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Blz. 5-7
Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,

en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Leo Vroman

Uit
Gedichten 1946 – 1984

Amsterdam 1985

Ten geleide,
Na een heel lange tijd van voorbereiding kunnen we u nu dan het aprilnummer van 
Ons Markenboek aanbieden.
Het is een bijzonder nummer geworden, niet alleen wat de omvang betreft, maar vooral qua inhoud. 
Vijftig jaar geleden werd ons land betrokken bij de Tweede Wereldoorlog, waarvan de sporen nog niet 
uit onze samenleving zijn verdwenen: vele artikelen en boeken over deze periode verschijnen, 
Canadezen en Engelsen komen terug naar ons land ook naar onze gemeente en school-kinderen fietsen 
langs de plaatsen, waaraan vaak bittere herinneringen zijn verbonden. 
Bestuur en redactie besloten daarom eenparig, dat dit aprilnummer in het teken van deze bewogen jaren 
moest staan.
Nu is het niet zo, dat uw bestuur niet eerder aandacht aan die tijd besteedde. 
Volledigheidshalve vermelden we eerst, wat u in voorgaande nummers kunt vinden:
Geheel aan de bevrijding wijdden we het aprilnummer van 1985 (3e jaargang, no. 2),

Vervolgens:

Dat waren de Canadezen ( 5e jaargang, no.2 ),

Over "De Joden van de Kleine Haar"(5e jaargang, no. 4),

Dodenherdenking in het dorp Gorssel (6e jaargang, no 2),

Bomen met ijzeren treden (7e jaargang, no. 1),

Belevenissen tijdens de bevrijdingsdagen in 1945 (7e jaargang, no. 2).

Hoewel we al in het derde nummer van de vorige jaargang een oproep geplaatst hebben voor het 
inzenden van kopij, duurde het lang voor we konden spreken van een stroom van inzendingen. 
Maar nu weten we het. Hoewel, we vroegen "de medewerking van een ieder die in deze jaren (1940 - 
1945) in onze gemeente vermeldenswaardige gebeurtenissen heeft meegemaakt", en later in het 8e 
jaargang no. 1, "het gaat ons vooral om gewone, dagelijkse reacties". 
Op juist deze reacties ontvingen we weinig respons.
Misschien een aanwijzing voor het bestuur en de redactie van 1995?
Toch hebben velen gereageerd op onze berichten en met name de heer M.W. Enserink zijn wij dankbaar 
voor zijn vele artikelen/ verhalen, hoewel wij het niet helemaal eens zijn met zijn artikel 
Geschiedschrijving van de oorlogstijd. 
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Gezien de vooral lokale betekenis van Ons Markenboek hebben we zoveel mogelijk getracht namen van 
oud N.S.B.ers, landwachters en S.S. ers uit dit nummer te weren.
In tegenstelling tot dr. L. de Jong en andere wetenschappers die de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog zo objectief mogelijk trachten te beschrijven, hebben wij gemeend, dat we geen mens, 
kind of kleinkind, moeten of mogen kwetsen door het noemen van namen.
Als dit een enkele keer niet gelukt is, bieden wij gaarne onze excuses hiervoor aan. Dit betekent niet, dat
de redactie van uw blad wel verantwoordelijk is voor de feitelijke inhoud van dit nummer. 
Zij kan zich heel goed voorstellen, dat u, al lezend tot de conclusie komt, dat een bepaalde gebeurtenis 
zich anders voltrokken heeft. U kunt dan altijd de schrijver van dat artikel daarop aanspreken. Misschien
levert dat nog een verhelderend artikel op.
En tot slot de jeugd. Het is niet toevallig, dat we enige regels uit een gedicht van Leo Vroman als motto 
voor deze inleiding hebben gekozen. 
Een van de redacteuren van dit tijdschrift heeft tijdens de voorbereidingen al gezegd: "Volgend jaar niet 
weer".Toch geloven: wij, dat ook de jongeren in onze gemeente wel ééns per jaar geconfronteerd mogen
worden met dat, wat een vorige generatie heeft meegemaakt. 
Donkere avonden en nachten, geen lantaren aan, dreigende bommenwerpers 's nachts en overdag geen 
mogelijkheid te zeggen wat je wilt.

Het bestuur en de redactiecommissie 
van de oudheidkundige vereniging

De Elf Marken
Gorssel, maart 1990
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Enige aanwijzingen bij deze herdruk voorkomt mogelijk vragen.

In principe is de tekst aangehouden zoals in het originele boekje staat.
Woorden met bvb. dubbel o of met sch geschreven zijn zoveel mogelijk overgenomen.
Mijn excuus voor de enkele keer dat de automatische spellingcontrole van de computer het 
origineel heeft gewijzigd in de nu gebezigde taal. Het verhaal blijft hierdoor ongewijzigd
Met de beste bedoelingen zijn voor de jongere generatie in schuinschrift enkele namen 
uitgebreid met de nu geldende juiste plaats aanduiding.
Ook is het schuinschrift ter verduidelijking gebruikt voor de aanvullingen die ook in het 
originele boekje apart vermeld staan.  Hopelijk komt het de leesbaarheid ten goede.
De indexpagina geeft de bladzijde nummering aan zoals in het oude boekje formaat A5
Gemakshalve heeft deze uitgave op A4 formaat onderaan de nieuwe bladzijde nummering. 
Voor wie het niet weet: M.W. Enserink is echt dezelfde als Tinus uit Almen en Harfsen.
Voor CD gebruikers de vermelding dat de sessie niet is afgesloten.
Eigen belangrijke wederwaardigheden kunnen dus nog worden bij "gebrand" Het zal overbodig 
zijn te melden dat het dan opnieuw opslaan nodig is en als men wil kan dan zelfs kleur aan de 
tekst toegevoegd worden.

A.Siebrink
Harfsen

April 2005



1940 – 1945  gedicht in het dialect door  J.H. Goorman

De meeste leu die dit noe leest
Dee kûnt 't haost neet begriepen 
Dat vief tig jaor noe is 't eleen 
Dat de Duutsers binnenvêelen
Om ons bie hun dan in te delen. 
Zie wilden 't kleine Nederland 
Gaon zetten nao hun hand.

Moedig hebbe wie ons toen verweerd 
Mar waren neet berêekent
Op dee grote övermag
Dee binnen veel dee nag.
Verraad hef ok een rolle espûld. 
Hierdoor is toa menig huusgezin 
In deepen rouw ehûld.

Ok onze koninginne
Zee mos ons land verlaaten. 
Nao Engeland is ze hen egaon.
Vandaar hef zee toa iedere keer 
Wel van zich laoten heurn.
Bezet werd toa heel Nederland. 
Verraaien zo bleek naoderhand.

De eerste jaoren veel 't nog met. 
Der was nog zat te etten.
Mor lankzaam an werd ons rantsoen 
Ons zunig too emetten,.
Op de Joden hadden zie 't arg verzeen 
Dee werden allemaole eteld
En kregen een sterre op espeld.

Nog later mosten zie nao 't kamp. 
De landwach dee was op erig
Die veel dan d'huuze binnen. 
Deurzochten dan het hele huus
En als ze een Jood dan vonden
Dan staoken zie het huus in brand 
En de menschen mosten mee nao kamp.

Verzet dat van 't begin af an beston 
Leed vaker van zich heuren.
Want al dee leu, dee neet meer bestonden 
Dee kregen ok gin bonnen.
Verzet dee dan een inval in een kantoor
Dee de bonnen uut mos gêven
Zodat al dee menschen konden lêven.

Soms ging dit ok nog wel is mis. 
En werd d'r vake eschotten.
De politie wis nooit nargens van 
Zat vake ok wel in 't complot
Kwam altied dus te late.
De burgemeester was váake weg 

Dee vond ie in geen weg of steg.
Hoo langer de bezetting duurden
Hoo arger of de toestand werd.
De Engelsen en Cannadezen 
Bemeuiden zich ter met.
De bommenwarpers met hun bommen 
Dee vlaogen 's nags noe nao Berlijn 
En smetten alles kort en klein.

Wie kregen Todt en mossen graven. 
Een mans gaten, langs de weg 
Beume zagen. Peerd en wagen.
Wie mossen warken, alle dagen. 
Loopgraven he'w ok an eleg. 
Prikkeldraod d'r langs espannen 
Als soms de Engelsen is kwammen.

Wie hier too an hef met eholpen 
En deg an 't laatste jaar
Dee zal ok nooit vergêeten
De V één met al zien bommen.
Die onbemand dan v1oog nao Londen. 
De helfte kwam vaak neet zo wiet
En raakten hier de koerse al kwiet.

Uut 't Zuuden kwam too de bevrijding. 
Helaas leep disse anval vaste.
Umdat gin bruggen meer bestonden
En ze dus neet wieter konden.
Een luchtlanding too in ezet.
Brag uutkomst nao'w verwachten
Mar 't leep anders dan wie dachten.

De hongerwinter was 't gevolg
Van disse nare dage.
In 't Westen was niks meer te etten. 
De armoe was neet meer te dragen. 
Het bomearderen werd steeds arger. 
Noe neet allene meer fabrieken
Soms gingen d'r wel hele wieken.

Nag op nag heurden wie 't gegrom
Dan kwammen ze weer aover.
De ôvermag dee werd te groot
De Duutser kwam noe eg in nood.
Toen d'r een anval kwam van een andere kante
hadden ze 't neet meer in de hand. 
Bevried werd toe ons vaderland.

45 jaor noe nao de bevrijding.
Wie helt noe nog dee stille tocht.
Nao karkhof en gedenken wie allen 
Dee veur dee vrieheid bint evallen. 
Het is een stille troost voor velen 
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Dat wieleu noe nog ieder jaor Dee smart met hun wilt delen.

Blz. 11
GESCHIEDSCHRIJVING VAN DE OORLOGSTIJD

M.W. Enserink

De redactie van "Ons Markenboek" vraagt ieders medewerking bij het vastleggen herinneringen 
aan de oorlogstijd, liefst men persoonlijk heeft beleefd.

Ja, zo zit dat wèl bij de geschiedenis beschrijving! 
Het moet in de eerste plaats "historisch" zijn, dus wáár gebeurd. 
't Gevolg is: fragmentarisch, want niemand heeft álles meegemaakt.
't Kan niet van horen zeggen zijn, want dan komt er naarmate de tijd verstrijkt steeds meer "kleur" in: 
aan de ene kant blijven de mooie dingen het best hangen, anderzijds ligt het gevaar op de loer om dingen
en personen mooier naar voren te laten komen dan ze zijn.

"Het Grote Gebod", gedenkboek van het verzet in LO en LKP, verschenen in 1951, zegt in de 
"verantwoording" waarmee het boek begint: 

"Daar het in dit boek niet de bedoeling was, de geschiedenis van personen op de voorgrond te 
plaatsen, zijn voor hen met - uitzondering van de gevallenen - uitsluitend schuilnamen gebruikt".
Nu gaat het in dit boek alleen over het verzet, en daarvan een gedeelte (fragmenten!) en niet over

het hele oorlogsgebeuren.
In "Ons Markenboek" van april 1985 heeft H.J. Jansen, wanneer het over het verzet gaat, 

ditzelfde principe ook nog aangehouden. Dat waren hij en ik en velen van de "oude garde" zo gewend. 
En het voorkwam persoonsverheerlijking en ook onnodige verfraaiingen.

Wanneer de redactie nu vraagt om persoonlijke belevenissen - en zo hoort het ook - zal men vaak
het woord "ik" tegenkomen. Ik meen te mogen zeggen dat het na een aantal jaren ook niet meer nodig is 
geheimzinnig te doen. Niet over de verzetsmensen en ook niet over de verkeerden.
Nu, niemand was, denk ik, in die rotoorlog helemaal "goed", zéker niet dapper. 
Misschien waren de "fouten" ook niet altijd helemaal fout, maar meer laf of bang. 
Maar als we heldendaden of wandaden verzwijgen, is het toch helemaal niet mogelijk historie 
- de waarheid dus - te beschrijven.

En wat dan nog? De "goeden" zijn nu toch wel beloond? En de "kwaden" gestraft? Niet? Dat is 
dan jammer. De verzetsmensen hebben na vele jaren nog een "herdenkingskruis" gekregen als ze dat 
wensten aan te vragen. Velen hebben geweigerd erom te vragen. Omdat ze deze waardering misplaatst 
vonden. Of waardeloos. 

En de "verkeerden"? In 1989 nog schrijft dr. Peter Romijn in zijn proefschrift onder de titel 
"Snel, streng en rechtvaardig" dat het bevrijde Nederland na 1945 voor de krachtproef stond de 
collaborateurs hard aan te pakken, zonder de zo noodzakelijke snelle normalisering van de verhoudingen
in ons land al te zeer in gevaar te brengen. Alleen al door hun enorme aantal was de berechting en 
zuivering van foute Nederlanders een bijna onmogelijke opgave en dreigden al spoedig zodanig uit de 
hand te lopen, dat het herstel van economie en maatschappelijk leven in gevaar kwam.
Daarom werd volgens Romijn gekozen voor het belang van de staat, dat niet toestond dat een zo grote 
groep duurzaam werd geïsoleerd.

Lou de Jong heeft er zijn levenswerk van gemaakt de onopgesmukte waarheid te boek te stellen 
over heel Nederland in oorlogstijd.
In onze naaste omgeving, Holten, Vorden, Aalten, zijn de laatste tijd boeken verschenen over het 
plaatselijk oorlogsgebeuren met namen en toenamen.
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En "Het Grote Gebod" is in 1989 ongewijzigd herdrukt. Er is nu een lijst aan toegevoegd met de 
namen die achter de schuilnamen schuilen. Velen zijn inmiddels overleden; gelukkig zijn vele anderen 
nog in leven. Einde aan de anonimiteit! Ruim baan voor de ware -historie- beschrijving.
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                                                                                                           PRIJS 10 CENT
MILITAIRE

FEESTAVOND
OP DINSDAG 20 FEBRUARI 1940
*   IN ..ONS HUIS" TE   ALMEN.   *  

P R O G R A M M A:

1. Humorist-Conferencier Sergt. van Wageningen.
2. De Jazz-zangers. Korp. Kleerekooper. sold. Lutter-

veld. de Vries. Maas.
Guitaar : sold. Magnin.
o.l.v. sergt. van Wageningen.

3. Vioolsolo. Sold. Neygh van Lier.
4. MondorgelsoIo . Sergt. van Wageningen.
5. Liedjes. Mej. Pleizier.
6. De Boom-De Fiets Sold. Reuter.
7. Déclamatie Sergt. Menger.
8. Liedjes. Sergt. V. d. Wal.
9. Hawaaiën kwintet. Sergt. van Wageningen en sergt.

v. Workum. sold. Stol te. Magnin.
Wagenvoort.

PAUZE

10. Accordeon-solo Sold. J. Wagenvoort."
11. Snip en Snap Sold. Reuter en Sligting.;
12. Vioolsolo Sold. Neygh van Lier.
13. Als mijn Slapie slaapt . Sergt. van Wageningen en Sergt. V. d. Wal.
14. Declamatie Sergt. Menger.
15. Duet Mej. Pleizier en sergt. V. d. Wal.
!
16. Popeye-Horsey Horsey . Sergt. van Wageningen.
17. De Jazz-zangers .. Korp. Kleerekooper. sold. de Vries.

Maas en Lutterveld.
Guitaar : sold. Magnin.
o.l.v. sergt. van Wageningen.

18. Hawaaiën kwintet. Sergt. van Wageningen. sergt.
v.Workum. sold.Stolte.Magnin.Wagenvoort.

19. Potpourri-Finale. Door het geheele cabaret gezelschap.

Piano begeleiding door:. . sold. J. Wagenvoort.

EINDE

Dit landelijke voorbeeld kan mijns inziens met een gerust hart door "De Elf Marken" gevolgd 
worden. Maar wie ben ik? .… Wel, iemand die kort na de oorlog bezig is geweest gegevens en 
indrukken te verzamelen bij de bron, voor datzelfde boek "Het Grote Gebod", veel meer dan ooit in het 
boek is terechtgekomen.

Goed en fout in de oorlog …. Kunnen we ons daar nog over opwinden? 
Ja, als we bedoelen recht te doen aan de slachtoffers onder de goeden. 
En ook "ja" als we bedoelen te waarschuwen tegen herhaling van zoveel vuiligheid.
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Blz. 14-16
AMSTERDAMMERS IN ALMEN

1940
M.W. Enserink

Het Nederlandse leger, sinds eind augustus 1939 gemobiliseerd, had rondom Zutphen het 18e 
regiment infanterie gelegerd in kleine eenheden. Zij kwamen voornamelijk uit Amsterdam en omgeving.

Ook in Almen lag een groepje van een man of 10, onder bevel van een korporaal, eerst op de 
Byvanck ( dit huis stond op een heuvel tegenover de ingang van de Keyenbeltsweg ) en later op de 
boerderij van Tragter, dichtbij de brug over het Twentekanaal. Deze groepjes heetten golfbrekers en 
hadden tot taak om bij een vijandelijke inval de gemotoriseerde troepen te vertragen in hun opmars door 
het opblazen van bruggen en het opwerpen van versperringen, zoals bomen over de weg.

Het is er niet van gekomen, want op 9 april 1940  de dag dat de Duitsers Denemarken en 
Noorwegen binnenvielen  werd  - 18 RI  gehergroepeerd en kwamen de "golfbrekers" voornamelijk in 
de IJssellinie te liggen, waar zij onder meer vanuit de kazematten de Duitsers nog moedig tegen ge- 
houden hebben en stevige verliezen toegebracht.

Intussen hadden de Amsterdammers die in Almen, Warnsveld en omgeving lagen, vele en fijne 
kontakten opgebouwd met die bevolking, wat ook van overheidswege werd aangemoedigd en 
georganiseerd.

Zo hielden vrolijke knapen van 18 RI een militaire feestavond op 20 februari 1940 in "Ons 
Huis". Deze zaal was bomvol en de entree gratis; het programma kostte een dubbeltje. Het was een 
kostelijke avond!

Eén van de jongens, Thijs Wagenaar uit Ouder-Amstel, had zo'n goed kontakt met de Almenaren
dat hij hier het meisje van zijn dromen vond. En na de inval der Duitsers op 10 mei 1940 liet hij zich niet
in krijgsgevangenschap wegvoeren maar dook hij onder bij rietdekker en huisslachter Lensink. 

Nadat ook Thijs zich deze twee ambachten eigen had gemaakt, trouwde hij met Marie Lensink 
en werd op-en-top een Almenaar, tot op de huidige dag.
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Blz. 17-22
DE  P.B.H.

M.W. Enserink

Iedereen die de jaren 1940-1945 bewust heeft meebeleefd, herinnert zich wel de letters: P.B.H. 
Ze betekenen: Plaatselijk Bureau Houder. 
Toen op 28 augustus 1939 de mobilisatie werd afgekondigd, trad het Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd (van het ministerie van landbouw) in werking. In alle provincies had 
dit rijksbureau een Provinciale Voedsel Commissaris. Voor Gelderland was dat ir. J.G. Tukker, die 
kantoor hield in Arnhem.

De PVC had in samenwerking met de landbouworganisaties al uit voorzorg overal PBH's 
aangewezen en districten voor hen ingedeeld. De districten vielen samen met die van de -Landbouw- 
Crisis- Organisatie ( LCO ), die al jaren werkte aan de productie beperking in verband met de grote 
overschotten aan graan, melk, rundvlees, varkensvlees.

PBH voor Almen en omgeving was Lammert Harmsen van boerderij de Havekeshorst. Voor 
Gorssel, Eefde, Epse en omgeving was Nijkamp de PBH. Van het district Gorssel weet ik niet veel, maar
van district 30 (Almen, Harfsen, Kring van Dorth, een stukje van Warken en een stukje van Groot 
Dochteren) wel.

Lammert Harmsen vestigde zijn bureau in het kantoor van de Coöperatie en de boerenleenbank, 
het "kantoor van Gerrit Koning",aan de Dorpsstraat te Almen.Daar werkte ik al, samen met Gerrit H. 
Kroeze, G. Willem Addink en Gerrit Pasman. Ik was 19 jaar en Koning deed mij over aan Lammert 
Harmsen. Mijn salaris sprong ineens van f. 35,- naar f. 50,- per maand.

Voor 2 mensen extra was er eigenlijk geen ruimte in het kantoor, maar Koning liet voortaan zijn 
auto buiten staan en we konden in zijn garage een paar tafels en stoelen plaatsen en hadden licht genoeg 
door de openstaande deuren. Even later verhuisden we een eindje in de richting van de kanaalbrug, waar 
Gerrit Hietkamp een dubbele woning had laten bouwen, tegenover de boerderij van Tragter.
We zaten in de voorkamer van de door (mijn opa) Hietkamp bewoonde helft en zagen wie er op de weg 
voorbij fietste. Hier zaten we toen op 10 mei 1940 ons land werd overrompeld en alles bittere 
werkelijkheid werd. 
Lammert Harmsen had een gloeiende hekel aan NSB-ers en andere Duitsgezinden en liet dat duidelijk 
merken. Als er één voorbijkwam, dan zong hij zachtjes op de wijs van. "0, denneboom" :

"Door geet-e weer, door is-e weer,
die vuile NSB-er!"

Met een reiziger in veevoer, politiek niet betrouwbaar, kreeg hij ruzie. Die man beledigde hem.In
1941 is Harmsen ziek geworden en na een paar maanden gestorven. Ik was toen 21 en werd gevraagd 
hem op te volgen.Zo werd ik de jongste PBH van Gelderland, misschien van heel Nederland.

Het duurde niet lang eer de Duitsers zich op de ambtenarenwereld en dus ook op de voedsel- 
voorzienings- functionarissen stortten. Zoals iedereen die in overheidsdienst werkte, kwamen ook de 
PBH's voor de vraag te staan of zij op hun post mochten blijven. Meewerken aan de maatregelen van de 
bezetter? Voorzover mij bekend, zijn ze allemaal aangebleven, in afwachting van wat voor rottigheid 
van hen verwacht zou worden. En wie kwam anders op hun plaats te zitten? De Nederlandse 
voedselpositie was al in gevaar doordat de Duitse marine de aanvoer van graan over zee blokkeerde, 
maar de Duitsers roofden nog niet op grote schaal, dachten we.

Op een gegeven moment vergrepen ze zich wel aan de paarden en het hooi, maar de 
Provinciale.Voedsel Commissarissen lieten  de PBH's daar maar zoveel mogelijk buiten, tot hun grote 
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opluchting. Ook hoefden ze niets te beloven of te tekenen met betrekking tot hun loyaliteit tegenover de 
bezetter.

Intussen was de veestapel ingrijpend ingekrompen, te beginnen met de kippen, die massaal 
afgeslacht waren. De varkens konden gemest worden op contract. Zonder contract kreeg je geen 
voerbonnen; inlevering van slachtvarkens was dus verzekerd. 
Leveringsplicht was er voor alles: koren, melk, rundvee, eieren (van het kleine aantal kippen waarvoor 
voer werd verstrekt), aardappels, koolzaad (raapzaad). 
Om aan bonnen voor kunstmest, veevoer en zaaizaad te komen moesten inventarisatie- lijsten worden 
ingeleverd, waarop de aanwezige grond en het vee nauwkeurig gespecificeerd moest worden ingevuld.
Bovendien had je het "vee-boekje" waarin te allen tijde aan- en afgevoerd vee, geboorten en 
sterfgevallen werden vermeld, wat elk ogenblik kon worden gecontroleerd door de C.C.D. ( Crisis-
Controle-Dienst, of centrale controle-dienst ).

Wie zelf aardappels verbouwde (wie niet!) moest de aardappelbonnen inleveren, wie zelf een 
varken slachtte moest de vleesbonnen inleveren, wie nog kippen had, kreeg geen eierbonnen en 
veehouders geen melkbonnen.

De voedertoewijzingen waren net voldoende om de contract varkens, het melkvee enz. iets te 
laten produceren; "sleperspaarden" kregen iets extra voer.

Eens kwam er een circulaire uit Arnhem waarin stond dat de levering van contractvarkens 
bevredigend verliep; het sterftepercentage bleef beneden de gestelde norm. Daar kon wel wat aan gedaan
worden! Opeens gingen er méér varkens dood. 
Er moest dan aan het ongeldig geworden contract een "destructiebon" van de NTF gehecht worden en 
die waren goed voor contractvarkens te gebruiken als je er een had van een doodgeboren biggetje of 
kalf; ze waren dan na een kleine wijziging opeens heel waardevol.

Boer: "D'r is een varken dood".
PBH: "Dat is heel beroerd, jong.

Hoe kwam dat?"
Boer: "Hij bloeiden an 't gat".

PBH : (noteert) "Bloedverlies",
(denkt): een gat in de keel.

Voor alles had je toezichthouders. Voor de inventarisatie (op 1 mei en op 1 december), het 
dorsen (het koren wegen, invullen op het dorsbriefje, de huisslachting (het varken wegen); bovendien 
kregen de biggetjes een genummerd oormerk van de controleurmerker, zoals ook al voor de oorlog 
plaatsvond, evenals het schetsen van de geboren kalveren; voor ieder kalf werd een "identiteitsbewijs" 
gemaakt.

En de controle op clandestien dorsen, malen, koolzaadpersen, het houden van ongeregistreerd 
vee, het karnen, gaf de CCD-controleurs handen vol werk. Ook de oppervlakten van de opgegeven 
gewassen werden gecontroleerd en de overtreders geverbaliseerd. Zo nodig stelde de "Tuchtrechter" de 
boeten vast.

In het begin had je toezichthouders waaraan twijfel bestond. Ze kregen hoe langer hoe minder 
opdrachten en verdwenen na een poosje van het toneel. Zo hield je alleen prachtkerels over…...

Voor boeren die een onderduiker hadden kon iets meer gedaan worden dan voor Duitsgezinden. 
Evenzo voor goede Nederlanders zonder boerderij. Ze huurden dan – tenminste - op papier een - stukje 
grond en timmerden - of leenden - een hokje, wat "recht" gaf op het slachten van een varken, wat 
beter was dan het rantsoen van de vleesbonnen.

Op 3 augustus ]944 kwam voor mij het einde op het PBH-kantoor door arrestatie. 
We waren intussen met z'n vijven, en nu gehuisvest in het pand H 35 van de metselaar Anton Hoetink, 
het eerste huis rechts aan de Kapelweg als je over de kanaalbrug vanuit Almen kwam.
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In mijn ouderlijke woning, boerderij "De Huurne", werd ik door 16 landwachters van bed gelicht
en gevankelijk weggevoerd. Maar daarover elders (of later) meer. 

Op l0 juni 1945 teruggekeerd uit een kamp bij Leipzig hoorde ik dat G. Hendrik Ruiterkamp het 
PBH-schap had overgenomen, dat het bureau intussen verplaatst was naar café "De Aanleg" in Almen, 
daarna naar het huis aan de Deventerdijk van J. Willem Aalderink ("Baltink") naast de oude smidse, 
daarna naar de smederij van Henk ter Hogt, daar gebombardeerd was en verplaatst naar de voormalige 
slachterij van Klein Lebbink op "Azink". ( aan de Azinkweg ) Daar kon ik 13 augustus 1945 weer 
beginnen. Mijn salaris van augustus t/m mei hadden ze voor me klaargelegd.

Maar "Hendrik van Deurnink" (Ruiterkamp dus) had zich zo goed ingewerkt en was zo goed op 
de hoogte met de maatregelen van Landbouwherstel, dat ik na een poosje toch liever wat anders ging 
doen. Er kwam een baantje beschikbaar bij de boerenleenbank in Almen; hier zou voor het eerst een 
personeelslid komen naast de "kassier" Gerrit Koning. 
Eén van de buitendienstmensen van de PBH, H.W.J. Eggink uit Harfsen., zei: "Ie wordt dat vaste; 'k zal 
oe helpen met de sollicitatiebrief. Ie mot schrieven: Ik holle völle van geld en kenne alle mensen". Ik 
heb die tekst een beetje omgewerkt en werd aangenomen. 
"Hendrik van Deurnink" bleef nog jaren PBH en later DBH (= districts-bureauhouder).
De taak van de PBH/DBH was intussen wel heel anders geworden. 
Na enige tijd kwamen de instructies dan ook van de "Stichting Uitvoering Landbouw-maatregelen" 
(STULM).
Kort na de oorlog liet één van mijn collega's de mensen zingen:

O, PBH, o, PBH,
toe, help mij uit de brand,

elk weet dat gij de vraagbaak zijt
van stad en platteland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Straatliedje

Tante slacht een varken,
een varken klandestien.
Niemand mag het horen,
niemand mag het zien...

Op de wijs van:
"Auf der grüne Wiese"
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Blz.23,24
SIEBRINK WIST GEHEIM

H. Meedendorp

In het voorgaande artikel hebben wij kunnen lezen over de werkzaamheden van de plaatselijke 
bureauhouders in het algemeen en over die van de heer Enserink voor district 30 in het bijzonder.

In het Deventer Dagblad van 18 april 1970 heeft de heer Enserink hierover ook het een en ander 
uit de doeken gedaan. Na een inleiding over het werk van de P.B.H. komt hij op de werkzaamheden van 
de heer Jan Siebrink in Harfsen. Onder de kop, die ook boven dit artikel staat vermeld, zegt hij hiervan 
het volgende:

Hij beheerde het filiaal van de landbouwcoöperatie en moest dus voor de voedselcommissaris het
ingeleverde graan bewaken, wat voortdurend gecontroleerd werd.

Toen kwam er langs illegale weg een verzoek van het Rode Kruis, uit Alphen aan de Rijn, om 
wat roggebrood te sturen voor de vele gevangenen die het slachtoffer waren geworden van hun 
verzetshouding.

Achteraf gezien lijkt het allemaal heel eenvoudig, maar dat het zo gesmeerd liep is toch wel aan 
Jan Siebrink te danken.

Het Rode Kruis stuurde geld. Met enkele toezichthouders werd afgesproken dat ze bij boeren van
hun keuze een mud minder (of nóg een mud minder) op het dorsbriefje zouden zetten, en dat ze dat mud 
dan voor f. 10,=moesten inleveren bij Jan Siebrink. Meneer Wever, stationschef in Zutphen, zorgde voor
laadkisten (van die grote containers die op een wagon kunnen worden geplaatst) en kreeg in ruil 
daarvoor een adres waar hij dagelijks een beetje melk kon halen ( bij Harmsen op "Cornegoor").

Hoe vaak op die manier wel "een zak zaod" voor het goeie doel is afgestaan weet ik niet precies 
meer, maar ik was steeds verbaasd al weer zo gauw een seintje van Siebrink te krijgen: "D'r mot van die 
laodkisten kommen".

Als je hem na de bevrijding vroeg, hoe hij bij de voortdurende controle altijd de moeilijkheden 
had doorstaan, dan lachte hij maar zo'n beetje en zei: "'t Is toch allemaole goed terechte 'ekommen, of nit
dan!"

En dat wás zo. Toen de oorlog over was kwamen er opgetogen brieven van het Rode Kruis, vol 
met dankbetuigingen.

‘’’’’’’’’’’’’’

"Stadsen" halen melk op het platteland.
Hier op de boerderij Keijenbelt. ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’‘’’’’’’

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
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Blz.25 - 31
BELEVENISSEN  TIJDENS  DE  BEZETTINGSJAREN

G.J. ter Mull

Het was omstreeks 20 mei 1940 toen ik als militair de dienst verliet en met de meeste andere 
landgenoten een nieuwe weg moest zoeken in een overwonnen land. Nooit hadden we kunnen denken 
wat ons te wachten zou staan in de tijd dat nazi Duitsland hier regeerde.

Als ex-militairen moesten wij ons gereed houden om bij eventuele ongeregeldheden geïnterneerd
te worden in Duitsland. Wantrouwend en onzeker namen we ons oude beroep weer op, maar wel met de 
nodige reserves, want je wist niet wat je boven het hoofd hing. 

Reeds in het eerste oorlogsjaar kwam een oproep voor "Arbeidsinzet", bestemming Brandenburg.
Deze werd gevolgd door vele andere, daar ik vanzelfsprekend niet ging. Zodoende werd ik voor de 
tweede keer onderduiker. De eerste keer was na de demobilisatie, vanwege de mogelijkheid om voor 
internering te worden opgeroepen. Ik hield me toen zoveel mogelijk gedekt thuis tot het tijdstip dat 
afgekondigd werd dat er geen internering van het Nederlandse leger zou plaats vinden.

Daar er nu voorzichtiger gehandeld moest worden dan de eerste keer was overnachten in het 
oudershuis er voorlopig niet meer bij. Maar vindingrijk als men werd, was er spoedig een bejaarde 
alleenwonende dame gevonden, die grote angst had voor nachtelijk overtrekkende bommenwerpers.
Twee verlegen geraakte mensen hadden elkaar voor de nacht gevonden; ze woonden op een steenworp 
afstand van een Duits militair hospitaal. Overdag was ik wel thuis en werkte, evenals mijn vader, als 
tuinman.

In die tijd kreeg iedereen een bevel om de radio die men had in te leveren. Zulks omdat men 
angst had dat men naar de Engelse zender of radio Oranje zou luisteren. 
Met tegenzin werd dat door ons gedaan, want we hadden eerder bij een vordering geen koper en tin 
ingeleverd en we wilden huiszoeking zo lang mogelijk voorkomen.

Veel later bleek ons dat dorpsgenoten, trouwe leden van het verzet, waarschuwingen deden 
rondgaan in welke wijken razzia's zouden worden gehouden.

Als onderduiker werd ik ook van bonkaarten voorzien, alhoewel ik die persoonlijk niet nodig heb
gehad wat levensmiddelen betreft, want wij konden veel uit de tuin halen. 
Onze werkzaamheden waren van dien aard dat we er andere mensen mee konden helpen. 
We woonden namelijk in de driehoek tussen de Nachtegaalstraat en de Eefdese Enkweg, buiten de 
bebouwde kom van Eefde, en hadden nogal wat grond bij huis. 
Gevaarlijk voor ons was ook de dicht bij huis liggende spoorbaan Deventer Zutphen.

Al was de nacht dan veilig geregeld, de dagen werden steeds zorgelijker; we moesten ons werk 
zo indelen dat ik aan het oog van de vijand onttrokken was.

Toen de deportatie van joden op gang kwam leek het eerst of de aandacht van de Duitsers voor 
onderduikers iets ging verslappen. Het verraad door N.S.B.'ers nam echter toe.

Het laatste oorlogsjaar, 1944, bracht voor de mensen in het westen de hongerwinter en voor ons 
de zorgenwinter. De bombardementen werden intensiever; de schuilkelder moest steeds meer worden 
opgezocht en je moest weer meer oppassen om aan het oog van de Duitsers, de landwacht en de N.S.B. 
'ers te zijn onttrokken. Men kwam steeds beter met het doen en laten van de bevolking op de hoogte.
Daarom kon ik niet meer werken en was schuilplaats in huis (want het was niet meer mogelijk om in de 
weer te trekken) of aan de schuilkelder in de tuin gebonden. Deze schuilkelder moest worden vergroot 
en versterkt. 

Toen daar aan werd gewerkt en alles nog openlag, kwam er een Duitse munitietrein langs van 57 
wagons. Enkele verkenningsvliegtuigen doken tot vlak boven de trein en schoten die in brand. 
De grootste hel, buiten mijn diensttijd, hebben we toen meegemaakt. Bommen, projectielen en munitie 
kregen we onder de blote hemel te verwerken. Gelukkig hebben we deze gebeurtenis overleefd en de 
schuilkelder, die we vaak zouden moeten gebruiken, werd snel afgemaakt.
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Er werd toen vlak bij ons huis zwaar afweergeschut opgesteld, hetgeen natuurlijk ook spoedig 
ontdekt werd. Er werden toen scherfbommen afgeworpen. 
Op een keer bij zo'n aanval dook vlak bij ons huis een passerende evacué in een bouwvoor. Maar zijn 
ene been kreeg hij niet zo gauw mee en daar kwam een scherf in. Zelf wilden we nog uit huis naar de 
schuilkelder vluchten, maar we kwamen niet verder dan de mestvaalt. Daar doken we in met alle 
gevolgen van dien. 

Na ons later een schoonmaakbeurt te hebben gegeven gingen we, nog nascheldend op de moffen,
onze maaltijd weer hervatten. We waren toen toch dankbaar het huis verlaten te hebben want ter hoogte 
van de plaats waar mijn vader zat stond een grote scherf in de muur.

Toen ik een andere keer weer uit mijn schuilplaats in huis naar de schuilkelder moest vluchten 
vanwege een treinbeschieting had ik het gevoel dat ik bijzonder voorzichtig moest zijn met het te 
voorschijn komen. Pas na geruime tijd keek ik om de hoek en zag een Duitser met de handen op zijn 
knieën naar binnen kijken. Of hij mij niet gezien heeft, of mij niet wilde zien, is altijd een raadsel 
gebleven.

De tijd was nu zo gevaarlijk geworden dat ik me thuis op de hooizolder moest schuilhouden, met
een uitwijkmogelijkheid naar een andere plaats.Er kwamen nog wel eens Duitsers en landwachters aan 
de deur om eieren te kopen. Daar er een dakpan iets was opgeschoven had ik zicht op de deur en kon ik 
zien of er gevaar dreigde. Hier zat ik ook tijdens een bombardement op Zutphen (14 oktober 1944?).

Het was er lang niet warm zodat ik er overdag ook bezig moest blijven. Iedereen met een stukje 
tuingrond verbouwde toen bijna wel wat tabak. Ongeveer dertig pond heb ik daar gesneden, vlak voor 
een piepklein raampje. Vermoedelijk is deze tabak niet allemaal opgerookt.

Toen de oorlogshandelingen nog heviger werden vloog er 's avonds en 's nachts steeds een 
verkenningsvliegtuig om de vijand in de gaten te houden. We voelden ons daar echt veilig bij, het 
troetelnaampje was dan ook "Nachtzuster". Maar op een keer liep het anders en er werd een zware tol 
geëist toen er een trein op de spoorlijn was. Er werd geschoten en er viel een bom. De trein was niet 
geraakt, maar er was wel een voltreffer in een blok van vier woningen. In het aardedonker 's morgens 
om half vijf ging een van de huisgenoten in de richting van het onheil. 
Bij een gezin van vijf personen waren ze allemaal dood; toen het licht werd bleek er nog een zesde dode 
te zijn en een zevende. Deze laatste, een vader van veel kinderen, woonde er tegenover en was voor het 
raam doodgeschoten. Dicht bij ons huis werden nog menselijke lichaamsdelen gevonden.

In dezelfde tijd stortte er 's avonds een geallieerd vliegtuig in de omgeving van ons huis neer.
Direct kwam er een zoekactie op gang, hoofdzakelijk door landwachters. Waar wij woonden lagen de 
Nachtegaalstraat en de Eefdese Enkweg ongeveer 70 meter uit elkaar. Al schreeuwend hield men van de 
ene weg contact met anderen op de andere weg. Daartussen zaten wij in de schuilkelder.

In het licht van het brandende vliegtuig zagen we iemand over de grond kruipen, dat was even 
een benauwd ogenblik. Later bleek het een piloot te zijn, die, naar men zei, door de ondergrondse weer 
terug naar Engeland is geholpen. Een tweede zou zich met de schietstoel hebben bevrijd, terwijl de 
derde het leven had gelaten vlak bij het brandende vliegtuig.
*) Als afschrik voor de bevolking werd het nuttig geacht het lijk vier dagen te laten liggen; zo waren de 
manieren van nazi-Duitsland.

In de nazomer kwam de OT (Organisatie Todt) om stellingen te maken langs de IJssellinie tegen 
de naderende vijand. Hiermee werd mannelijk Nederland ook onder controle gehouden, voor zover men 
nog niet op de een of andere manier elders was tewerkgesteld. 
Mannen van 16 tot 60 jaar moesten voor dit werkproject van de Duitse weermacht werken.
Aan de oproep werd goed voldaan, want men kon kiezen tussen uitzending naar Duitsland of werken 
voor de IJssellinie.

Met de bevrijding in zicht werd alles nu een ware bende. Paarden werden gevorderd, 
boerenknechten moesten vrachten rijden, fietsen werden gevorderd of gestolen, Dit gebeurde eerder ook 
wel, maar nu op veel groter schaal.
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Zelf vloog ik als onderduiker zowat tegen de muren omboog. Ik wilde niet altijd genadebrood 
eten, en zag toen kans om ingedeeld te worden bij de ziekenploeg van de OT. 
Daar was geen enkele controle, er werd niet naar namen gevraagd men ging er gewoon tussen lopen. 
Een oud Duits mannetje was met toezicht belast en die werd beduveld bij het leven. En zo kwam splinter
door de winter en ontsprong ik de dans als een insect met een geregelde gedaanteverwisseling.

Toen de Duitsers uiteindelijk als laatste wapens ook nog de V I en V 2 in de strijd wierpen kwam
er van die kant, ook nog allerlei ellende. Omdat de V I vaak verongelukte voor deze op de plaats van 
bestemming was, was de schade door de ontploffende bomladingen enorm. Glas ruimen, gaten dichten, 
pannen hangen werd dagelijks werk tot de bevrijding. Ik waagde in die laatste tijd ook meer en zo waren
we eens aan het pannen hangen bij een groot huis.
Het was wel gevaarlijk en eigenlijk ook spannend, maar er moest geholpen worden. 
Het huis lag. ruim honderd meter van de witte brug over het Twenthekanaal. 
Terwijl de Duitsers overal massaal aan het terugtrekken waren, waren wij met de laatste tien pannen 
bezig. Ineens was er een enorme explosie en de brug was opgeblazen. Alle pannen lagen weer beneden, 
behalve de paar waarop ik lag. 
Meteen kwamen er fluitend grote stukken beton en brisant naar beneden. Nauwlettend moesten we 
toezien dat we niet werden getroffen want uitwijken was niet mogelijk. Een groot stuk brisant kwam 
recht op mijn vader af. Hij kon gelukkig nog net onder de dakgoot duiken en bracht het er van af met 
een verbrande hand.

Na enkele zware dagen en nachten, met branden, zware verliezen en vernielingen waren we 
eindelijk op 5 april 1945 bevrijd. Er was toen een zware last van ons afgevallen. 
Geen mensen meer uit het westen half verhongerd en uitgeteerd, met oude fietsen of kinderwagens die 
nauwelijks de boeren in de Achterhoek konden bereiken. Geen avondklok, geen verduistering en later 
geen massieve fietsbanden meer. Om maar iets te noemen. De fietsen behoefden ook niet meer op de 
kop, opdat we om de beurt konden draaien om wat licht te hebben.

Uitbundig werd er feest gevierd, men verkeerde in een ware bevrijdingsroes. Nog een maand en 
de Duitsers capituleerden op 5 mei 1945.

Ook Gorssel had zware verliezen geleden, we waren leeggeroofd  en verarmd. Maar toch konden
we blijmoedig aan de opbouw beginnen..

= = = = = = = = = = =

*) Aantekening van de redactie.
Officiële gegevens over dit vliegtuig staan vermeld in Ons Markenboek van april 1988, 
6e jaargang no. 2 blz. 12 en wel als volgt: Begraven op de begraafplaats te Gorssel: Daniel Holland 
McLeod, 28 jaar. Zijn toestel, een Mosquito van het 487 squedron van de R.N.Z.A.F. was opgestegen 
van de basis Thorrey Island.  
Daniel Holland McLeod voerde een zogenaamde Free Rangervlucht uit, d.w.z. hij mocht alles wat hij 
aan vervoers- en communicatiemiddelen onder zich zag, beschieten. 
Toen het vliegtuig aangeschoten werd, moet de navigator eruit gesprongen zijn. 
Op de middag van 18 november 1944 stortte het neer met de piloot op de Brink in de Eefdese-Enk.
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Blz. 32-40

DE OORLOGSJAREN OP 't WEILAND
H. Dommerholt

't Weiland bestond in die jaren uit twee boerderijtjes, waarvan het meest oostelijke bewoond 
werd door de familie Bruggeman en de andere door ons, de familie Dommerholt.

't Weiland was eigenlijk een zanderige verhoging in de uiterwaarden van de IJssel in een scherpe 
bocht tegenover het kasteel Nijenbeek.

De dichtstbijzijnde buren woonden aan de overkant van de IJssel, o.m. de familie Garssen. Aan 
de eigen zijde waren de buren enkele kilometers verwijderd.

Een afgelegen stuk bouwbare grond, dat door de in die dagen veelvuldig voorkomende 
overstromingen, vaak geïsoleerd werd door hoog water, waardoor beide families met een roeiboot eerst 
naar de "Belte" moesten varen voordat vaste grond werd bereikt.

Op de ochtend van de tiende mei 1940 werd ik om ongeveer 5 uur in de morgen wakker door 
laag overvliegende vliegtuigen, die vanuit het westen kwamen.

Om ongeveer 10. uur 's morgens hoorden wij schietgeluiden uit de omgeving Zutphen. Omdat 
het Nederlandse leger in die tijd het "veldleger" genoemd talloze kazematten hadden gebouwd aan de 
westzijde van de IJssel, namen wij aan dat de Duitsers ook wel eens in de buurt van 't  Weiland zouden 
kunnen proberen om de rivier over te steken. Daarom hebben wij op de tiende mei het paard voor de 
wagen gespannen, deze volgeladen met beddengoed en zijn met het veulen achter ons aan naar familie in
de Eesterhoek getrokken. Ook de familie Bruggeman ging naar familie in Gorssel. Op de tiende mei 
ging ik met enkele familieleden vanuit de Eesterhoek kijken hoe het familie in Eefde verging. 
In de Jodendijk kwamen wij marcherende Duitsers tegen, die dacht ik uit de Scheuterdijk kwamen. Of 
ze daar uit de trein zijn gestapt weet ik eigenlijk niet, maar dat zou goed mogelijk zijn geweest. Op de 
weg tussen Deventer en Zutphen was het een drukte van jewelste. Duitse colonnes, motorrijders en 
marcherende soldaten. Mijn broer had destijds een groente- annex kruidenierswinkel naast de Jodendijk. 
De winkel stond vol met Duitse soldaten, die belust waren op de echte "Bohnenkaffee". Ik denk dat mijn
broer geen idee had van de waarde van het Duitse geld, maar toch werd op de.een of andere wijze 
afgerekend.

Het was natuurlijk niet. mogelijk geweest om al het vee van 't Weiland mee te nemen naar de 
Eesterhoek, dus moest ik 's avonds terug om te melken, de kippen, kuikens en biggen verzorgen. 
Er was eigenlijk niet veel aan de hand, hoewel aan de overkant van de IJssel Nederlandse militairen op 
de kazematten waren geklommen om beter te kunnen zien wie met een fiets door de weilanden kwam 
aanzetten. Ik heb maar eens gezwaaid en dat was kennelijk genoeg.

De Duitsers waren via de IJssel in Zutphen en het dorp Voorst aan de achterzijde van de 
kazematten gekomen, waar de Nederlandse soldaten zich overgaven. 
Daarna zijn we weer terug naar huis gegaan, waar we eigenlijk totdat de OT (Organisatie Todt) kwam 
om verdedigingswerken te bouwen, nauwelijks een Duitser hebben gezien.

Het weinige wat ik op 't Weiland van de Duitse overheersing in die beginjaren heb gemerkt, was 
dat de levensbehoeften op de bon kwamen en we het vee moesten laten registreren.

Omdat wij zo afgelegen aan de IJssel woonden en in het bezit waren van een roeiboot om bij 
"hoog" water het vaste land te kunnen bereiken, lag het voor de hand dat de plek zich goed eigende om 
onopvallend de IJssel over te steken.
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In het prille begin van. de oorlog kwamen twee Franse soldaten in burger bij ons. Het is eigenlijk
onbegrijpelijk dat wij, die in feite nooit vreemde talen hadden gehoord, toch in staat waren te verstaan 
wat de bedoeling was,
Hoe deze twee Fransen bij ons verzeild waren geraakt weet ik niet. Een van hen liet nog een adreskaartje
achter. Hij kwam uit Parijs en had mij op een foto laten zien dat hij een slagerij had. Het enige eten dat 
ze bij zich hadden was een droog roggebrood, dat precies paste in een oud leren rechthoekig smal 
koffertje. Zij hebben me duidelijk kunnen maken dat ze na ongeveer 800 km gereisd te hebben naar het 
vrije deel van Frankrijk (Vichy-Frankrijk) wilden.

De eerste jaren van de oorlog kwamen verder stiekeme overtochten eigenlijk niet voor.De grote 
toeloop kwam vooral in het jaar 1944.Veel spannende verhalen zijn hierover niet te vertellen. Je vroeg 
nooit iets en er werd eigenlijk nooit iets gezegd door de mensen die de rivier over wilden. Veelal 
kwamen ze in kleine groepjes waarbij er een het woord deed. Misschien zijn er wel geallieerde vliegers 
bij geweest. Ik weet het niet en wilde het toen ook niet weten.

Er zijn ook wel momenten geweest dat de toeloop enorm was. Soms wel meer dan 20 man in 
huis, die zich verstopten in de schuur, in de hooiberg en in de "hilde". Overdag bleven ze daar en als het 
's avonds donker was bracht ik hen over de IJssel. 

Het eten werd door "opoe" erg makkelijk opgelost. Een mand aardappels in de schuur en 
schillen! Daarna werd een grote ijzeren pot aardappels met wat groente gekookt en dat was het.

Op een zondagmorgen kwamen drie mensen bij mij die de rivier over wilden. Ik zag daar geen 
probleem in en bracht ze over de IJssel. Aan de Voorster kant werd ik gedekt door de hoge oevers, maar 
op de terugweg werd ik beschoten door Duitse soldaten vanaf de uiterwaarden bij het slot Nijenbeek.
Naar mijn idee waren ze nog te ver weg om gericht te kunnen schieten. Ik meerde de boot af en dook de 
loopgraven in, die inmiddels door de OT waren aangelegd. Door die loopgraven kon ik veilig het huis 
bereiken. Willem Bruggeman (de jonge Willem) moest, naar ik later pas hoorde, zijn zuster "Gaie" die 
in Voorst woonde met onze boot afhalen om samen naar zijn zuster "Eef" te gaan, die in het ziekenhuis 
in Deventer lag. Hij werd door dezelfde soldaten vast genomen, met zijn zus in een auto afgevoerd naar 
de SD in een herenhuis net buiten Deventer. Na controle in het ziekenhuis of zijn andere zus daar wel 
lag, werd hij weer vrij gelaten.

Op een bepaalde dag kwam een geallieerde vlieger bij ons met beide handen in verband.
Het was te gevaarlijk hem thuis te houden, omdat de OT bezig was op onze grond loopgraven te 
bouwen. Ik heb hem toen meegenomen door de uiterwaarden naar Gradus Visser. Ja, je vroeg maar niets
hoe ze er ook uitzagen. Soms met een kale kop enzo.

Toen Gorssel net was bevrijd en de Canadezen de IJssel nog niet waren overgestoken, stonden 
aan de overkant een paar man te roepen. Ik er met de boot naar toe. Het bleken twee in politie-uniformen
geklede leden van de ondergrondse te zijn, die naar het oosten wilden.

Ik heb trouwens ook nog een Duitser in huis gehad. Hij was nadat Gorssel net bevrijd was de 
IJssel over gezwommen en dat begin april! IJskoud kwam hij bij ons. We hebben hem in het stro gelegd 
op de deel en ik heb mijn broer Jan naar de" Kniepe " gestuurd, waar Canadese artilleristen lagen om te 
vragen de Duitser gevangen te nemen. Kostelijk was het om te zien, toen de twee Canadezen op de deel 
kwamen en de Duitser onder schot hielden, zodat hij het bijna in zijn broek deed van angst. Hij dook 
onder het stro!

Naast deze meer bijzondere voorvallen zijn vele tientallen mensen door mij over de IJssel 
gebracht. Bijna iedereen van Gorssel naar Voorst. En verder van - en naar - Voorst vele etenhalers uit 
het westen van het land.

Contacten zijn er met stiekeme overstekers nooit geweest en van niemand heb ik na de oorlog 
nog iets gehoord. Zo ging dat toen, je vroeg niets!
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Het was niet zo eenvoudig om een boot te behouden. Op een gegeven moment werden alle boten 
gevorderd en door de Duitsers afgevoerd naar een zijtak van het Overijssels kanaal bij Deventer, waar ik
nog eens ben wezen kijken naar mijn roeiboot. Het was lastig geen boot te hebben want dat betekende 
dat je bij hoog water volledig geïsoleerd was.

De Bruggemans hadden hun boot verstopt. Hij dacht dat ik dat niet wist, maar ik had hem zien 
liggen onder een hoop aardappelloof. Ik zat zonder, maar de buurman aan de overkant –Garssen- had 
nog een heel klein bootje, waar net drie man in konden en die mocht ik gebruiken. Het ding kon je ook 
gemakkelijk in een loopgraaf verstoppen.

Ja, zonder roeiboot was je op 't Weiland niets. Normaal ging je op de fiets door de weilanden 
naar Gorssel en vandaar naar Deventer of Zutphen. Je had twee mogelijkheden, of door de bekende 
klaphekjes naar "Zangers" of over de "lenden" naar de "Belte". Als het water steeg moest je je eerst 
behelpen met lieslaarzen, waar je maar een of twee paar van had. De kinderen of visite gingen op de rug 
gedragen door het water. Als het water wat hoger werd, dan ging het door de laagtes naar de "Belte". In 
de vele strenge winters met veel sneeuwval was je ook echt geïsoleerd. Je moest, voor de kinderen naar 
school konden, vaak eerst met paard en slee de weg vrij maken. De melk moest door de weilanden naar 
"Zangers" gebracht worden. Dat gebeurde met een transportfiets, twee bussen voorop, een op de stang. 
Dat was vaak ploeteren door modder en sneeuw.

Dat was oorlogstijd. In de beginjaren op 't Weiland had je zelfs geen. fiets. 
Het gezin bestond toen uit 8 man van de familie Wijnbergen (opoes eerste huwelijk), 7 man van de 
familie Dommerholt (mijn broers en zusters en ik) en later nog weer eens twee broers uit het huwelijk 
van "opoe" met mijn vader. Sommige broers werkten "bij de boer" en zusters "in betrekking" in de stad. 
Als het even kon kwam iedereen thuis. Dat gebeurde gewoon te voet. Ik werkte toen als jochie van een 
jaar of 14 in de Hoven in Deventer. Dus op een dag heen en terug lopen. Toen ik nadat mijn vader was 
overleden thuis moest komen om de boerderij te doen, brachten we zondagsavonds "de meiden" (mijn 
zusters) lopend naar 't Elf Uur en liepen dan weer terug. De meiden liepen verder naar Deventer of waar 
ze ook in betrekking waren.

Wat in de oorlogsjaren ook spannend was, was het smokkelen. Het was afwachten of er  's 
avonds een schip aanlegde op de "striekdam", een stukje grond buitendijks. Kolen en vooral anthraciet 
werd dan geruild tegen melk, boter, eieren, rogge en aardappels.Ik kan me nog twee opvallende gevallen
van ruilhandel herinneren. Jan van der Meij vroeg mij eens om aardappelmeel. Dat weer doorgegeven 
aan de schippers. Die hebben bij Almelo of Hengelo uit een loods,waar aan de ene kant de Duitsers 
lagen te slapen, 5 balen van 100 kg aardappelmeel gestolen en die bij mij afgeleverd en ik heb die met 
paard en wagen naar Jan van der Meij gebracht.

Op een avond kwamen een paar schippers met wel een teil vol paling die ze op het IJsselmeer 
hadden overgenomen van vissers en die ze kwijt moesten. Toevallig was Jan van der Meij bij 
Bruggeman. Hem gewaarschuwd en ja hoor hij had wel belangstelling. Toen ik een dag of misschien een
paar dagen later het geld voor de paling wilde halen, bleek de hele Roskam afgezet te zijn door de 
Duitsers. Ze vroegen mij wat ik daar te doen had. Ik heb me er uit gepraat en mij voorlopig daar niet 
meer laten zien.
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Op de foto gemaakt vanuit een geallieerd 
verkenningsvliegtuig op 13 september 1944 
zien we tegenover het slot Nijenbeek, aan 
onze kant van de IJssel, eerst de vroegere 
boerderij van Bruggeman. Iets ten 
noordwesten daarvan die van Dommerholt.

Op de foto hierboven hebben de
boerderijen plaats moeten maken voor
het Zandgat, de toestand nu dus. De
meeste inwoners van Gorssel kennen
dit Zandgat wel.
Het leuke is, dat bovenstaande
luchtfoto is gemaakt door de zoon van
Herman Dommerholt die vroeger op 't
Weiland woonde en nu inwoner van
Harfsen is.
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Blz. 41
SCHOLIEREN ALS OOGSTARBEIDERS

N. van Wijk

Iedere boer was in de jaren 1940-1945 verplicht mee te werken aan de verbouw van allerlei 
gewassen, die bestemd waren voor de bezettende macht.

Zo ook Gerrit Slagman van de "Zonneberg". 
Midden juli 1943 was een grote akker, beplant met erwten (doppers) plukrijp. Natuurlijk was, volgens 
Slagman, maar een zeer klein percentage ervan voor de bezetters bestemd.

De vraag was, hoe de doppers zo snel mogelijk geplukt te krijgen. Twee knechten (onderduikers)
konden wel worden ingezet, maar meerderen was te gewaagd.

In overleg met enige onderwijzers van diverse scholen werd besloten een aantal leerlingen uit de 
hoogste klassen van de lagere scholen in te zetten. 
En zo kon het gebeuren, dat ongeveer zestig scholieren uit Epse, Gorssel en Harfsen op een mooie juli 
ochtend op de akker verschenen en onder leiding van de onderduikers en enige leerkrachten aan het 
doppers plukken ging.

Slagman reed met z'n wagen af en aan om de manden te vervoeren. 
's Middags tegen een uur of drie was het werk geklaard en verscheen Slagman met op zijn wagen enige 
bussen, gevuld met chocolademelk. Of dat smaakte!

Tot slot klom Slagman op de wagen en riep: "En nu als laatste het volkslied, jongens!"
Nog nooit heeft het Wilhelmus me zo mooi in d' oren geklonken als toen op die mooie julidag 

midden in de bezettingstijd.
Een foto hiervan is afgedrukt in het boek 'De Voet Dwars'

Blz. 42, 43

HET GEWEER
Willem

Het zal in de zomer van 1942 geweest zijn, mijn "bankgenootje" en ik liepen na afloop van 
school naar huis. Het begon te onweren en niet mis ook. We kwamen bij een berkenlaantje aan, waar net
een Duits peloton wielrijders in opleiding, stond te schuilen. Ze hadden de fietsen tegen de bomen gezet 
en de geweren in rotten. Zo wachtten ze tot de bui over was.

Zoals men misschien nog wel weet, hadden de Duitsers een heilig ontzag voor onweer. 
We mochten dan ook niet doorlopen, maar moesten eveneens schuilen onder een beukenboom.
Maar helaas, we verveelden ons al gauw en al scharrelend kwamen we bij de geweren.

Ons plan was meteen klaar. "Daar nemen we er één van mee" (alsof het een pijl en boog was).
Even loeren, een geweer weggrissen, patronen eruit halen, geweer verstoppen onder de bladeren in een 
droge sloot en ... klaar was Kees!

Maar, o jé, de bui was inmiddels over en de soldaten zochten hun spullen weer bij elkaar. Helaas,
één geweer was weg en bleef weg. En wij stonden er met een doodnuchter gezicht bij te kijken..
Lieve help, wat er toen gebeurde! De soldaat die zijn geweer kwijt was, kreeg zo enorm op zijn duvel
van de feldwebel,  dat hij  stond te grienen als een kind. Dit was voor ons niet  om aan te zien. Die
soldaten waren ook maar gewone jongens, ze hadden alleen een andere opvoeding gehad dan wij.

Toen toch niemand op ons lette, keken we elkaar eens aan en zagen kans het geweer achter een 
boom te zetten. Als de bliksem smeerden we 'm door sloten en duikers het bos in. Ze mochten eens op 
andere gedachten komen.Met de patronen nog in de zak en buiten adem zijn we via een omweg op huis 
aangegaan. De lol was eraf.

Naam en adres van de schrijver
 zijn bij de redactie bekend.
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... dat de N.S.B.-burgemeester van Steenderen bij zijn 
installatie zeide: "Iedere boer zal tot den laatsten korrel moeten 
afleveren aan de regeering" en dat hij zelf onlangs is bekeurd 
wegens het frauduleus hebben van rogge bij den bakker.

Blz. 44 – 58
OVERVAL OP DE HUURNE

(1944)
M.W. Enserink

Dat berichtje stond in de rubriek" U moet weten ..." in het illegale "Trouw" van midden januari 
1944. Die zetbaas burgemeester was afkomstig uit Zutphen, een stadsboertje; hij heette Konijnenberg.

Het bericht was door mij doorgesluisd naar de redactie langs dezelfde weg als waarlangs ik 
telkens een aantal exemplaren kreeg voor verspreiding. Ook op mijn PBH-kantoor liet ik het lezen aan 
de medewerkers en wij vonden het een goeie mop. Twee van de jongens kwamen uit Arnhem en zij 
lagen in de kost bij de familie H.J. Tragter. Ze waren van Arnhem naar Almen geplaatst omdat ze op die 
manier aan de "Arbeitseinsatz" konden ontsnappen.Het waren Alfons Bosveld en Ben Esvelt en ze 
hadden het bij moeder Tragter best naar hun zin.Bij Tragter moesten ze erg lachen om het bericht, 
behalve hun dochter, die getrouwd was met ... Konijnenberg, een zoon van bovengenoemde.

Al gauw had Konijnenberg Jr, die ook NSB-er en zelfs WA-man was, het ook gelezen, zoals 
Alfons en Ben in geuren en kleuren vertelden. "En wat zei-die?" vroegen wij. 

"Ja, 't is weur, 't is weur" had hij heel timide gezegd.
Dezelfde WA-man had met mij in de clinch gelegen en wist er achter te komen dat het blaadje 

door de jongens was meegebracht van 't kantoor. "Ha, nu zal ik hem krijgen!" moet hij gedacht hebben, 
want hij had mij eens voor de "vrederechter" gesleept en dat was voor hem op een afgang uitgelopen.

Dat zat zo: We fietsten op 29 juni 1941 met een stelletje jongelui van Eefde naar Almen en het 
was in die tijd leuk om allerlei geheime leuzen te roepen, zoals OZO (Oranje zal overwinnen) of 
HALLO (Hang alle laffe landverraders op) en dat was bedoeld om ongehinderd NSB-ers, WA- mannen 
enz. te pesten. We riepen ook "Hallo" tegen Konijnenberg die ons tegemoet kwam op de Almenseweg. 
Hij was zeker naar z'n meisje geweest en had het WA-uniform aan. Het werkte en hij kwam boos achter 
ons aan. Ik was één van de oudsten en stond hem te woord. "Wat heeft dat te betekenen?" snauwde hij. 
"Hang alle laffe landverraders op", was mijn antwoord. "Door heur-ie meer van" zei hij kwaad.

Inderdaad. De volgende morgen: politie aan de deur. Ze moesten rapporteren. Er viel niet veel te 
ontkennen. Trouwens, ik voelde er niet voor om ze door te sturen naar een volgend adres.

Al gauw stond ik oog in oog met Konijnenberg voor de vrederechter in Zutphen, mr. A.H. van 
der Giessen, wie ze dit baantje hadden opgedrongen tegen zijn zin; hij was kinderrechter. 
Nou, hij maakte er wat moois van. Eerst keek ik eens vanaf de tribune hoe zoiets ging en toen ik aan de 
beurt was, wist ik hoe het ongeveer moest lopen. De officier van justitie was bloedernstig in de 
aanklacht: "opzettelijke belediging". De vrederechter begon met de getuige Konijnenberg de man dus 
die het grote onheil was aangedaan. Konijnenberg vertelde dat de verdachte "hallo" had geroepen en dat 
hij toen was gedrrraaid. "Hoe zegt u?" vroeg de rechter. "Toen ben ik gedrrraaid en heb ik gevraagd wat 
dat te betekenen had, dat geschreeuw". "U vroeg naar de betekenis en wat was het antwoord?" De 
hakken werden tegen elkaar geklapt "Hang alle laffe landverraders op", zei Konijnenberg. "Allemaal'?" 
vroeg de rechter. (De hakken tegen elkaar): "Jawel meneer". "Dus was het niet tegen u persoonlijk?" 
"Jawel, meneer". "Bént u dan een landverrader? Vóelt u zich een landverrader?" (De hakken tegen 
elkaar): "Nee, edelachtbare, ddat nniet". "En u voelt zich tóch beledigd; dat is niet terecht. U kunt zich 
alleen persoonlijk beledigd voelen als uw eer en goede naam is aangetast, in het openbaar". Het vonnis 
klopte hiermee: vrijspraak.
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Maar de officier ging in hoger beroep en dus moest ik op 11 juni 1942, vergezeld van getuigen, 
naar het Hof het Vredegerechtshof in Den Haag. Ook daar wachtte onze kameraad een nederlaag.
Ongeveer hetzelfde verhaal; de president vroeg nadrukkelijk: "Vroeg u naar de betekenis van het woord 
"hallo"? Het antwoord was ja en ik zei nog dat ik het antwoord toch niet schuldig mocht blijven? De 
conclusie van de rechters was: "Dan was het geen opzettelijke belediging". Uitspraak over 14 dagen. 
Mijn advocaat, mr. Visser, die niet eens aan het woord hoefde te komen, stuurde 14 dagen later een 
telegram: "Vonnis: vrijspraak; niet te uitbundig vieren".

De Landwacht, groep Zutphen, wou in de zomer van 1944 ook wel eens een nachtelijk bezoek 
aan Almen brengen. Ze wisten dat het in mijn ouderlijk huis, boerderij de Huurne in Harfsen, niet pluis 
was. Onderduikers en zo, en nu ook nog illegale blaadjes!

Ze begonnen op de avond van 3 augustus in Almen bij Tragter en vonden daar een nummer van 
"Trouw"Alfons en Ben werd het vuur aan de schenen gelegd en gaven toe dat ze het van Enserink 
hadden. Dus nu in optocht op de fiets naar de Huurne. Ze waren 16 man sterk, de meesten uit Zutphen, 
óók één uit Eefde en drie uit Almen. Midden in de nacht bonsden ze op de voordeur en omsingelden het 
huis. Mijn vader wist tijd te winnen met een omstandig verhaal door de deur over een dreigbrief die hij 
had gekregen en dat hij niemand kon binnenlaten. Er was heel wat volk in huis dat er niet zijn mocht.

Mijn broer Johan (hij was dienstplichtig sergeant) had zich niet gemeld om als krijgsgevangene 
weggevoerd te worden. Ze lieten hem ongemoeid.

Mijn neef Anton uit Eefde had zich niet gemeld voor de arbeidsinzet in Duitsland, maar hij had 
een persoonsbewijs waarop ik het geboortejaar keurig had veranderd; ze lieten hem ongemoeid.

David van der Made uit Dordrecht was 18 jaar en was ondergedoken voor de Arbeidsdienst. 
Volgens afspraak trok hij gauw een korte broek aan en zei dat hij geen persoonsbewijs had omdat hij pas
16 was. Ook hij had het er goed afgebracht. Hij zag er ook nogal jong uit.

Bé Oosterhuis uit Groningen was ook ondergedoken voor de Arbeidsdienst; hij was ook 18. Hij 
kroop volgens afspraak gauw in een hol op de hooizolder. Hij had die dag hard gewerkt en sliep heel 
vast, zodat Johan en ik hem nog maar net op tijd wakker konden krijgen om zich te verstoppen.
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En dan nog Willy Postma. Hij was die dag aangekomen en ik had niet veel zin meer gehad om 
hem meteen naar zijn duikadres in Almen te brengen, bij G.J. te Winkel. Hij had een vals 
persoonsbewijs bij zich en kon dus rustig in het stro van de koestal blijven slapen. Hij kwam "op de 
boerderij werken zolang hij nog niet naar Duitsland hoefde". Dat geloofden ze; ze konden in elk geval 
niet het tegendeel bewijzen.

Eenmaal na veel kabaal en dreigementen binnengekomen, verspreidden een aantal van de 16 zich
door het huis om het te doorzoeken. Vooral op mijn kamer deden ze dat heel grondig. 

Ze vonden van Be het (veranderde) persoonsbewijs maar - helaas - ook nog de distributie- 
stamkaart. Een onderduiker! Zoeken jongens! In het hooi. Veel geschreeuw en schietdreiging brachten 
Bê niet van de wijs.

Aan mijn slaapkamer was een grote kleerkast verbonden; daarin hing het goeie pak van Willy.
Daar was het beter dan in de koestal. In het pak: nóg een persoonsbewijs, zijn eigen, echte …. "Die man 
in de koestal liegt, hij heeft twee verschillende namen."

Opeens haalt een landwachter uit mijn boekenkast een nummer van "Trouw". Hoe kan dat nou, 
zeker door Bé laten slingeren? "Aha, waar heb je die vandaan?" Het voorbedachte antwoord was: "Over 
de post gehad, in een enveloppe zonder afzender". "Ja, ja, dat kennen we. Dat wordt wel uitgezocht".

Even later zaten we met z'n achttienen op de fiets, naar Zutphen. Willy en mij hadden ze mooi 
tussen zich in. Een mooie fiets van mijn broer Johan pikten ze zomaar mee hiervoor. Willy kon goed 
fietsen. Op de oprit van de kanaalbrug in Almen raakte de paardenslager Hiemstra uit Zutphen een 
beetje achterop. Hij was kortademig. Willy greep zijn kans en sloeg plotseling linksaf de helling af, de 
Scheggertdijk in. Een paar van de "zwarte kraaien" sprongen van hun fiets, grepen hun jachtgeweer van 
de schouder en vuurden hem na. Te laat. Weg was Willy. (Hij is over het kanaal gezwommen en bij de 
ondergrondse terechtgekomen, waar hij ook in ging meewerken). Jammer voor Gerrit-Jan te Winkel en 
zijn zoon dat ik ze niet goed heb kunnen bedienen.

De Marechausseekazerne in Zutphen was ingericht als Landwachtkazerne en daar sloten ze me 
op. Een verhoor door de commandant Lievestro leverde niet veel op, maar een confrontatie met Alfons 
en Ben wel. Toen ze AIfons vroegen of hij "Trouw" van mij gehad had, knikte hij instemmend. Hij en 
Ben mochten naar huis.

Als conciërge van de kazerne, die met zijn vrouw ook voor de gearresteerden moest zorgen, was 
Heijink gehandhaafd. Hij verzorgde ze prima en hij vroeg mij meteen of ik berichten voor buiten had. Ik
gaf hem alleen het bericht mee: "Ze komen terug" en hij zorgde voor lekker eten.

Heel kort erna bracht een landwachter me naar de S.D. in Arnhem en vandaar brachten ze me 
naar het huis van bewaring. Daar zaten we heel gezellig met z'n twaalven in een kamer, te kaarten, te 
praten en te denken aan het komende verhoor bij de S.D.

Na ongeveer een week was het zover en kon ik het voor gerepeteerde verhaal in praktijk brengen 
bij de S.D. aan de Utrechtseweg in het PGEM-kantoor. Het uitzicht was er prachtig, maar de auto vol 
gevangenen (zo'n 20 man), die op die dag in de verhoorcel kwamen te zitten, konden er niet erg van 
genieten.. Ze stonden de hele dag in een klein kamertje of zakten daar op de grond. Allemaal hoopten ze 
vurig dat ze die dag aan de beurt zouden komen, want sommigen waren ook al eerder te vergeefs 
geweest. Maar telkens ging de deur open en mocht er één uit en één er weer in, soms lelijk toegetakeld. 
Ik dacht: "Dat zal mij niet gauw overkomen". Want ik nam mij voor vlot in 't Duits te antwoorden en te 
zeggen wat ze toch al wisten en geen enkele naam te noemen. Maar bang was ik wel! En ik zat zachtjes 
te bidden om kracht.

Van de ondergrondse organisatie waarin ik werkte was op 26 juni de leider, G.H. Rietberg uit 
Zutphen, opgepakt, maar ik wist zeker dat hij niet "doorgeslagen" was, want dan zouden er allang meer 
arrestaties gevolgd zijn. Maar op 29 juli hadden ze Jo (B.J. Aalders uit Warnsveld) gepakt en hij kwam 
op dezelfde dag als ik in verhoor. Toen ze hem weer binnen brachten, hadden ze hem geslagen en hij 
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fluisterde mij toe: "Bek dicht". Wat was ik opgelucht! (Ze hebben hem naar Vught gebracht en op 5 
september gefusilleerd).

Maar tegen 5 uur kwam ik aan de beurt en de SD-er greep zijn geweer en schreeuwde: "Wenn du
lügst schiesze ich dich tot". Ik zei heel rustig: "Ich lüge nicht". Hij zei dat ik dus Duits sprak en ik weer: 
"Ich weisz nicht viel, aber lügen darf ich nicht".Toen zei hij tegen zijn secretaresse of zo, op zijn horloge
kijkend: "Wir machen schnell, wir wollen essen gehn". Ik dacht: ik zal je helpen.

Hij keek in de papieren en de bijgevoegde voorwerpen. Ik zag dat op "Trouw" een grote zwarte 
kring zat en het flitste door me heen: vrouw Tragter, de middagpot. Dat had die landwachter dus heel 
geniepig bedacht: het krantje tevoorschijn toveren uit mijn kast na het er eerst zelf in gelegd te hebben ...

Maar moeilijker zou het misschien worden met de papieren van Bé: PB (Persoons Bewijs ) 
veranderd en distributiestamkaart (echt) met zijn naam Oosterhuis. "Wer ist Oosterhuis" luidde de vraag.
Ik: "Wie sagen Sie, Oosterhuis? Niemals gehört". Hij weer zoeken in de papieren. Met een bijpassende 
schrijfmachine had ik op het PB de naam Oosterhuis veranderd in Desterhuis. Makkelijk zat. Oosterhuis 
stond in het "opsporingsregister", een dik boek dat politiemensen in hun fietstas moesten hebben.

Wie Desterhuis was kon ik hem wel uitleggen. Een jongen die mijn vader hielp op de boerderij, 
want in de zomer is er veel werk enz    Nee, zei de SD-er het is een onderduiker, want zijn stamkaart is 
vervalst. Hij nam een grote loep en bekeek aandachtig de stamkaart (onveranderd!), toonde deze aan zijn
secretaresse (of zo) en riep bewonderend uit: "Das ist aber tadellos!" (onberispelijk). Ik heb gekeken of 
ik er niets van snapte. Maar hij vroeg nog wel waar Bé nu was. Dat wist ik natuurlijk niet en ik vroeg 
argeloos: Is hij nu weg dan? "Er hat sich versteekt!" zei hij. Daar snapte ik helemaal niets van. Hij had 
toch gewoon kunnen blijven zitten ...!

Enfin, de SD-man wist wel genoeg en de arrestantenwagen moest vertrekken en bracht ons mooi 
op tijd in 't huis van bewaring. Daar heb ik in totaal 14 dagen gezeten en toen brachten ze me naar het 
PDA (die letters betekenen: Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort). Het was er niet leuk, maar de 
gevangenen dachten: gelukkig dat het een dóórgangslager is; naar iets beters?

Ik ontmoette er Jan Lamberts uit Harfsen, die ze - naar later - bleek op 1 augustus hadden 
opgepakt in Laren, waar hij bij zijn verloofde, Johanna Koeslag was; en dat is mijn nichtje. Praten 
konden we niet met elkaar, maar door het bovenraam van een barak kon ik Consi sigaretten en een 
beetje shag naar hem gooien, die ik van huis gekregen had in een koffer met spullen voordat ik op 
transport naar Duitsland ging.

Ook zag ik Tijn (Martijn) van der Meulen uit Eefde, die het er slecht afgebracht heeft. Toen hij 
aan de beurt was, ging het wekelijkse transport naar Neuengamme. Daar zijn er maar weinig van 
teruggekomen, Tijn ook niet. 

Jan Lamberts had het geluk dat ze weinig van hem wisten en ze lieten hem na 6 weken weer vrij. 
Later is hij met Johanna getrouwd.

Op 31 augustus mochten we in Amersfoort in een lange rij gaan staan voor transport. We kregen 
allemaal onze eigen kleren terug. Ook kregen we een mapje in de hand, waar je niet in mocht kijken. 
Maar ja, in een onbewaakt ogenblik zag ik toch dat er een soort vonnis in zat: veroordeeld tot de 
"gesloten arbeidsinzet" wegens begunstiging van onderduikers en verspreiding van de "Hetzgeschrift de 
Trouw". Dus dat viel nogal mee; dat zou dus werken worden.

Nu, dat viel helemaal niet mee, want we gingen achter prikkeldraad in Böhlen bij Leipzig, met 
kale koppen en achter op de gevangenisjas in geel de letters AEH (Arbeits-ErziehUngs-Häftling). 
We werden als lijfeigenen beschikbaar gesteld aan een fabriek, de ASW (Aktiengesellschaft sächsischer 
Werke), die voor een minimum- rantsoen en een minimum aan medische verzorging zoveel mogelijk 
werk uit ongeveer 800 mannen in het Hollander Lager mocht persen. 't Is niet veel geworden, want er 
werd vaak gebombardeerd. Meestal moesten we dus puinruimen, evenals een aantal Russen, Italianen, 
Fransen, Engelsen, allemaal krijgsgevangenen. Alles onder gewapende bewaking. Bij bombardementen 
overdag gingen de Duitsers in schuilkelders en de dwangarbeiders ook, voorzover er ruimte was. 
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Meestal was die er niet voor ons, want met 7 anderen moest ik eerst een rookgordijn leggen. Ze dachten 
dat de vliegtuigbemanningen de fabriek dan niet konden vinden. Later hoorden we dat het in het open 
veld meestal niet zo goed lukte te "nevelen", zodat de bommetjes juist in de witte vlek gegooid werden. 
En 's nachts wees bovendien de radar - we hadden er nog nooit van gehoord - de juiste plek aan. Bijna 
voortdurend lag de productie in de bruinkoolgroeve annex bruinkool benzine fabriek stil. We bleven 
maar steeds aan het puinruimen.

Het lager was op een uur lopens afstand. 's Morgens 4 uur werd er met veel kabaal op de 
barakken een soort ronde kippenhokken geslagen en van 5 tot 6 uur werden we op het voorplein geteld 
en nog eens geteld. Appèl. Maar om 6 uur was het: "Im Fortschritt .….. Marsch". Van 7 tot 11 uur waren
we "aan het werk" en dan werd er gefrühstückt, d.w.z. de moffen haalden hun voerzakken tevoorschijn 
en de gevangenen hadden smakelijk toezien. Maar om 5 uur konden we, nu na een kort appèl, 
afmarcheren naar het kamp en om 6 uur stonden tonnen met waterige soep klaar en stonden we een hele 
tijd in de rij voor ons "ontbijt". Ja, voor de volgende dag bedoeld, maar we hadden die dag nog niets 
gehad, dus dat onsje brood was meteen verdwenen; dan kon niemand je het meer afnemen.

In september en oktober '44 lagen we in een plaatsje Lippendorf in een soort varkenshokken: stro
op de grond, geen looppaadjes er tussen; je moest ook bij regenweer met vuile voeten over elkaars "bed"
lopen. We gingen maar vlug slapen, want wassen of scheren kon je niet: geen water. Morgenvroeg kun 
je wat drinken, want dan staat er een grote kookpot op het voorplein met vocht erin, dat je met je eigen 
kroes er uit kunt scheppen. En dan maar weer lopen naar de fabriek, zien of daar nog water te vinden is. 
En maar turen langs de weg of iemand soms een appelkreus of een stukje brood verloren heeft.De 
bewaker, een Witrus, schreeuwt af en toe: zingen! Ja wat? "Hoessee!" (Daar kun je flink op marcheren). 
Commando: " Eins, zwei, drei, singen".

't Is plicht dat iedre jongen aan d'onafhanklijkheid
van zijn geliefde vaderland zijn beste krachten wijdt.

Hoezee, hoezee, voor Nederland hoezee.
Voor koningin en vaderland waakt iedre jongen mee!

Voor één ogenblik is de honger en de ellende vergeten. Vanaf november was de huisvesting wat 
beter, bij het dorpje Peres. In die barakken stonden stapelbedden en zelfs kachels die we gaande hielden 
met van de fabriek meegesmokkelde bruinkoolbriketten, wat erg strafbaar was. Ook was er een 
ziekenbarak. Als je te ziek was om mee naar de fabriek te gaan en als je geluk had, kwam je daar te 
liggen onder de hoede van de "Sanitäter" Henk de Jong uit Sliedrecht. Hij deed wonderen met niets. Hij 
hielp ook bij begrafenissen; het werden er meer dan 100.Van 2 tot en met 29 december heb ik ook in de 
ziekenbarak gelegen met dysenterie. .

Begin april '45 kwamen onze bevrijders dichterbij. We hoorden dat Dresden door de Russen was 
veroverd. De Lagerverwaltung was helemaal uitgedund, want ook deze SS-officieren moesten naar het 
front.

Opeens vlogen de Amerikaanse granaten over ons heen, want generaal Patton ( dat hoorden we 
later) was met z'n armee met grote snelheid door het Teutoburger Woud gebroken. Plotseling was er een 
gat in het prikkeldraad om het kamp. Met Henk van de Dragt uit Doornspijk vluchtte ik in het open veld 
en we verstopten ons in een hooiberg. We overnachtten zonder te slapen. Na een poosje stonden er in de 
omtrek hooibergen in brand, dus gingen we maar weer naar het kamp. Het kamp werd geëvacueerd naar 
het stadje Böhlen, waar de Amerikanen ons bevrijdden. Ze bedachten van alles om ons te verwennen. 
Het wachten was nu op "repatriëring".

Het Internationale Rode Kruis kwam van uit Zwitserland ons met legerauto's halen. Voor 
sommigen was het te laat. Zij lagen te sterven in het ziekenhuis. Via Borna, Bayreuth, München, 
Zwitserland, de Elzas, ging het naar Parijs. Vandaar bracht de Nederlandse repatriëringsdienst ons na 5 
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dagen terug via Brussel naar Holland. Op zondag 10 juni stond ik 's morgens vroeg in Eefde, 
waar ik bij Hendrik Kamphuis een fiets leende en om een uur of zeven op de Huurne mijn broer Johan 
onder een koe zag zitten melken. Hij sprong zo haastig op dat de halfvolle emmer omviel en riep: 
"Tinus, we dachten dat je dood was!" (En ik had uit Leipzig, Zwitserland, Parijs, Brussel, wel twee 
maanden lang telkens berichten naar huis verstuurd).

De Harfsense muziekvereniging "Soli Deo Gloria" kwam 's middags mij verwelkomen. 
Ze speelden "Prijs de Heer met blijde galmen".

Mijn moeder gaf lekkere volle melk en kookte een zacht eitje bij de boterham. De volgende dag 
stookte ze het kostuum dat ik in Parijs gekregen had van de Nederlandse ambassade, in de fornuispot op.
Het krioelde van de luizen. Hoe kon dat nou! Wel vier keer was ik onderweg ontluisd, getuige het aantal 
stempels op mijn repatriërings papieren.

= = = = = = = = =

En hoe was het na mijn arrestatie verder gegaan op de Huurne?
Mijn zus Jantje maakte aantekeningen. Na de bevrijding vulde ze de namen in. En in Duitsland 

kreeg ik een brief van haar, die in Rekken over de grens was gesmokkeld door welwillende Duitse 
soldaten.
Jantje(4 aug.1944): Vrijdagmorgen half acht. Johan is juist terug van 't melken terwijl Va nog even is 
doorgefietst naar Tragter, om te horen hoe het daar gegaan is. 
Ik zit juist de koe bij huis te melken als er vanaf Harfsen iemand in razende vaart aan komt fietsen.
Hij wenkt: weg, weg! Johan en ik kijken elkaar
Verwonderd aan: waarom zo'n haast?
 "De landwacht komt eraan!""Ze zijn vannacht al hier geweest.
"O dat wist ik niet"
Na een poosje gepraat te hebben verdwijnt hij maar weer. 
Dan komt Tragter er aanfietsen om te horen hoe hier alles verlopen is.
 Ik ga terug naar m'n koe en Johan gaat aan het werk.

Dan opeens een stem vlak achter me: "Is oe vader ok thuus?" 't Is de zwarte.
"Nee, die is melken". (Ik vertel niet dat Va na 't melken ergens anders heen gegaan is, waarom weet ik 
eigenlijk zelf niet.) "Je broer dan?" "Ja, die wel, die loopt hier wel ergens".

Als ik klaar ben met m'n koe, zie ik dat er nog meer bezoek is: de andere twee landwachters en 
Th. te Brake, (van de politie). We staan een beetje met die kerels te praten als Moetje roept: Komen 
jullie eten? Net als ik naar binnen wil gaan houdt te Brake mij tegen. "Is je vader gewaarschuwd? Ze 
nemen hem mee". "Nee", zeg ik. " Vlug dan! Ik dacht dat het allang gebeurd was".

Vlug loop ik naar de deel, kijk uit naar een fiets en zie zo gauw geen andere dan die van mijn 
broertje Tonnie. Ik vlieg er op weg, wel een beetje angstig. Wat zullen ze doen als ze me weg zien 
rijden? Bij Beltman Lensink durf ik pas om te kijken. Niks te zien gelukkig.

Als ik bij Tragter het paadje in draai, zie ik dat Va's fiets er nog staat. In de deur komt Va me al 
tegen. "Wat is er?" "Va, ie meugt nit in huus kommen, want noe bint ze d'r um oe op te halen.               
Te Brake zei dat ik oe mos waarschuwen." Va kijkt eens langs zijn kleren. "Ben ik zo netjes genoeg om 
naar Rekken te gaan? Dan stap ik meteen mar' op de fietse". (Bij zijn zoon Gerrit op boerderij 
"Dennenkamp" van de Rekkense Inrichtingen. MWE)

Va rijdt al. Dan denk ik er opeens aan dat we geen afscheid genomen hebben. Vlug rij ik hem na 
en druk even aan zijn linkerhand. "Dag deerne, denk an mien".

Ik ga even bij tante Marie aan (Marie Hietkamp, tegenover Tragter; MWE). Ze geeft me een snee
brood en een beker melk voor de honger en de narigheid. Voor ik met angst en beven terug naar de 
Huurne fiets, ga ik even aan op het PBH-kantoor.  Er is nog niemand; Anton Hoetink geeft mij de 
sleutel, maar ik weet niet waar ik moet zoeken naar de spullen die ze niet mogen vinden. Maar v66r de 
landwacht komt, is alles in orde, mede dank zij m'n oudste broer Eppie.
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Jantje ( 11 dec 1944 ): Er is na jouw vertrek heel wat gebeurd, op allerlei gebied. Oom Albert (Koeslag 
uit Laren, MWE) zit weer vast. Appie Koeslag (zijn zoon, MWE) en Eppie (mijn broer te Eefde, MWE) 
zitten bij Deventer. Hoe het allemaal zit hopen we je spoedig te kunnen vertellen. Gerrie Marie (m'n 
vader Gerrit Jan Marinus, MWE) kan nog absoluut niet thuis komen. 
Evert (de Jonge, MWE) is voor de 3e keer gaan lopen (ontvlucht, MWE), daar kun je ook niks mee 
beginnen. Ynze is verongelukt op een droevige manier, met z'n meisje. Hij had veel te verdedigen en hij 
deed het goed. De boerderij van Slagman is in brand gestoken door de Landwacht. Als je nu op dit 
ogenblik in al dat gedoe terugkwam, zou je nog wel eens raar staan te kijken. De dominee (ds. Oomkes, 
Eefde, MWE) is al gauw vrijgekomen, maar heeft zich toen meteen opgeborgen. Gelukkig wel. Nu is 
alleen z'n huis met inboedel in beslag genomen.

Ot ( meneer van Linschoten, leraar in Zutphen, MWE) kan niet veel meer doen op 't ogenblik, 
daarom help ik hem nog wel eens (met onderduikers verzorgen en "Trouw" verspreiden).
Zutphen heeft erg geleden met het bombarderen van de Lange Brug….enz.

=================

Blz. 59-63
HET GEHEIME WAPEN V-l EN DE HUURNE

J Schouten-Enserink

Het was in een nacht in het begin van december 1944 dat wij op boerderij "De Huurne" kennis 
maakten met een V-l. Een V-2 hadden we al vaak gezien: dat leek een grote sigaar die met een grote 
boog door de lucht ging en dan een witte streep achterliet, net als vliegtuigen die erg hoog gaan.

Ongeveer een kilometer van onze boerderij "De Huurne" was een startbaan gebouwd. Alle 
mensen uit de onmiddellijke omgeving van die startbaan waren geëvacueerd en wisten dus dat er iets 
gaande was. " Maar wat en hoe was nog een vraag ". Totdat we op een nacht wakker schrokken van een 
hevig lawaai. Angstig keken we door het raam en wat we zagen deed denken aan een brandend vliegtuig
dat overvloog. Knetterend en vlammen spuwend vloog het ding verder en pas toen het helemaal 
verdwenen was durfden we weer te slapen. Onze rust was echter niet van lange duur: nummer twee werd
gestart. Toen drong het tot ons door dat de startbaan in werking was getreden en dat het "ding" een V-l 
was. De bedoeling was om er in Engeland verwoesting mee aan te richten. Wat zou er gebeuren als zo'n 
ding naar beneden kwam in onze buurt? Als de vliegende bom op de gestelde tijd ontplofte hadden we 
tijd om ons uit de voeten te maken. Later merkten we dat behalve bij Blankenberg in Harfsen er nog 
zulke startbanen stonden bij de Zessprong en bij de Drie Kieften. De V-l werd omhoog getakeld met een
benzinemotor waarvan het geluid op de Huurne te horen was. Mijn broer Wim, 13 jaar, kon horen welke
van de drie aan het lanceren was en liep dan om het huis te roepen: Blankenberg! De Zessprong! Enz. 

Na een paar dagen merkten we al dat die dingen nogal klungelig in elkaar zaten. Sommige 
ontploften te vroeg, andere konden niet goed op gang komen en vielen dan in de buurt naar beneden.
Weer andere gingen rondjes draaien. Dat was helemaal angstig!

In de nacht van 14 op 15 december 1944 viel er een naast onze schuur die naast de Huurne stond.
Direct werd er groot alarm geslagen. Een ondergedoken spoorwegman, Groeneveld uit Zutphen, sliep in 
een hol naast de schuur. Het huis was vol evacués, onder wie een invalide 17 jarige jongen, Henderikus 
Enserink Bzn. uit Eefde, en een deel van zijn familie uit Eefde omdat ze dicht bij de spoorlijn woonden 
en daar vaak vanuit de lucht geschoten werd. Zij mochten in de kelder schuilen. De overigen vluchtten 
allen het huis uit. Ook in een kippenhok ten zuiden van het huis zat nog een hele grote geëvacueerde 
familie uit Zutphen. Ten noorden van de boerderij stonden nog twee kippenhokken, in de wei, en 
daarachter wachtten we op de ontploffing. Toen pas zagen we dat broer Johan (26) zo vol zorg voor al 
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die mensen bezig was geweest dat hij geen kans had gezien zelf wat kleren aan te trekken. Hij liep in z'n 
ondergoed en met blote voeten!

Na een hevige knal regende het gloeiende stukjes blik uit de lucht die hier en daar een begin van 
brand veroorzaakten. Het kippenhok ten zuiden van het huis, bewoond door de elf personen van het 
gezin Duim, was niet bestand tegen de grote luchtdruk en lag plat. En de schuur? Uit de brokstukken 
kwamen ons de kalfjes tegemoet.

Verkleumd kwamen we bij elkaar in de "grote keuken", in een huis zonder glas in de ramen, 
maar dankbaar en blij dat niemand een schrammetje had. Een ogenblik om nooit te vergeten: moeder 
(haar man ondergedoken, twee zoons door de moffen weggevoerd) pakte de bijbel en las Psalm 103: 
"Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantekeningen van M.W. Enserink

Uit brieven die ik ontving in het gevangen kamp bij Leipzig stond over de V-l:
11 dec. 1944 schreef mijn zus Jantje (als boven): In Harfsen moesten veel huizen ontruimd worden. Wat 
daar voor elkaar gebrouwd wordt, kom je maar niet achter. Wel moeten een paar Duitschers gezegd 
hebben dat, als zij begonnen te werken, alle boeren vanzelf wel weg zouden gaan.
W. Kamphuis ( de schilder ) moest er uit (die zit hier), tot en met Koop en Blankenberg enz., die hele 
buurt daar. Dus lelijk kortbij.
15 jan. 1945 mijn moeder, J.H. Enserink- Hietkamp: Nu zitten we op "Dennenkamp" (boerderij in 
Rekken. MWE), waar het heel rustig is en goed. De Huurne is bijna geheel vernield.
Maar we zijn door Gods goedheid allen gespaard gebleven; we waren met ruim 30 man. 
De koeien staan er nog wel; dat hebben ze afgeplankt.
Een paar van de jongens slapen nu op de grond op onze slaapkamer. De ruiten zijn er uit, de vensters 
doen ze zoo'n beetje aan, en als er wat is springen ze zoo het raam uit.
15 jan. 1945 mijn vader, G.J.M. Enserink: Bij Blankënberg is een startbaan van de V-1 en die vliegt 
over onze kamp, tussen ons en Martens door, langs de Steege richting Zutphen.
Een startbaan op Oolde zendt ze in dezelfde richting, maar meer over Dikke Toon (T. Loman Azn. 
MWE), Peters, Kolkman, enz.
Een startbaan bij de Zessprong zendt ze over Tante Jantje, Oom Berend enz. (beiden te Eefde. MWE). Er
tussen in ligt er nog een bij de Kievit. 
Nu vallen er, pas na het afschieten, nogal wat naar beneden. 
Van de Zessprong is er een op 't Gotink (boerderij in Eefde van mijn oom Hein. .MWE) terechtgekomen;
is afgebrand waarbij vrouw Boon en Piet (haar zoon, MWE) zijn omgekomen. Boon was in de schuur en
heeft geen letsel bekomen maar van Piet en zijn moeder is niets anders gevonden dan het hoofd van Piet.
Bij ons is een V I recht naar beneden gevallen op de grens van Bongerd en Kamp tussen de beide 
kippenhokken. In het achterste waren de meubels van W. Kamphuis en in 't voorste was de familie Duim 
met 12 man.
Toen het ding om 3 uur 's nachts naar beneden kwam waren de wachters net afgelost, want overal onder
de banen, waakte men (de baan die de V-l's hoorden te volgen. MWE). 
Men was dus wakker en kon door de helle gloed die de omtrek verlichtte, de onheilsplaats goed 
onderscheiden. 
Allen liepen dus op bloote voeten en in nachtgewaad in de richting Toonk; achter het achterste 
kippenhok in die richting, wachtte men de ontploffing af, die geweldig was en waardoor het huis erg 
beschadigd werd, alle glas eruit, in de koestal meestpart met raam en al, de deuren en vensters ontzet. 
Veel pannen weg, van de schuur en 't bakhuis ongeveer alle. 
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Maar 't ergste is dat het muurwerk erg heeft geleden. In alle binnenmuren zitten barsten en in de 
ondermuur van het huis zit halverhoogte een barst in 't lange door de muur; hier en daar staat de 
bovenste helft wel l½ cm buiten het benedenste stuk.

Daar men niet wist hoe gauw de ontploffing zou volgen, zijn Oom Berend met Tante Dika en 
Hendrikus en Bé in onze kelder gevlucht, hebben daar een angstige tijd doorgemaakt, maar gelukkig zijn
allen ongedeerd gebleven. Van de ongeveer 40 zielen klein en groot, die in 't huis en de diverse 
kippenhokken sliepen, heeft niemand zelfs een schram gekregen. Voorwaar, een bijzondere bewaring des
Heeren mogen we daarin opmerken. Drie kwartier brandde het projectiel en toen ontplofte het.
Toen men bij 't huis kwam kwamen de kalveren Jantje tegemoet lopen, ook de varkens gedeeltelijk, maar
niets was gewond of gedood, behalve een konijn: dood. Ook een van de paarden liep buiten: ongedeerd.

't Was eerst een geweldige ruïne, en de schrik zat er goed in, maar na een paar dagen leek het al 
weer heel anders en nu komen er weer zooals altijd veel menschen naar "de Huurne" om 't een of ander.
De melkboeren reden de eerste 14 dagen niet eens, wegens de gevaarlijkheid. 
Veel mensen durfden ook niet over de weg. 't Is ook een griezelig gevoel, als op ongeveer 20 M. hoogte 
zoo'n ding over je heen dondert. Vooral bij avond. dan is het niets dan donder en bliksem.
Maar ja, als ze óver je razen, is het gevaar over. Maar als ze afslaan, dan komen ze zoo bij je.
Bij Jacob Dekker lag er een aan de hoek van het huis, onontploft, bij Kloosterboer en ook bij Willemsen 
en 't Velde dito. Op de kamp van Berenpas ligt er een, die aan de Deventerdijk de struiken al heeft 
afgeslagen. Bij Menkveld van de Paardekamp is er een in de schuur gekomen: afgebrand.
 En bij Wichers in 't Broek, naast Lange Ep (E. Enserink Hzn. MWE) ook, dito bij Beltman van de 
Wenneker, beide afgebrand.

Blz. 65
V-l's HET WAREN ROTDINGEN

Wi11em

Zo tegen het einde van 1944 was er voor ons jongens vaak van alles te beleven; vliegtuigen vlogen over,
jagers (snelle kleine vliegtuigen) beschoten treinen, hier en daar vielen bommen wat bij ons thuis alle 
ruiten kostte. En helaas kwam er ook wel eens een vliegtuig in de omgeving neer.
De V-I's probeerden te vliegen, wat een enkele ook inderdaad lukte, maar vele anderen vielen neer.
In die tijd hadden we eigenlijk altijd wel een schroevendraaier en een tang voor de hand liggen om 
onderdelen te demonteren of te slopen.
Hoewel een V-I heel gemeen spul bevatte, heb ik toch eens een complete hoogtebesturing met pompjes 
voor de roeren eruit kunnen halen. 
Enkele jaren geleden heb ik deze aan de Explosieven Opruim Dienst kunnen overhandigen. Deze 
onderdelen hadden ze nog steeds niet compleet. Die van mij waren maar heel even gebruikt en dus nog 
zo goed als nieuw. Wat alleen jammer was, bleek me later pas: een V-1 was opgebouwd met een 
volledig eigen schroefdraadmaat. Je kon de moeren en boutjes nergens anders voor gebruiken. Nog 
steeds kom ik ze tegen in mijn schroevendoos.
Op een kwaaie namiddag kwam er op de oude schietbaan van het Mariënoord één terecht. Wij er 
naartoe, maar het ding siste nog vreselijk.
Eerst hebben we maar eens even gewacht in een diepe put om vandaar alles te overzien. En toen 
ineens ... een enorme klap en het ding was volledig gedemonteerd. 
Een groot en diep gat was alles wat nog overbleef. 
Hier konden we niets meer doen; volgende keer beter, dachten we.

Naam en adres van de schrijver zijn bij de redactie bekend.
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Blz.67- 70

ENKELE PUNTEN UIT HET KERKELIJK VERZET IN ONZE GEMEENTE
M.W. Enserink

Veel illegale werkers voelden zich behalve door hun godsdienstige opvoeding in de oorlog geïnspireerd 
door hun geestelijke leidslieden. En toen ze eenmaal in het "verzet" terechtgekomen waren, voelden ze 
zich ook door hen geruggensteund, ook in de gemeente Gorssel.
Van Rooms-katholieke jongelui uit Eefde is bekend dat ze naar een debatingclub in Zutphen gingen, die 
onder leiding stond van kapelaan Veldhuis, een kameraadschappelijke en gewiekste oud-
legeraalmoezenier. 
En later was er voor hen een club voor bespreking van principiële vraagstukken onder leiding van 
kapelaan v.d. Nap. Ook pastoor Verholt van 't Joppe verfoeide het nationaal-socialisme.
Dominee D. Schakel, hervormd predikant in Gorssel, werkte ijverig de bezetter tegen en spande zich 
ook met succes in om Joden onder te brengen.
In Eefde had je sinds 5 mei 1940 de gereformeerde predikant Ds. E.J. Oomkes, geboren 1912, die in het 
openbaar natuurlijk erg op zijn hoede moest zijn, maar toch in de kerk een zeer duidelijk geluid liet 
horen.
Eens preekte hij zeer fel tegen de maatregelen betreffende de Jodenster en riep hij uit: "Zelfs in Egypte 
droeg Mozes geen ster". Op catechisatie kwam hij met een voorstel allemaal een ster te gaan dragen, uit 
solidariteit en om verwarring te stichten. 
Ook waarschuwde hij in de kerk en op huisbezoek fel tegen de Arbeidsdienst. 
Jongens van 18 werden door hem en zijn kerkenraad persoonlijk bezocht en ernstig in overweging 
gegeven niet te gaan. CNV-leden werden op het "kritieke moment" dat ze moesten kiezen tussen al-of 
niet aansluiting bij het NAF (Nationaal Arbeids Front) door de kerkenraad bezocht. 
Ze hebben allemaal geweigerd. Door de kerk was beloofd dat ze van de financiële gevolgen gevrijwaard 
werden.
Begin september 1942 werd Ds. Oomkes gearresteerd op grond van het bidden voor de koningin en voor
de Joden. Verder had bij illegale geschriften verspreid. Via het politiebureau in Zutphen kwam hij 
terecht in de "koepel", de gevangenis te Arnhem, waar hij bleef tot eind mei 1943.
Op 13 juni 1944 volgde opnieuw arrestatie door de S.D. Beschuldigd van alles wat de Duitsers 
onwelgevallig was, werd hij ter dood veroordeeld en zou hij naar het Vernichtungslager Sachsenhausen 
worden gebracht. Maar een zeer humane Duitse arts had verklaard: "Der Pfarrer ist todeskrank ... en zal 
Sachsenhausen niet eens halen".
Ds. Oomkes werd toen vrijgelaten en dook onmiddellijk onder. Toen
ze ontdekten dat hij niet dood was, hebben de SD-ers nog twee keer
in september de pastorie overvallen, telkens op zaterdag.

Gelukkig waren de tweede keer zijn vrouw en kinderen net
niet thuis. Ook deze doken toen onder op dezelfde boerderij in
Overijssel.
Totdat de bevrijding kwam:
Zo goed liep het niet af met de Nederlands- Hervormde dominee van
Almen en Harfsen, Ds. Gerard Anne Pasma (geboren 1909), die naar
Almen gekomen was op 20 september 1942. 
Zijn verzetshouding was van meet af aan zeer duidelijk. Hij zag maar
al te goed de nihilistische uitingen van het nationaal-socialisme en de
goddeloosheid van dit systeem. Bij leed daar onder en bestreed het in
woord en daad. "Gal uitspuwen tegenover catechisanten op alles wat 
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naar nationaal-socialisme zweemt", zo werd zijn houding omschreven door NSB-ers. 
Zelf vond hij als dienaar van Jezus Christus onmogelijk te kunnen zwijgen. Hij zorgde vanaf 1943 voor 
adressen voor onderduikers in Almen en Harfsen. De eersten waren Jetze Hoogterp uit Dokkum en 
Appie Nauta uit Ternaard. Met name verzette hij zich openlijk tegen het gedwongen werken voor de 
O.T. Ook organiseerde hij bijbellezingen voor de onderduikers, die dat zeer waardeerden.

Enkele kranteberichten uit 1945

Op 7 oktober 1944 werd hij gearresteerd, ging via het huis van bewaring in Zutphen op februari 1945, 
evenals de politieman Th. te Brake, naar het PDA in Amersfoort en werd van daar naar Neuengamme en
Wöbbelin versleept, in welk concentratiekamp hij op 22 april 1945 toen Almen al lang vrij was) is 
overleden, ver van zijn vrouw en dochtertje.
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IN HUN GEMEENTE TERUG-
GEKEERD.

De Geref. predikanten ds. F. Guil
laurne, te Sneek, ds. E. J. Oomkes te 
Gorssel en ds. J. v. Raalte te Laar
 zijn in goeden welstand uit concen- 
tratiekampen of gevangenissen in 
Duitschland weergekeerd. Evenzoo de
Geref. hulppredikers cand.. R. D. 
Beukerna te 's..Gravenhage-Loosdui-
nen en cand. A. Vos te Haulerwijk.

Ds. G. A. PASMA †
      In den ouderdom van 36 jaar is
 in een der Duitsche concentratie
 kampen overleden ds. G. A. Pasma, 
 Ned. Herv. predikant te Almen. 
 Ds. Pasma werd in 1909 geboren 
 en in 1934 candidaat. in Drenthe, 
 om 26 Jan, 1936 te Zeerijp het 
 predikambt te aanvaarden. 
 Sedert 20 Sept. 1942 diende 
 ds. Pasma de gemeente van Almen.



Blz. 71-75
ADMINISTRATIEF VERZET

(1940 - 1945)
M.W. Enserink

Het in de oorlogsjaren geboden verzet tegen de bezetting van Nederland heeft in de gemeente 
Gorsse1 een onevenredig groot aandeel gekregen, zeker wat het zogeheten "administratief verzet" 
betreft.

Belangrijk en zeker ook effectief waren de sabotagewerkzaamheden der gewapende 
knokploegen, die dan ook de nodige slachtoffers hebben opgeëist, maar het meest indrukwekkend is 
toch wel geweest de sabotage van de arbeidsinzet (het wegvoeren van mannen naar Duitsland), de 
tegenwerking van het inzetten van burgers bij het graven van vestingwerken in OT-verband en bij hulp 
van degenen die zich aan de greep der Duitsers hadden onttrokken (de Joden, de onderduikers voor de 
"Arbeits-einsatz", de Arbeidsdienst ("Koenraad"), de studenten die geen loyaliteitsverklaring tekenden) 
en het verhinderen van roverijen door de Duitsers, van fietsen bijvoorbeeld.

Alleen met dit alles zouden boeken vol te schrijven zijn. En het centrum van dit krachtige verzet 
lag vooral op het gemeentehuis, dus juist waar de moffen en hun handlangers de meeste medewerking 
eisten: secretariepersoneel, distributie- medewerkers, politie. Ja, wanneer het verzet in de gemeente 
Gorssel ooit eens voluit werd vastgelegd voor het nageslacht, of gewoon uit historisch besef zou blijken 
hoe sommigen enorm veel betekend hebben voor het hele volk en daarbij grote risico's voor eigen lijf en 
goed hebben genomen. Thans moeten we volstaan met enkele sprekende voorbeelden.

Op 10 mei 1940 was op het gemeentehuis de ambtenaar van sociale zaken, die tevens agent 
arbeidsbemiddeling was, meteen op zijn hoede. Weinig konden ze toen op het gemeentehuis nog 
vermoeden hoe bittere ernst het zou worden om hun afweerhouding gestalte te geven. 
De man van sociale zaken kocht gauw 10 sigaren om "in de oorlog mee vooruit te kunnen".
Reeds in juni 1940 vroeg de arbeidsbeurs in Deventer om een opgave van allen die sociale zorg genoten 
en van hen die in de werkverruiming geplaatst waren. Dit ging onder het mom: "heropbouw der 
noodgebieden". Uit Gorsse1 géén lijst. In juli kwam de order: werkverschaffing stopzetten. Uit Gorsse1 
werd naar Deventer geantwoord: "U hebt het recht niet, zich in gemeentelijke aangelegenheden te 
mengen". Antwoord: "Sabotage! U wordt daarvoor vervolgd". De tewerkgestelden zijn toen ingelicht: 
Als u wilt mag u naar Duitsland, maar men kan u niet verplichten; ga niet. Er waren 50 tewerkgestelden,
van wie er 30 naar Deventer zijn geweest, samen met de Gorsselse bemiddelaar; van slechts 3 was het 
hem onmogelijk ze aan inzet in Duitsland te onttrekken; ze waren door de omstandigheden er wel toe 
gedwongen. Van wie niet gingen zijn toen zoveel mogelijk gemeentewerklieden gemaakt, die op allerlei 
manieren productief gehouden werden.

Dit alles was het begin van een reeks daden ter aanmoediging van het zich onttrekken, zo nodig 
onderduiken. Meestal wás het nodig. De eerste onderduikers waren metaalbewerkers. 
Uit Gorssel Eppie Veldink en Dirk v.d. Berg; ze hielden zich meestal in de bossen van 't Joppe op. En 
van elders stroomden ze bij honderden toe. "In Harfsen zaten ze bijna huis aan huis" zei Bertus Wichers,
ook een gemeenteambtenaar. Ze waren welkom en de gastadressen werden zo veel mogelijk geholpen.

Niet werken voor de vijand? Dan geen distributiebonnen!, zeiden de Duitse machthebbers. 
Maar dan hadden ze buiten burgemeester, secretaris en secretariepersoneel gerekend. 
De distributiedienst wist ervoor te zorgen dat ze niet vergeten werden. In samenwerking met de 
organisatie voor hulp aan onderduikers werd gezorgd voor "valse" persoonsbewijzen die echt waren, 
voor distributiebescheiden en zelfs voor "Ausweise" en allerlei verklaringen die je moest hebben om 
ondanks je verzet in leven te blijven. Zo beheerde Henk Jansen een illegaal "plaatselijk 
distributiekantoor" dat per periode 300 tot 350 kaarten afgaf voor onderduikers. Na september 1944,
toen de "noodkaartentijd" aangebroken was, liep dit wel op tot 800, spoorwegmannen inbegrepen. Er 
gingen ook elke maand 50 kaarten naar Brummen.
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Een mooi voorbeeld van administratieve sabotage was het volgende.
De ambtenaren J.D. Veltkamp en H.J. Jansen stelden, een circulaire op, zogenaamd uitgaande 

van het Centraal Distributiekantoor, waarin aan alle gemeenten in Nederland opdracht werd verstrekt 
"ter voorkoming van fraude" de controlezegeltjes voor persoonsbewijzen te vernietigen in het bijzijn van
getuigen en onder opstelling van een proces-verbaal. 
Voor het drukken van die circulaire met dezelfde letter, kop, handtekening, papier, als de echte 
soortgelijke circulaires, zorgde de heer J. Somer, drukker in Brummen. Later is hij gefusilleerd.

De dag nadat Jansen de circulaire had vérzonden, kregen alle gemeenten een telegram: circulaire 
vals! Maar op meerdere plaatsen was het "onheil" al geschied.
Voor de NSB-burgemeester van Steenderen kwam het telegram ook te laat: hij had de zegeltjes al netjes 
laten verbranden.

Omstreeks 19 januari 1943 had Jansen reeds het initiatief genomen voor een andere valse 
circulaire: van het Rijksarbeidsbureau Apeldoorn, waarin opdrachten werden gegeven die ten doel 
hadden de arbeidsinzet te saboteren. Ook deze werd aan 1200 gemeenten verzonden in dienst- 
enveloppen.

Ook op 15 januari 1944 zond men een circulaire van de "Rijksinspectie van de 
Bevolkingsregisters," naar de gemeenten. Hierin stond dat de werkzaamheden met betrekking tot de 
afgifte van de TD (Tweede Distributiestamkaart), bedoeld om de onderduikers er uit te ziften, pas een 
half jaar later klaar hoefden te zijn. Voor de aardigheid is op volgende blad zo'n circulaire afgedrukt

Op de foto v.l.n.r zittend: Mevr. Van 't Hul, Baron van Heemstra, K. de Mik, Nouts en G. Smit.
Staande: P. IJzerman, H.J. Jansen , J. Bos, G. Loman en B. Knol.

Het schrijven van de eerste distributiekaarten. Er was niets op de bon maar de voorbereidingen 
werden getroffen. Met de leiding werd belast H.J.Jansen. Het tekenen der kaarten geschiedde door F.
Baron van Heemstra en genoemde Jansen.
.
De grootste klapper van het administratief verzet viel op 20 september 1944, toen burgemeester Thate, 
secretaris Molenaar, de ambtenaren Veldkamp, Tinholt en Jansen en de politiechef Mekers met het hele 
bevolkingsregister onderdoken om het graven voor de OT tegen te werken, zoals door H.J. Jansen op 
onvergetelijke wijze is vastgelegd in "Ons Markenboek" van april 1985, blz. 49 e.v. 
Ook het administratief verzet werd toen wel helemaal een kwestie van leven of dood. 
Meer dan ooit is toen openbaar geworden hoe afhankelijk de vijand was van de collaboratie door 
ambtenaren en hoezeer hij zich heeft vergist.
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Blz. 76, 77
RIJKSINSPECTIE
VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS
's GRAVENHAGE
SCHEVENINGSCHEWEG 17
'S-GRAVENHAGE, 15 JANUARI 1944

Nr. 42-1/68
Onderwerp:
Besluit  Persoonsbewijzen.

Aan Heeren Burgemeesters.

In verband met de uitvoering der Tweede Distributiestam-
kaartenbeschikking 1943 wordt Uw aandacht gevestigd op
het bepaalde in art. 9. tweede lid. van het Besluit Persoons-
bewijzen. krachtens welke bepaling een nieuw Persoons
bewijs moet worden uitgereikt. wanneer op een PB een of meer
kenmerken ontbreken of in zoodanig onduidelijken of onlees-
baren staat verkeeren dat vaststelling van de identiteit van
den houder niet mogelijk is.

Daar alle Persoonsbewijzen thans grondig moeten worden
gecontroleerd. zal in voorkomende gevallen tot vernieuwing
van het PB moeten worden overgegaan. alvorens uitreiking
van de Tweede Distributiestamkaart kan plaats vinden. Ik
moge U dringend verzoeken aan een nauwgezette naleving
van bovengenoemd voorschrift Uw bijzondere aandacht te
schenken. Het schijnt bovendien veelvuldig voor te komen
dat door belanghebbenden eigenhandig veranderingen
in het. PB zijn aangebracht. Ook in deze gevallen zal vooraf
vernieuwing moeten plaats vinden. Aangezien het is te
verwachten dat door deze werkzaamheden het toch
reeds omvangrijke werk, verbonden aan de uitvoering
der Tweede Distributiestamkaartenbeschikking aanmerkelijk
zal worden vertraagd. zullen de termijnen. Bedoeld in art.. 1
dier beschikking met zes maanden worden verlengd.
Hieromtrent zult U door. den Secretaris-Generaal van het
Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart nader
worden ingelicht.

HET HOOFD DER RIJKSINSPECTIE
             VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS.

Het distributiekantoor werd eerst gevestigd
ten gemeentehuize, nadien in een klaslokaal
Van de Vullerschool.

Foto in de Vullerschool:
Rebergen,Kloosterboer, Leuvenink, Kets, Blom en Kater.
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Blz, 78, 79
OVERVAL IN KRING VAN DORTH

(1943)
M.W. Enserink

Op de boerderijen van A.J. Reilink en G.J. Denneboom in Kring van Dorth hadden in 1943 
geleidelijk aan een vijftal onderduikers een goed onderdak gevonden. Toen in de loop van 1943 de 
landwachters meer en meer hun nachtelijke strooptochten gingen houden, hadden de onderduikers zich 
samen een goed hol gebouwd in het bos tussen de beide boerderijen. 's Avonds gingen ze daar als het 
bedtijd was heel geheimzinnig naar toe en 's morgens werd er goed uitgekeken. Niemand wist of zag iets
van hen behalve dan de mensen op de boerderij.

Toch kwam de landwacht erachter in oktober 1943 en zette Reilink op het lijstje voor de nacht 
van 28 op 29 oktober. Met man en macht omsingelden ze de boerderij en legden vader Reilink het vuur 
zo na aan de schenen dat hij niet kon blijven ontkennen; onder de vreselijkste dreigementen wees hij de 
weg naar het hol. Alle vijf holbewoners werden opgepakt en naar een strafkamp in Duitsland gebracht 
via het kamp in Ommen en het PDA in Amersfoort.

Wie kon hen nu verraden hebben! Het bleek in eerste instantie om een onvoorzichtigheid te gaan.
Eén van de onderduikers was gewend om en af toe naar de kapper in Bathmen te gaan en had daar zijn 
mond voorbijgepraat nèt een enkel woordje teveel gezegd in het bijzijn van iemand die het niet mocht 
horen. Voor de verrader een makkelijke buit!

Na de oorlog werd de ware toedracht duidelijk: de tipgever hielp zelf ondergedoken Joden en om
zijn angst te boven te komen, wilde hij bij de landwachtcommandant in Lochem een wit voetje halen. En
zo lukte het hem om de aandacht af te leiden. Wat een rot oorlog ....

Een van de gevangengenomen onderduikers, Henk van Schie uit Katwijk aan Zee, slaagde erin, 
het kamp te ontvluchten op een heel speciale manier, waar wel eens over gefluisterd werd. Hij had thuis 
een vrouwen kinderen en zag in het kamp niets anders dan honger en ellende. Op zekere dag werd er 
tijdens het appèl gecommandeerd: "Kraftfahrer, austreten!" Hij was wel een winkelier maar kon ook 
autorijden, dus ging hij naar voren.Waar hij mee moest rijden was een legerauto en hij hoefde niet meer 
in het lager. Bij Henk begon de kans op terugkeer naar Holland te gloren. Wel kreeg hij een soldatenpak 
aan met NSKK erop, maar ontsnappen stond voorop. Die kans kwam er ook, maar het duurde nog tot 
juni 1944. Hij was in Frankrijk, toen de geallieerden in Normandië landden. Hij greep zijn kans en trok 
er met een lotgenoot tussenuit.

Tot aan zijn dood toe onderhield hij een warme vriendschap met de familie Denneboom. En zijn 
jongere broers en zusters ook, zelfs tot op de huidige dag.
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Blz. 80-83

EEN ONDERDUIKERS HOL IN HARFSEN (1943)

M.W. Enserink

In "Ons Markenboek" van april 1985 heeft H.J. Jansen uitvoerig vermeld hoe het met Ynze 
Dikkerboom is gegaan (blz. 50, 54, 56-57).Het hol waarin Ynze ondergedoken zat is nu zijn graf. Dat is 
niet het eerste hol waarin Ynze en zijn verzets-makkers sliepen. Uit een notitie van de onderduiker Wim 
Christiaanse (ondergedoken bij Brummelman op 't Reeve):

Het was Juni '43 dat de eerste tekenen van onveiligheid voor een onderduiker in Harfsen e.o.
zich -voordeden. De W.A. werd ietwat lastig en het gevolg was, dat op de kamp van 't Reeve
een prima schuilplaats geinstalleerd  werd. Een kunstmatige "vaardam" werd over een sloot 
gebouwd. (In Harfsen is "varen" het woord voor rijden met paard en wagen.MWE) In het 
holle lichaam van de "vaardam" konden 6 á 8 man een slaapplaats vinden, als het tenminste 
niet te hard regende! 's Avonds om een uur of half tien kwam de bezetting aangeslenterd, 
bestaande uit Ynze Dikkerboom, Ben Evers en ik, die van het  Reeve startten, en Appie 
Nauta die van Wilgen hof kwam.

Zo begint het verhaal van Christiaanse over een erg enge onderduiker, dat hij kort na de oorlog voor me 
opschreef. Hij vervolgt:

Op een avond kwam Appie niet alleen; een klein manneke, met Germaans blond haar en 
blauwe ogen, hinkte naast Appie. Weer een slachtoffer van Duitslands wanbestuur en 
wangedrag had zich bij ons gevoegd. Spoedig bleek, dat Gerrit Schmaal wel een bijzonder 
treurig ge val was. 
In sappig Amsterdams deelde hij ons mee dat hij luitenant bij de infanterie was (van beroep),
tegen de Duitsers zwaar ge vochten had bij Waalhaven, zwaar gewond was 
gevangengenomen, en per slot in zorgwekkende toestand in een ziekenhuis in Berlijn terecht
was gekomen. 
Onderweg had men hem verschillende malen uit de trein willen gooien, "aangezien het toch 
niks meer was". Na ettelijke maanden mocht hij de straat op, met krukken, en de Duitse 
officieren en manschappen van elken rang en stand hadden daar eerbied genoeg voor hem 
om te groeten en met alles te helpen.
Na een lange tijd was hij wonder boven wonder hersteld en kon hij naar Nederland 
vertrekken. Als herinnering zou hij echter mank moeten lopen en hij illustreerde dit alles met
enige lelijke littekens van schotwonden.
Na dit verhaal, dat kennelijk indruk maakte, rookten we nog een cigaret, en na de tabak  
opgeborgen te hebben, gingen we slapen.
De volgende avond zou het gesprek verder gaan. 
Ynze had overdacht, dat het wel heel raar was, dat een luitenant zo plat Amsterdams sprak,
 en dat iemand die zwaar gewond was op Waalhaven, naar Berlijn gevoerd werd.
"Let op, jongens", zei hij, "die vent zit op te scheppen en maakt de zaak veel mooier dan het 
is. Ik zal hem eens vragen, waarom hij nou moest onderduiken".
Voor we echter hieraan beginnen konden, zochten we koortsachtig naar de tabak, die 
spoorloos verdwenen was. Gerrit Schmaal zocht hevig in de ingang, want hij dacht, dat hij 
het had zien liggen.
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Eindelijk hielden we zonder resultaat op, waarbij Gerrit beloofde de volgende ochtend bij 
daglicht nog eens te zoeken.
Op Ynze's vraag vertelde hij vervolgens dat hij zich bij de ondergrondse had aangesloten en 
nu moest vluchten omdat ze hem in de gaten hadden. "Waarom dan wel?" "Wel, omdat ik in 
Amsterdam een Duitser neergeslagen heb, die me in de weg stond bij het uitvoeren van een 
opdracht". 
"0 juist". We waren verder niet zo onbescheiden om naar die "opdracht" te info meren.
Het ijs was langzamerhand gebroken, en Gerrit toonde zich een zeer waardevol lid van onze 
gemeenschap, door een rijke fantasie te heb ben en hij vulde op die manier de avonden op 
een reuze gezellige manier. 
Een bezwaar was dat hij niet veel op de boerderij deed, maar ja, wat kun je ook verwachten 
van een gewonde  officier op het land. Intussen is zijn rijke fantasie hem bijna noodlottig 
geworden ... In het ene verhaal wist hij mededelingen te doen over de verwoestingen van 
Keulen. "Hoe weet je dat?" vroegen we hem, waarop als antwoord: "Ik moest er zijn voor de 
ondergrondse". Een ander verhaal ging over de gruwelijke behandeling van de Joden in 
Polen.
"Hoe weet je dat?" vroegen we hem, waarop als antwoord: "Ik moest foto's maken van 
concentratiekam pen". Weer een ander verhaal ging over de dienst, waarbij het opvallende 
gebruik van Duitse termen ons enorm prikkelde.
En op een goeden dag werd ons wantrouwen bijna tot zekerheid. 
De ingang van ons ver blijf werd verbouwd en er werd gezwoegd met schop, hamer en 
nijptang. Gerrit deed mee voorzover het mogelijk was. 
In zijn ijver merkte hij niet, dat hij iets verloor; ik raapte het op en kon mijn ogen niet 
geloven: een zakboekje van de SS ten name van Gerrit Schmaal! 
Direct op het matje geroepen, verklaarde hij dat dit zakboekje was van de Duitser die hij 
neergeslagen had, en dat hij diens naam als schuilnaam had. "Hoe heet je dan?" Even een 
aarzeling en toen klonk het beslist: "Brandt met dt". Dit deed me echter in de lach schieten. 
Ik geloofde er niets van.
's Nachts maakte Ynze Appie en mij wakker,waarna we naar buiten gingen. "Wat moeten we
met hem doen?" Een spion van de SS! Er was maar één mogelijkheid. Het was afschuwelijk.
Maar er is geen andere oplossing: óf wij gaan eraan, óf hij. Na lang praten besloten we nog 
één nacht te wachten en informatie in te winnen naar zijn herkomst.
Dit was zijn geluk, want de volgende dag legde hij voor Ynze een volledige bekentenis af. 
Dat hij nooit officier in het Nederlandse leger was geweest,maar gewoon soldaat; dat hij niet
op Waal haven was gewond geraakt, maar aan het Oost- front, waar hij als vrijwilliger 
diende; dat hij na de derde keer gewond geweest te zijn naar huis gegaan was en met hulp
van kennissen gedeserteerd. Aan Appie legde hij ook een bekentenis af: toen Appie vertelde 
het verloren geraakte tabakszakje, zonder inhoud, op de boerderij te hebben gevonden, gaf 
hij toe inderdaad de eerste ochtend dat hij bij ons was, onze zuinig bewaarde tabak te hebben
gegapt.
Gerrit Schmaal bleef nog enige tijd bij ons en fantaseerde ook nog steeds door, nu over het 
Oostfront. Maar de aardigheid was er voor ons af en bij het betrekken van een nieuwe 
"woning", nodig voor de veiligheid, maakten we ons los van hem. Nog een tijdlang sliep hij 
in het oude hol, samen met de kat als gezelschap.
Op een goeden dag is hij vertrokken, waarna we nog eenmaal over zijn fantasieën hoorden, 
toen iemand namelijk schreef om inlichtingen omtrent Gerrit Schmaal, die bij hem 
ondergedoken was geweest en zulke ongeloofwaardige verhalen vertelde.
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Blz, 84-89
84

DE OVERVAL OP DE BOERDERIJ
"ZONNEBERG "

VAN DE FAMILIE SLAGMAN
J.H.Goorman

Het was vrijdagmorgen 14 oktober 1944, een 
mistige morgen, iets voor half zeven, dat ik als 24-jarige
jongeman mijn dagelijkse tocht begon als melkrijder 
naar de Cooperatieve Zuivelfabriek te Eefde.

De rit begon elke morgen bij de familie Slagman
aan de huidige Gerrit Slagmanstraat met busnummer 29.
Al jaren kwam ik dus dagelijks twee keer op het bedrijf 
en was dus wel enigszins op de hoogte van de 
aktiviteiten welke zich daar afspeelden.

Ook in de buurt, en ver daarbuiten, was bekend 
dat zich in en om het bedrijf schuilkelders bevonden 
waar verzetsmensen en piloten verborgen werden 
gehouden. (In de volksmond onderduikers genoemd.)

Bijna elke dag zag men andere gezichten, die na 
enkele dagen weer verdwenen waren. Ook mij was 
bekend waar deze kelders zich bevonden, één daarvan is
nu bij de zogenaamde bevrijdingstochten nog te zien, en

bevindt zich in de na de oorlog nieuw gebouwde boerderij. Helaas heeft de heer Slagman de bevrijding 
niet mogen meemaken, hij is namelijk gestorven vlak voor de bevrijding in het concentratiekamp 
Wöbbelin in Duitsland.

De boerderij met bijgebouwen werd na de overval met de grond gelijk gemaakt en is na de 
oorlog herbouwd..

Twee zusters van de heer Slagman hebben na de oorlog nog jaren deze boerderij bewoond, 
nadien is deze verkocht aan een ver familielid, de tegenwoordige bewoner de heer G. Slagman.

De vele onderscheidingen welke de heer Slagman in zijn leven en later postuum zijn verleend 
bewijzen wel de belangrijke rol welke deze familie in de oorlogsjaren 1940-1945 heeft gespeeld.
Helaas is door verraad hieraan een einde gekomen.

Nu terug naar de morgen van 14 oktober 1944. Ik zal trachten u enigszins een beeld te geven van
de tragedie welke zich in de eerste uren en dagen van deze donkere tijd heeft afgespeeld, en hoe de hele 
buurt hierin heeft meegeleefd en, waar kon, de helpende hand bood.

Die morgen werd ik staande gehouden aan de hoek van de Dortherdijk - Gerrit Slagmanstraat 
door twee landwachters die vroegen naar het zogenaamde Ausweis en wat ik ging doen, waarna ik door 
mocht. Aan de Gerrit Slagmanstraat bij de oprit naar de boerderij weer twee landwachters en werd mij 
dezelfde vraag gesteld. Ik was toen nog ongeveer 300 meter van het bedrijf verwijderd en kreeg een 
angstig voorgevoel, maar zag of hoorde verder nog niets, omdat een grote wagenloods en hooibergen 
mij in de verte de boerderij aan het oog onttrok.

Op de boerderij aangekomen wemelde het echter van landwachters. Aan de zijkant stond de 
familie Slagman er een groep mannen op een rij (ik weet niet hoeveel) die totaal waren overrompeld.
Ze waren gedeeltelijk in de stallen bezig en hadden dus geen enkele kans weg te komen. Er werd mij 
gevraagd hoe het mogelijk was dat ik de uitzetposten was gepasseerd en niet was teruggestuurd. Omdat 
men niet wist wat er met die melkboer moest gebeuren werd de commandant er bij gehaald. Wie schetst
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echter mijn grote verbazing toen dit een bekende bleek te zijn, die mij ook goed kende. Hij was namelijk
jaren werknemer geweest aan de zuivelfabriek. Hij stelde een paar vragen en ik mocht de melk van de 
vorige avond opladen en mijn weg vervolgen.

Een eind verder weer wachtposten waar mij werd gevraagd hoe het mogelijk was dat ik het 
afgezette gebied mocht verlaten. Na de nodige controle en de mededeling dat die en die mij had 
doorgelaten mocht ik ook hier verder. Op de terugweg waren de posten nog bezet, maar werd mij niets 
gevraagd. De boerderij werd die dag in brand gestoken. De arrestanten werden naar Deventer afgevoerd.
Het vee werd bijeen gedreven en loslopend ook afgevoerd.

Diezelfde nacht zou echter blijken dat niet allen waren gearresteerd, maar boven hun hoofd de 
boerderij letterlijk en figuurlijk zagen verbranden.

Omdat niet alle onderduikers hielpen bij het melken enz. en zich dus nog in de schuilkelder 
bevonden, werden ze bij de overval niet ontdekt.

De hele dag bleven ze daar, totdat ze tegen de avond een vluchtpoging waagden die gelukte, 
terwijl de landwachters alle aandacht hadden bij de brand slaagden ze er in de kelder te verlaten en 
dwars over de weg via een sloot zich in veiligheid te stellen.

Diezelfde nacht nog zijn ze vertrokken naar Harfsen en via de familie Pelgrum naar een ander 
onderduikadres. Bij de familie Pelgrum aangekomen realiseerden ze zich dat ze in de haast om weg te 
komen, de ingang van de kelder niet hadden gecamoufleerd. Dit was ook totaal onmogelijk geweest, 
toch waren ze er niet gelukkig mee, omdat, als ze de kelder vonden er veel bewijsmateriaal tegen de 
familie Slagman zou vrijkomen. Er was namelijk vlak voor de inval nog een wapenzending in 
verborgen. Omdat ze hoopten dat de landwachters zouden vertrekken en ze wisten dat ook wij hiervan 
op de hoogte waren, werd er die nacht bij ons nog een briefje bezorgd met een schetsje en het verzoek zo
mogelijk de volgende dag of later deze ingang af te dekken.

De volgende morgen moest ik weer langs de boerderij waar zich nog enkele landwachters 
ophielden, dus was er geen enkele mogelijkheid om aan het verzoek te voldoen. Er werd niets gevraagd 
en de boerderij was een rokende puinhoop. Op de terugweg echter werd ik staande gehouden en werd 
mij gevraagd of ik nog interesse had voor drie paarden die de vorige dag aan de heren ontsnapt waren, in
ruil voor wat boter en spek. Omdat ik niet wist wat ik hiermee moest, nam ik contact op met twee, nu 
helaas al overleden buren, namelijk de heren Smeenk en Zomer, aan wie ik tevens het verzoek vertelde 
van de ontsnapte onderduikers.

Nog voor de middag hebben we de paarden opgehaald en kwamen we overeen tevens de 
hooiberg leeg te mogen halen, zodat we enig voer voor deze dieren zouden hebben. 
Er stond namelijk nog een hooiberg, dicht bij de wagenloods, waarin de schuilkelder zich bevond 
(deze hadden ze nog steeds niet ontdekt) en wij zodoende de gelegenheid zouden krijgen deze ingang af 
te dekken. We kwamen overeen dit 's middags te proberen; helaas is dit echter niet gelukt. 
Toen wij er 's middags naar toe wilden, kwam ons vanaf de boerderij een militaire wagen tegemoet 
waaruit een vijftal soldaten sprong, gewapend met een stengun. 
Omdat onze papieren in orde waren mochten we door, maar zijn niet de oprit naar de boerderij 
opgegaan, omdat we ook op het bedrijf een paar militaire wagens zagen en ze, naar wij dachten, de 
wapens reeds gevonden hadden. 
Dit bleek later inderdaad het geval. 
De drie paarden hebben de oorlog overleefd en zijn later naar de familie Slagman teruggegaan.
Ook op andere plaatsen is diezelfde dag een overval gedaan met vreselijke gevolgen.
Wij hebben ons echter alleen bepaald bij de overval op het erve "Zonneberg".
Velen hebben in je loop der jaren dit bedrijf weer bezocht, dat zo vele herinneringen bij hen oproept en 
ons doet denken aan hen die hun leven in de waagschaal zetten voor de vrijheid die ze zelf niet hebben 
mogen beleven.
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Blz. 90-96
DOOR HET OOG VAN DE NAALD

M. van der Bijl

Het is vrijdagavond 6 uur. Het werk op "Esterholt" is voor Henk en mij gedaan. We zijn aan de 
suikerbieten geweest, en staan ons nu geducht te wassen, want de pap is al opgeschept.

Omdat onze eigen slaapplaats, een ondergronds hol in het bos, is ontdekt door naar wild jagende 
moffen, slapen we op de "Zonneberg" een prachtige nieuwe boerderij. Reeds eerder vond ik op de 
"Zonneberg" een veilige schuilplaats en vervulde daar de taak van kok voor een groep ondergrondse 
werkers. Toen zich echter op zekere dag een luchtgevecht had afgespeeld, kregen we plotseling bezoek 
van moffen, die naar vliegeniers zochten. Gelukkig konden ze allen ontkomen, en Johnny, onze 
Canadees, zat veilig in de kelder.

Na die dag mocht ik op het "Esterholt" onderduiken, maar Henk en ik sliepen nog wel op de 
"Zonneberg". 's Avonds kwamen allen in de keuken om pap te eten. Dat was gezellig, want dan zagen 
we elkaar allemaal, de bewoners van de twee ondergrondse slaapplaatsen.

We wisten niet, dat het deze avond voor het laatst zou zijn …….. '
Om 7 uur ging Hol I naar bed; dit waren Vibian en Dabian (twee Polen), Johnny (Canadees), 

Henk en Jaap (twee Haagse onderduikers), Emiel en Theo (twee onderduikers uit de buurt).
Hol II had de volgende vaste bemanning: G. Slagman (de baas), Job (student-onderduiker), 

Koos, Henk en ik, alle drie onderduikers. Die avond was er één extra, een man van de ondergrondse 
"Jan". Hol II had die avond dus zes man. We gaan nog niet naar bed, want de baas en "Jan" zijn er nog 
niet. Waarom ze er niet zijn en waarom we op hen zitten te wachten, weten Henk en ik niet, maar Job en 
Koos schijnen het wel te weten. Ook Jaantje en Heintje, de twee zusters van de baas kijken steeds op de 
klok.

Om 8 uur gaan we toch maar. Het is te riskant om op te blijven. Jaantje gaat mee om het luik met
zand te bedekken en zo het hele hol onzichtbaar te maken.

We liggen echter nog geen vijf minuten, of daar horen we een paard en wagen het erf op rijden.
Henk en ik schrikken, maar Job en Koos lachen. "Daar is de baas!" Ze gaan naar boven en komen even 
later terug met de boodschap, dat één man zich moet aankleden en boven komen en één moet blijven om
op te stouwen. Henk gaat naar boven en dan begint het.

"Voorzichtig jongens". Eerst weet ik niet wat het is. Koos geeft me iets door, het lijkt wel een 
oud geweer, waar het hout af is. Dan nog een, nog een, twee, drie, vijf tegelijk, steeds meer.
Dan weet ik het: Engelse munitie …...Ik schrik, maar vind het toch heerlijk.
Maar er is geen tijd om te denken nu, we moeten werken. Hoeveel zijn er nu al wel? De hoek ligt vol, 
zeker wel tachtig. Nu komen er pakjes van jute met rammelende inhoud. Als ik even tijd heb, kijk ik er 
in: gedemonteerde parabellums, minstens honderd. Maar de stroom gaat door: twintig zakjes 
handgranaten, verschillende kisten patronen, ook zakken vol houders, voor de stenguns, 6 vaten trotyl, 
een anti-tank, revolvers, enz. enz"

Eindelijk, om tien uur, hebben we het. Onze handen zien zwart van olie en smeer, maar wat zijn 
we blij, niet uitbundig, nee, daarvoor is het te ernstig.

De baas tracteert op een fles witte bordeaux, die ieder op z'n beurt aan de mond houdt. "Dat er 
maar veel moffen door mogen sneuvelen", zegt de baas. We hopen het ook, dan gaan we slapen.

De ruimte is nu gehalveerd en er is een man extra, dus wordt het een intieme boel. Van slapen 
komt niet veel bij mij, steeds lig ik wakker en probeer in het duister de spullen te ontwaren, waar we 
spoedig mee zullen leren omgaan voor de grote  zaak .…..

Om zes uur zijn we wakker, melkenstijd. De baas maakt de jongens wakker, en dan gaan ze om 
te melken…. Henk en ik behoren niet op de boerderij. We bleven meestal liggen tot 7 uur.
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Naar vaste gewoonte gaat de baas meteen naar Hol I en wekt ook de jongens daar. Hij opent 
meteen het luik, want van binnen uit is dat onmogelijk, omdat er een varken bovenop ligt. De vliegeniers
blijven liggen, en het luik blijft zolang open, want direct na het melken gaan de andere jongens, met hun 
ontbijt, er weer in.

Henk en ik blijven dus alleen in Hol II achter. Meteen gaan we de boel eens nader bekijken, en ik
verheug me, te mogen helpen aan de bevrijding van ons land.

Plotseling horen we iemand naar het luik lopen. Het lijkt wel of hij er in wil kruipen, maar dan 
roept hij: "Jongens, geen woord meer! De moffen lopen al op het erf!" Ik herken de stem van Koos, nu 
doet hij het luik dicht en strooit er zand over.

Daar zitten we nu verstijfd van schrik. We gaan zo voorzichtig mogelijk naar onze plaats en 
durven niet te spreken, maar proberen iets te horen van wat er boven gebeurt. Er zijn twee luchtkokers in
het hol die boven de grond uitkomen. Als ik daar voor ga liggen met mijn oor, hoor ik zo nu en dan een 
schreeuw of bevel. Maar het is geen Duits.

Daar komt een motor aan. Nu horen we veel meer stemmen. Toch is er een enkele mof onder, 
maar de meesten zijn Hollanders. Ze hebben het over de keuken en over pannekoeken.Ik begrijp er niet 
veel van, wat willen ze toch? ...

Deze geluiden gaan zo door tot een uur of elf. 
Henk heeft al een paar maal het plan geopperd, eens naar boven te gaan om te kijken wat er nu eigenlijk 
gaande is. Maar ik raad het af, temeer daar we niets meer van de jongens of de baas horen. Waar zijn ze?
Zouden ze gevlucht zijn? Maar dat is haast onmogelijk.

Het lijkt wel, of er honderd man op het erf zijn, zoveel stemmen horen we soms tegelijk. Tegen 
de middag komen er nieuwe geluiden. We horen auto's op het erf rijden, ze lossen iets …begrijpen doen 
we er niets van. Dan hebben ze het over tabak, dus zijn ze op de hooizolder geweest. Het lijkt wel, of ze 
aan het kapen slaan.

De koeien loeien, de varkens gillen, de kippen hebben ze los gelaten. Het is nu wel voor mij 
zeker: de boerderij wordt geplunderd. Hoe moet dit aflopen? En waar zijn de jongens?

Plotseling horen we schieten. We krimpen in elkaar, wat zou het zijn? De jongens? We durven 
niet te denken. De kippen vliegen wild door de loods. 
Er loopt er ook een op het luik. Dan horen we een geweldige klap. Een van de mannen wou de kip 
pakken, maar sloeg mis op het holle luik. Hij moet het gehoord hebben en zal ons direct ontdekken. Ze 
zullen de munitie vinden, en we worden als honden neergeschoten. Ik wrijf maar steeds met mijn hand 
over mijn voorhoofd, dat binnen een half uur wel verpletterd zal zijn. Er is geen ontkomen meer aan. Ik 
zie het in gedachten gebeuren. Ze vinden het luik, slepen ons naar buiten, moeten rechtop staan, een 
schot, en dan niets.

Maar neen, zo is het niet. Vader in de Hemel….... Ik bid, zoals ik dat nog nooit eerder deed, met 
de dood voor ogen en het angstzweet op het gezicht. Dan word ik rustiger. Ik durf me nu te realiseren, 
hoe we er eigenlijk voor staan. De boerderij wordt geplunderd door moffen en landwacht, en wij zitten 
eronder met een complete vliegtuiglading munitie, terwijl het heel goed mogelijk is, dat er naar ons 
gezocht wordt. Zou Henk het ook weten? Ik durf het hem niet te vragen.

De geluiden worden langzamerhand minder, af en toe nog een motor en wat stemmen. Ik begrijp 
dit niet. Ze zullen toch niet weg gaan en de boerderij verlaten? 
Hoe loopt doorgaans een plundering af? Ik durf er niet aan te denken, maar dat vreselijke zal toch 
komen. Rustig het einde maar afwachten.

Plotseling ontploffingen!  Heel dicht bij.
De grond rolt langs de kanten naar beneden."Handgranaten".Henk vraagt: "Wat zou het zijn?" Ik zeg het
niet te weten, maar ril en beef.

Na een paar minuten, die uren schijnen, ruik ik het eerst de brandlucht door de koker. 
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Nu is het dus zover. Mijn hart bonst in mijn keel. Hoe zal dit aflopen? Levend verbranden? In de lucht 
vliegen? Henk ruikt het nu ook en begrijpt. Hij wil er direct uit, maar ik weet niet of het zin heeft. Dan 
wacht immers de kogel?

Als hij aanhoudt, stem ik toe. Alles is nog beter dan te verbranden in dit hol. Ik ga voorop, voor 
het luik wacht ik even. "Vader in de Hemel, help me". Dan duw ik het luik op een kier. Een straal zand 
komt ons tegemoet.

Dan zie ik het vreselijke, waar ik al uren aan gedacht heb. Alleen is het veel verschrikkelijker.
De twee grote schuren zijn één vuurzee. De deuren zijn naar buiten open gebarsten en knetterend slaan 
er enorme vlammen uit. De hitte, die ons tegemoet komt, is geweldig.

Maar we hebben geen tijd om te kijken.We moeten zien te vluchten, weg, weg …….
Als ik twee meter vooruit gekropen ben, en het boerenerf kan overzien, zie ik op tien meter 

afstand vijf soldaten met het geweer in de aanslag. Ik ga onmiddellijk terug en zeg tegen Henk, dat het 
onmogelijk is te gaan. Ik wil weer naar beneden. "Nee", zegt Henk, "dan maar de andere kant op". Dus 
gaan we weer, maar nu rechtsom. Het lijkt gekkenwerk om onder het oog van die wachtende soldaten 
het Erf over te kruipen, maar wat rest ons?

Bij het muurtje waar we langs moeten, om dan over het weggetje de sloot te bereiken, waar we 
uit het grootste gevaar zullen zijn, zie ik tot mijn grote schrik, dat ook de drie roggemijten al in brand 
staan, die ons nu de laatste uitweg versperren.

Het is nu met ons gedaan, ik weet niets meer te verzinnen. Henk achter mij, heeft het ook gezien.
We moeten echter weg! Als die soldaten maar ever hun ogen van de brandende boerderij af laten gaan, 
zien ze ons …...

Achter ons staat de houtmijt, die van boven ook al vlam vat. Daar kruipt Henk even tegen aan, 
om na te denken. Nu zijn we tenminste ook uit het oog van die kerels. Hoe komt het toch, dat ze niet op 
ons schieten?

Nu gaat Henk voorop, zonder iets te zeggen. Wat wil hij? Toch langs het muurtje naar de weg? 
En die vlammen van de roggemijten dan, die slaan tegen de muur! 
De hitte is ondragelijk. Toch gaan we, onze handen voor het gezicht, zo vlug mogelijk kruipend langs de
muur, door het vuur.

Dan zijn we aan het weggetje. Hoe is het mogelijk, dat we niet verbranden? Maar, we zijn er nog
niet. Op de weg, dertig meter links, staan wel vijf luxe auto's met landwachters er om heen. Ik zie ze 
slechts als een schim en durf er niet naar te kijken. Het lijkt wel of ze ons zo zullen zien, maar ze 
schijnen net als die andere vijf nergens anders oog voor te hebben dan voor de brand.

We kruipen nu langs de achterkant van de loods tot de oprit naar het erf. 
Dan moet het gebeuren, de weg oversteken ……Zonder te wachten of te twijfelen gaan we naast elkaar, 
zo plat mogelijk over de grond schurend, elk moment een salvo kogels verwachtend.

Maar er gebeurt niets. Veilig komen we in de sloot terecht. 
Allebei zitten we in het prikkeldraad vast, maar wat geeft het? Trekken maar, als we maar weg komen, 
weg van hier …….

De sloot is wel dertig meter lang, we hollen er door. Dan moeten we een klein stukje land 
"nemen", en dan het dichte bosje in.
Weg ...!    Gered …..."Geloofd zij God!"

Bron:
Met de moed van de angst 
Oorlog belevenissen in Achterhoek en Liemers 
onder redactie van Henk Krosenbrink
De Walburg Pers 1981 
ISBN 906011.007.2
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Blz. 97- 105
VERONTWAARDIGING, AVONTUUR, DODELIJKE ERNST

W. v.d. Kamp

Elk jaar op 4 mei staat er bij het graf van Ynze Dikkerboom en Christine van Heesch
een grote groep mensen, ouderen maar gelukkig ook jongeren.

Zij bezoeken na een stille tocht het graf in de bossen aan de Schepersweg te Harfsen. In Ynze en 
Tine herdenken zij dan allen die door bruut oorlogsgeweld hun leven voor de vrijheid hebben gegeven.

Dat wij daar dan even staan zwijgend lijkt een te verwaarlozen bijdrage, echter niets is minder 
waar. Het is onze taak om in hun geest de strijd tegen elk dictatoriaal optreden en onderdrukking te 
onderstrepen, opdat wij waakzaam blijven en herhaling voorkomen.

Hoewel reeds eerder in Ons Markenboek (april 1985) de naam van Ynze Dikkerboom is 
genoemd, lijkt het mij toch dienstig om in het kader van deze speciale uitgave onze aandacht nog eens te
richten op de persoon van Ynze.

Zijn voornaam zegt het al, hij was afkomstig uit Friesland. Op 10 augustus 1914 werd hij in 
Oudehaske (een dorpje tussen Heerenveen en Joure) geboren. Hij groeide op in een gezin met twee 
broers en vier zusters, met wie hij een uitstekend contact had. 

Het gezin was aangesloten bij de Hervormde Kerk. Na de lagere school volgde hij het onderwijs 
aan de Muloschool. Zijn ouders hadden een aannemersbedrijf in wegen waterbouw, tevens 
baggerwerken. In eerste instantie voelde Ynze er niets voor om in het bedrijf van zijn vader te gaan 
werken. Nee, hij wilde boer worden en was als kind daarom vaak te vinden op een naburige boerderij 
van moederskant. Hier leerde hij melken, het vee verzorgen, ploegen, met paarden omgaan e.d. Toch is 
hij later geen boer geworden, maar is samen met zijn twee broers in de zaak van zijn vader 
terechtgekomen. Dus geen boerenwerk, maar toch wel het echte buitenwerk. Hij was ook graag buiten in
de natuur en combineerde dit dus met zijn werk. Op het water voelde hij zich bijzonder thuis; als er 
gebaggerd moest worden fungeerde hij meestal als baas op de baggerschuit.

Samen met zijn broers bouwde hij ook een zeilboot (BM) en hiermee zwierf hij veel op de Friese
plassen en meren.

's Winters, als de meren bevroren waren, beoefende hij als echte Fries de schaatssport.
Het lange- afstandsrijden had zijn voorkeur, schaatsen van dorp tot dorp en dat allemaal op zijn gewone 
Friese doorlopers. Zo maakte hij verschillende tochten, vaak in gezelschap van zijn grote schaats- 
voorbeeld oom Ale. In de winter van 1940-1941 won hij zelfs een 16 dorpentocht van 92 km lengte.

Ter bescherming van zijn zussen begeleidde hij hen in voorkomende gevallen des avonds naar 
feestjes en bijeenkomsten.

Hij was een echte vrolijke Frans, had een gemakkelijke praat en was erg extrovert. Ynze had een 
vriendelijk karakter, was rechtvaardig en eerlijk, recht door zee en hield van avontuur.

In verband met zijn leeftijd werd hij in 1942 opgeroepen voor werk in Duitsland. Hij gaf hieraan 
geen gehoor en gooide alle oproepen in de prullemand. Daarbij liet hij duidelijk blijken hoe hij over zijn 
oproep dacht en ook over de Duitse indringers.

Hij bleef dus thuis, totdat hij eind 1942 op zijn werk werd opgepakt en naar Duitsland werd 
getransporteerd, waar hij werd tewerkgesteld en dat beviel natuurlijk zeer slecht. Hij stelde dan ook alles
in het werk om weer naar Nederland te verdwijnen en daarvoor diste hij de Duitsers een verhaal op,dat 
hij de zaken van zijn grootvader moest regelen. 
De Duitsers geloofden hem tenslotte en gaven hem in januari 1943 een week verlof.
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Na een week thuis te zijn geweest, deed hij bij zijn 
ouders voorkomen, dat hij weer naar Duitsland wilde 
vertrekken om zich daar weer te melden op zijn 
werkadres.Vader Dikkerboom bracht Ynze weg naar het 
station in de veronderstelling dat hij weer naar Duitsland zou
afreizen. 

n werkelijkheid echter nam hij de trein naar Zutphen,
waar zijn zuster Sytske bij de familie Weyers verbleef. 
Stytske was eerder Friesland ontvlucht en liefderijk 
opgenomen in het gezin van schoolhoofd Weyers (school 
aan de Louisesingel). Via zijn zuster en de heer Weyers (die 
reserve-officier was in het Nederlandse leger) kwam hij in 
contact met de jongeman Bloemendaal (de latere echtgenoot 
van Sytske), die op zijn beurt Hendrik Hekkelman in Gorssel
kende. Via diens bemiddeling kwam Ynze tenslotte op 10 
februari 1943 terecht bij de familie Koeslag op het Vennink 
te Harfsen. Op deze boerderij kreeg hij vriendelijk onderdak,
kost en inwoning en als tegenprestatie hielp hij wel op de 
boerderij. Hij ontpopte zich als een echte boer, kon melken, 
met paard en wagen omgaan, het land bewerken e.d. Zo 
kwam hem zijn kinderhobby toch weer van pas. Fluitend en 
opgeruimd deed hij zijn werk, behalve bij het roggebinden, 
want dat vond hij maar een vervelende arbeid.

Als onderduiker geraakte hij ten leste ook betrokken 
bij het echte verzetswerk. Hij bracht piloten weg naar een 

adres in Zutphen en gebruikte daarvoor paard en wagen van Koeslag. Hij grossierde in accu's die nodig 
waren voor de zogenaamde accu-radio's. En als er een radio de geest gegeven had, dan zorgde Ynze 
weer voor een ander exemplaar. Hij maakte hiervoor fietstochten door de hele streek en op die manier 
leerde hij in korte tijd het gebied van Gorssel, Harfsen en Laren goed kennen. Hij zag hierin geen 
gevaar, hij was voor niemand en niets bang en deed soms dingen bij het roekeloze af. Hij was betrokken 
bij het uitzoeken van terreinen, die geschikt waren voor wapendroppings, o.a. te Eefde, Almen en 
Harfsen. Hij zorgde verder voor onderdak van andere onderduikers, piloten en joodse Nederlanders, 
Ynze had altijd wel een oplossing.

Ynze was ook bewapend, in het begin leende hij een pistool bij "zijn kapitein" (de heer Weyers 
te Zutphen), doch later beschikte hij na de eerste droppings over een eigen cylinder-revolver.
Meer dan eens heeft hij vastberaden meegedeeld, dat hij zich in geval van nood zou doodvechten. Veel 
later is vastgesteld, dat hij met zijn wapen in de hand ook inderdaad is omgekomen, overigens zonder 
het toen gebruikt te hebben.

Onderduiker en verzetsman Ynze was inmiddels eind 1943 verhuisd van de boerderij van 
Koeslag naar een ondergrondse verblijfplaats, "Het Hol" genaamd. Dit hol, gemaakt van ingegraven 
delen van een werkkeet en een kippenhok, was verdeeld in drie compartimenten. Het derde gedeelte was
nog weer intern verborgen en versterkt met zand. Het hol was gesitueerd in een bos van de heer G. 
Bieleman op 't Wilgenhof' te Harfsen. De camouflage was prima verzorgd en eigenlijk was dit hol voor 
anderen onvindbaar. Jagende Duitse officieren zijn wel eens vlak bij het hol geweest, doch hebben het 
niet ontdekt.

Vanuit deze nieuwe behuizing zette Ynze zijn activiteiten voort, geholpen door vrienden en 
vriendinnen. In dit verband mogen de namen van Appie Nauta, Eef de Jong, Wim Christiaanse, Willem 
Beltman, Bertus Wichers, Tine van Heesch, Henk Jansen en last but not least Gerrit Slagman niet 
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onvermeld blijven. Deze opsomming bedoelt niet volledig te zijn. Er waren nog velen, die hun leven 
waagden voor de goede zaak.

De boerderij van Gerrit Slagman was een thuisplaats voor verdrukten, onderduikers en piloten. 
Op een bepaald moment waren daar zelfs ongeveer 50 personen ondergedoken. Hiervoor waren in en 
rond de boerderij, stallenen hooibergen deels ondergrondse schuilplaatsen gecreëerd.Ook gevluchte 
Franse soldaten vonden bij Slagman onderdak. De daden van Gerrit Slagman zijn reeds eerder in Ons 
Markenboek (april 1985) en ook elders ("Metde moed van de angst" ISBN 906011.007.2) gememoreerd.
Zie ook elders in dit Markenboek.

Ynze, inmiddels leider van de knokploeg, was verder betrokken bij het onklaar maken van de 
spoorrails, bijvoorbeeld op de lijnen Zutphen-Deventer en Zutphen-Hengelo, bij de arrestatie van de 
waarnemend burgemeester (23-9-1944) en bij diverse wapen- en munitiedroppings. Zijn hol werd tevens
opslagplaats van munitie, springstof en andere legergoederen terwijl er ook een archief en geheime 
documenten werden verborgen. In september 1944 zou er in de gemeente Gorssel een wapendropping 
plaatsvinden en in verband met de benodigde mankracht werd hiervoor een beroep gedaan op een 
knokploeg uit Deventer. Deze groep beschikte tevens over seinlampen voor het contact met de 
vliegtuigen. Deze mensen zijn toen tijdelijk ondergebracht bij Slagman en in diverse holen in de buurt 
van de boerderij. Vermoedelijk is toen ook het hol van Ynze bekend geworden.

Achteraf is deze dropping niet doorgegaan en waren die mensen tevergeefs naar Harfsen 
gekomen. Op die bewuste avond kon het vliegtuig de afgesproken landingsplek voor de dropping van de
containers niet vinden. De actie werd toen afgelast en zoals later bleek maar gelukkig ook, want de 
andere dag kwam een colonne vrachtwagens van de N.S.K.K. (National Sozialistisches Kraftfahr Korps)
in Harfsen aan en nam gedeeltelijk plaats op het afwerpterrein. Uiteraard was toen een dropping niet 
meer mogelijk.

Eind september 1944 werden de leden van de Deventer knokploeg door de S.D. gepakt en 
vermoedelijk is tijdens de daarop volgende verhoren (al of niet vrijwillig) de naam van Slagman 
gevallen en is er over "het Hol" gesproken. De Duitsers roken toen hun kans om in dat vermaledijde 
Harfsen in te grijpen. Immers Harfsen en Laren waren vol met onderduikers en zo langzamerhand was 
dit ook bij de Duitsers bekend geworden.

In de nacht van 13 op 14 oktober 1944 werd in de Landwachtkazerne te Deventer een 
overvalgroep samengesteld uit landwachters, S.D.ers en S.S.ers. In de vroege morgen van 14 oktober 
ging deze groep van omstreeks 60 personen in auto's op weg naar Gorssel. In verband met de te 
verwachten tegenstand waren zij zwaar bewapend met handvuurwapens en handgranaten. De boerderij 
van Slagman werd omsingeld, leeggeroofd en in brand gestoken. G. Slagman en een groot aantal 
onderduikers werden gearresteerd en afgevoerd. Vervolgens ging men op weg naar het hol in de bossen; 
na een korte zoekactie heeft men het hol en de ingang gevonden.

In de tussenliggende tijd (aankomst in Gorssel en oponthoud bij Slagman) heeft vriendin en 
koerierster Christine van Heesch (geboren 18-1-1915, werkzaam bij het kadaster in Zutphen) de 
bewoners van het hol nog kunnen waarschuwen. 
Ynze vertrouwde echter volkomen op de onvindbaarheid van het prachtig met verse heideplanten en 
dennetjes gecamoufleerde hol en in het bijzonder op het zogenaamde geheime derde compartiment in 
het hol.

De overvallers zijn na het vinden van de ingang in het hol geweest, maar hebben niemand en dus 
ook niet het derde compartiment gevonden. Christine (die dus gebleven was) en Ynze zaten stil in het 
inderdaad onvindbare gedeelte, waar ze eerder nog snel belangrijke spullen en documenten hadden 
binnengebracht.

Vóór hun vertrek gooiden de overvallers nog enige handgranaten in het hol. 
Vermoedelijk hierdoor en de exploderende munitie in het hol zijn de beide onderduikers om het leven 
gekomen. Tevens brak er brand uit. Hun schuilplaats werd hun laatste rustplaats, want eind april 1945 na
de bevrijding zijn hun stoffelijke overschotten opgegraven en vervolgens aldaar herbegraven.
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Op 13 oktober 1945 is in aanwezigheid van een groep van ongeveer 400 familieleden, vrienden, 
omwonenden en bekenden een grafsteen onthuld en werd dit hun officiële rustplaats.

Benevens hun namen zijn de volgende woorden in de steen gebeiteld:
"Zij vielen voor hun Vaderland".

Afgevaardigden van de gemeente Gorssel, mr. J.O. Thate, wethouder Koning, mensen van
het kadaster en vrienden voerden het woord. Op verzoek van de door ziekte afwezige vader van Ynze 
werd vervolgens het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. Tot slot sprak een zwager, ds Muuring,
een dankwoord en bad het "Onze Vader". 

Het stukje grond met het graf werd door de heer G. Bieleman aan de familie geschonken. Het 
onderhoud van het graf wordt via de Oorlogsgravenstichting door de gemeente Gorssel gedaan. 
Jarenlang heeft de heer Plekkenpol het onderhoud geheel belangeloos uitgevoerd tot aan zijn plotseling 
overlijden. Sindsdien onderhoudt de gemeente het graf, terwijl een paar oude vrienden hierbij een oogje 
in het zeil houden.

In 1983 is aan Ynze postuum het Verzetsherdenkingskruis verleend.
Wat verder blijft zijn herinneringen en vooral tijdens de twee minuten stilte gaan bij ruisen van 

de bomen onze gedachten terug naar de oorlog 1940-1945, naar al die verschrikkingen en naar allen die 
in die periode hun leven hebben gegeven voor ons vaderland en onze vrijheid.

Bij het verzamelen van gegevens heb ik een dankbaar gebruik gemaakt van informaties van de 
familie Koeslag, de heer H.J. Jansen, mevrouw A. Bloemendaal-Dikkerboom, mevrouw Beltman-
Koeslag, de Documentatiegroep 40-'4 alsmede van gegevens uit eerder genoemde (Marken)boeken.
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Blz. 106- 113
MET EVERT IS NIKS TE BEGINNEN

(1940 - 1945)
M.W. Enserink

Evert de Jonge (geboren 1921) was ondergedoken in Harfsen. Hij was geboren in Delft, woonde 
in Emmen en studeerde in Delft, techniek dus. 

Maar hij weigerde de "loyaliteitsverklaring" te tekenen en dus werd de studie in 1943 afgebroken
tot na de bevrijding. Intussen was zijn technisch inzicht of althans zijn technische vaardigheid voldoende
om zo nu en dan zijn leven te redden. Legendarisch zijn zijn ontsnappingen.

Hij verfoeide het nationaal-socialisme en rekende het tot zijn plicht in de wereldworsteling tegen 
het nazidom zijn steentje bij te dragen voor het behoud van geestelijke vrijheid en waarden en voor de 
bevrijding van ons land.

In mei 1943 moest hij onderduiken en kwam na een zwerftocht in Harfsen terecht. 
Zijn eerste onderduikershol was "het Gaatje", waar Ynze Dikkerboom, Appie Nauta, Willem en 

Wim al woonden. Hoe het later afgelopen is met dit hol heeft H.J. Jansen beschreven in "Ons 
Markenboek" van april 1985.

Naast het werk op de boerderij werd Evert al gauw ingeschakeld bij allerlei illegaal werk. In 
Vorden logeerde hij daarvoor eens een nacht bij Steven Haverkamp. Midden in de nacht werden ze door 
twee KK-mannen van bed gelicht en per auto meegenomen naar een volgend arrestatie adres. Plotseling 
klonken er schoten in de verte. Even daarvoor hadden ze hard op een deur horen bonzen. Een man "in 
burger", die de moffenknechten assisteerde, stapte uit en Evert ging half in het portier zitten. Juist 
trokken drommen vliegtuigen over. Evert vroeg of hij even een plasje mocht doen en de "burger", die 
intussen had ontdekt dat ze eigenlijk iemand anders hadden moeten pakken, vond het wel goed. Evert 
ging naast hem staan en praatte wat over de verschrikkelijke bombardementen. De man stond met zijn 
rug naar hem toe en in een oogwenk was Evert aan de andere kant van de auto en een paar stappen een 
zandweg op. Daar schoof hij vliegensvlug zijn schoenen uit, die hij in de auto al losgemaakt had. En 
toen rennen...

Omstreeks half augustus 1944 fietste Evert 's morgens om 9 uur over de weg van Zuid-Barge 
naar Emmen, waar zijn ouders woonden. Landwachters herkenden hem, probeerden hem in te halen en 
voor het huis van kennissen op te pakken. De voordeur stond op een kier maar Evert belde netjes aan en 
bleef op de stoep wachten. Juist toen er iemand kwam opendoen was hij gezien.

"Ma'k je persoonsbewies eem'n zien?" zei de landwachter die tegenover zijn ouders woonde.
Evert haalde het pb uit zijn achterzak en tegelijk begon de landwachter zijn geweer van zijn 

schouder te hijsen. Evert stak hem het valse pb toe. De landwachter liet het geweer, nog half op zijn 
schouder, nog even zitten en stak zijn hand uit. Meteen liet Evert het pb vallen, draaide zich om en 
schoot het huis in. In de gang gaf hij de deur een duw; de zoon van de bewoner, die in de gang stond, gaf
hem nog een duwtje na en de deur viel in het slot. Evert rende meteen door, de keuken in en achter door 
de bijkeuken de tuin in. Achterin was een heg, niet helemaal dichtgegroeid. Hij zag een opening, een 
meter boven de grond en hij nam een snoeksprong... Ai, in zijn haast had hij niet gezien dat de heg met 
gaas doorvlochten was. Hij vloog met zijn hoofd in het gaas en veerde weer terug. Beduusd rolde hij op 
de grond, zag de landwachter met zijn geweer op hem gericht, sprong weer op en holde langs de heg 
verder tot de zijgrens van de tuin: stukken heg en gaas. 

Hij sprong erover. Op hetzelfde ogenblik: een schot en iets brandends aan de rechterpols. Hij 
tuimelde over planken met spijkers achter de heg. Voor hem stonden een paar mensen. Hij sprong op en 
rende er recht opaan, schoot om de hoek van een schuur. De pols bloedde erg en hij drukte hem stijf 
tegen zijn witte shirt om geen bloedsporen achter te laten. 
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Tussen een paar huizen door kwam hij aan een straat. Juist ging aan de overkant een deur open. 
Hij vloog er op af, duwde een ontstelde dame opzij en sloot de deur achter zich. (Later bleek dat de 
dame een knal had gehoord en gedacht had: lekke band, even kijken!) Evert vertelde gauw wat er 
gebeurd was en vroeg of er een schuilplaats in huis was. De vrouw werd erg zenuwachtig.

Evert zocht zelf en vond boven een wieg met dekentje, draaide dat om zijn pols, die nog steeds 
erg bloedde, zodat hij er nu uitzag als een slager. Met veel moeite hees hij zich door een luik op een 
overloop op de vliering en daar verborg hij zich onder een paar matrassen en een bed. De 
huisbewoonster kwam hem na enige tijd heel zenuwachtig verslag uitbrengen: de Emmer landwacht was
gemobiliseerd. Een heel stel liep in de straat te vloeken en te schreeuwen en overal werd gezocht. "Drek'
doodschieten a' j 'm ziet!" had de commandant gezegd.

Ze zagen hem niet. Wel een spooksel dat op hem leek: 's middags doorzochten ze een bos in de 
nabijheid, waar ze dachten dat hij ingevlucht zou kunnen zijn. Later vertelde een landwachter dat ze 
daarin nog zesmaal op hem geschoten hadden, zonder succes. Inderdaad was Evert 's middags naar dat 
bos gegaan, maar naar een verre uithoek ervan. De schoten heeft hij wel gehoord. Om één uur 's nachts 
kwam hij aan bij kennissen en om twee uur kwam er een dokter, die de pols verbond. De wond was niet 
ernstig; het bot lag wel bloot maar was niet beschadigd.

Op 14 oktober 1944 - Evert, Ynze en Appie sliepen in die tijd weer in Harfsen in 't Gaatje - ging 
Evert 's morgens vroeg naar zijn duikhuis en toen hij er bijna was kwam van achter een melkwagen een 
landwachter met een machinepistool. Hij riep "Handen omhoog; hier komen". Evert toonde zijn valse pb
maar de landwachter twijfelde, blies op een fluitje en uit een zandweg in de verte kwam, een groot 
aantal landwachters opdagen, met leden van de SD voorop. Twee mannen brachten hem naar de 
boerderij van Slagman, waar 3 SD-auto's en veel fietsen stonden. Tientallen landwachters en Duitsers 
liepen er rond en in de huiskamer stonden Slagman en 11 onderduikers tegen de muur. Niemand liet 
merken hem te kennen. Toen kwam er een hoge landwachter en een SD-man binnen, met een pb in de 
hand. Ze keken een poosje onheilspellend naar het pb en naar Evert. Toen: "Sie sind nicht De Graaf, Sie 
sind Cramer". Zijn hart sloeg een slag over. Ze hadden zijn tweede valse pb in handen en hadden dus 't 
Gaatje ontdekt! Want daarin lag het, onder de radio. Na nog eens gefouilleerd te zijn en aan een streng 
verhoor onderworpen, zetten ze hem in een auto, tussen twee dikke Duitsers in, die hem naar 't Gaatje 
brachten, waar ze regelrecht op af liepen. Er steeg rook op en de moffen probeerden, zonder resultaat, 
meer te weten te komen van Evert. Hij kon niet vermoeden dat hij aan het graf van zijn vriend Ynze en 
diens meisje Tine stond. Nadat ze hadden geprobeerd hem nog meer van die "bunkers" aan te laten 
wijzen reden ze terug naar de boerderij. De gevangenen en een heel stel van de landwachters waren 
verdwenen. Na plundering werd tegen 5 uur de Zonneberg in brand gestoken. 

(Zie Ons Markenboek, april 1985, blz. 55).
Evert werd naar het SD-hoofdkwartier op de Brinkgreve in Deventer gebracht, waar hij de 

anderen weer zag, allen bewaakt door landwachters die vertelden dat ze direct doodgeschoten zouden 
worden; de kuilen waren al gegraven. . .

Een tijd later werden ze naar de landwachtkazerne in de Assenstraat overgebracht en gesplitst: 
een Canadees, twee Polen, de onderduikers Henk en Evert werden bij elkaar in een cel gestopt. De 
behandeling was niet ronduit slecht, maar de pesterijen vele. En omdat de SD al véél wist, leek de 
toekomst niet rooskleurig. Rustig afwachten leek Evert helemaal niet en daarom overwoog hij met zijn 
medegevangenen de mogelijkheden tot ontvluchting. In de nacht van 31 oktober zetten ze de 
voorbereidingen in daden om. De middag tevoren zat Evert met twee anderen in een cel, die uitmondde 
op de binnenplaats van de kazerne. Eén van hen, Henk, was een Kp'er. Met hem besloot hij die avond de
kans te wagen.

Vanuit de cel konden ze de hele binnenplaats overzien en ze overlegden hoe ze, eenmaal op de 
binnenplaats, het beste over de muur konden komen. Nu was er juist enige dagen tevoren een houten 
afdakje tegen die muur getimmerd en als ze daar op stonden zouden ze juist bij de bovenkant kunnen 
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komen. Het berghok, want zoiets was het, werd net die middag geschilderd en ze zouden wel over de 
natte verf moeten klimmen, maar ja …'s Avonds werden ze naar de cellen in de kelder onder het gebouw
gebracht. Er waren er drie, elk voor 3 personen. Tenminste, zoveel stopte de landwacht erin. 

In de grotere cellen boven, die voor 4 man bedoeld waren, zaten er soms 10 en meestal 9, zodat 
men er 's nachts niet plat op de rug kon liggen.

Henk moest in de eerste cel en Evert eigenlijk in de derde, maar het lukte hem van de cipier 
gedaan te krijgen dat ook hij in de eerste mocht. Bij hen kwam nog een spoorwegonderduiker. Van 
Enck, ook gepakt bij Slagman. Tegen tien uur, half elf, toen het rustiger begon te worden in de kazerne -
boven zaten 140 landwachters - gooiden Evert en Henk de deken van zich af en kropen naar de deur.

De cel was een ruimte van bijna l½ meter bij ruim 2 meter.. De vloer bestond uit Oudhollandse 
plavuizen, door kalk aan elkaar gekit. De celdeur was van drie lagen dik hout. Hij was afgesloten door 
een grendel boven en beneden. Een slot zat er niet op. Boven de deur zat een door tralies afgesloten 
opening die de lucht doorliet en overdag een heel vaag lichtschijnsel. Met zijn lange armen kon Evert 
door de tralies bij de bovenste grendel komen. Die gaf dus geen moeilijkheden. Om bij de onderste te 
komen moesten ze de plavuizen opbreken en een gat onder de deur dorpel door graven. Gelukkig waren 
de plavuizen vlak voor de deur iets kapot en verzakt en de kalk ertussen was zacht. Het graven was niet 
zo gemakkelijk en de zenuwen waren tot het uiterste gespannen en ieder gerucht uit het gebouw drong 
tot hen door. Na een uur stootten ze onder tegen de laag bakstenen waaruit de vloer buiten de cellen 
bestond. Het lukte Evert er een steen uit te wurmen. Toen nam hij een latje, dat hij van een bank had 
afgebroken en waarmee hij al een week in de zak liep om er bij een mogelijke vlucht ruiten mee in te 
slaan. Met het houtje tussen duim en wijsvinger geklemd probeerde hij de grendel, waar hij nu net bij 
kon, achter de pal weg te wippen en open te duwen. Eerst lukte het niet en hij was doodsbang het latje te
laten vallen. Eindelijk kwam er beweging; in en opeens schoot de grendel open met een knal, die hen in 
de holle kelder als een pistoolschot in de oren klonk. Het bleef echter stil. Ze drukten de deur open er 
wachtten eerst een poosje. De spoorwegman vond het veiliger, in de cel te blijven want hij dacht 
persoonlijk niet veel te vrezen te hebben.

Na van Van Enck afscheid te hebben genomen, gingen ze naar de cel van Gerrit Slagman, die 
ook in de kelder zat. Hij wilde echter niet vluchten, omdat hij borg stond voor zijn beide zusters voor 
wie hij de schuld op zich genomen had. Hij gaf ze een hand en zei: "Jullie komen er wel".Ze lieten de 
cel open en gingen de keldertrap op. Telkens liepen er mensen langs de kelderdeur en bijna een half uur 
stonden ze daar wel. Evert had de deur op een kier gedraaid en ze zagen door de spleet de landwachters 
langs zich lopen. Toen werd het stiller. Weer kwam een landwachter langs. Hij opende de deur van de 
wachtkamer en ging daar binnen.

Nu moest het! Evert gooide de deur open en liep de gang in, Henk achter hem. Henk gooide de 
deur weer dicht. Ze liepen door een tochtdeur en kwamen door de openstaande achterdeur op de 
binnenplaats. Henk meende iets te horen en verborg zich om de hoek van een muur. Evert rende naar het
berghok en zat in een ogenblik op de muur. Aan de andere kant liet hij zich zakken er kwam via een 
gammel konijnenhok op de grond. Henk kwam dadelijk achter hem aan. Bijna rolde hij met het 
konijnenhok naar beneden, maar Evert kon het zaakje nog juist in evenwicht houden.

Ze stonden nu weer op een klein binnenplaatsje. Tegenover hen was een hoge muur. Links was 
de achterkant van een huis en rechts was het plaatsje afgesloten door een soort pakhuis of werkplaats. 
Tegen het huis vonden ze een klein trapje, dat ze tegen het pakhuis zetten. Daar klommen ze op en door 
goten lopend en over daken klimmend kwamen ze tenslotte op een platje naast een klein steegje.

Daar stonden ze toen ze een patrouille met zware stormpassen voorbij hoorden lopen. Ze 
sprongen van het platje toen die een eindje voorbij waren en liepen in dezelfde richting. Alles wat hen 
zou kunnen hinderen bij hun vlucht: schoenen, regenjas, colbertjasje,hadden ze in de cel achtergelaten.

Eerst gingen ze naar een tante van Henk, maar daar konden ze niet blijven, want daar was zijn 
meisje dat al een paar keer aan de kazerne was geweest en misschien geschaduwd.
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Om half zes kwamen ze bij het R.K.ziekenhuis, waar ze gastvrij werden ontvangen en de 
volgende dag doorgestuurd naar de illegale werker Oom Kees.

De volgende morgen pas werd de ontsnapping ontdekt. De straten rondom de kazerne werden 
afgezet en overal werden huiszoekingen gedaan. Door de verf sporen kon de SD hun tocht over de daken
nog gedeeltelijk naspeuren. En van een café waar ze overheen waren gekomen, werden drie mensen 
opgepakt, waarvan twee pas na de bevrijding weer thuis kwamen.

Blz. 114-118
WRATTEN

G.Hekkelman

Ik dacht dat het eind september 1944 is geweest dat alle mannen en jongens boven de 16 jaar 
zich moesten melden om te worden ingezet bij het graven van verdedigingswerken voor de Duitsers.

Langs de IJssel werden eindeloos lange loopgraven aangelegd.Boeren, burgers en 
kantoorpersoneel, iedereen kreeg een schop, een bijl of een zaag in de handen. Honderden mensen 
werden zo te werk gesteld. Niet alleen werd er gegraven, want de loopgraven langs de IJssel, waar onder
de kleilaag puur klapzand zat, stortten regelmatig in zodat er paaltjes met vlechtwerk ertussen langs de 
kanten werden aangebracht. Deze paaltjes werden overal in de bossen gezaagd en voor het vlechtwerk 
gebruikte men eikenhakhout. De mensen werden in groepen verdeeld en daar werd door de Duitsers een 
ploegbaas voor aangewezen, bij voorkeur iemand die de Duitse taal kende. Deze ploegbaas moest iedere
morgen, middag en avond controleren of iedereen aanwezig was. Deze ploegbazen stonden onder 
toezicht van de Duitse O.T. de zogenaamde "Organisatie Todt". Dit waren geen Wehrmacht soldaten, ze 
hadden gele uniformen aan. Van ons kregen ze de bijnaam "Geelvinken". Mijn broer kwam in de 
loopgraven bij de houtwal terecht en ik had het geluk ingedeeld te worden bij het eikenhakhout, vlak bij 
ons huis "De Prins". Een breed bospad midden in het bos ter hoogte van de weilanden bij de "Flierse", 
was het centrale punt waar we ons 's morgens moesten melden. 
Tussen de middag werd daar de soep uitgedeeld en 's avonds om 5 uur moesten wij ons daar weer 
afmelden. Een andere groep moest paaltjes maken in het bos aan de Lindeboomweg. Centrale punt was 
hier het kruispunt Lindeboomweg -Haarweg. De grootste sport was daags zo min mogelijk te doen. 
De Geelvink fietste per dag enkele keren heen en weer tussen beide werkplekken. Als hij in aantocht of 
aanwezig was klonk overal in het bos het geluid van hakken en zagen.
Maar zodra hij weer uit de gehoor zone verdwenen was, werden de kaarten te voorschijn gehaald en was
bijna iedereen groepsgewijs aan het kaarten. Voor mij ging het vaak zo: half acht melden, negen uur aan 
de zijkant het bos uit naar huis en kwart voor vijf terug om me af te melden. Er werd natuurlijk heel wat 
afgepraat. Tot op een keer het gesprek kwam op het feit dat de Duitsers verschrikkelijk bang waren voor 
eczeem. Dit bracht mij op een idee. Ik had op mijn rechterhand heel veel wratten. Enkele grote, maar 
ook veel hele kleintjes. Op een morgen nam ik de wasborstel van mijn moeder en de groene zeep en 
ging toen verschrikkelijk op die hand aan het borstelen, tot alles vuurrood was. Daarna smeerde ik er een
of andere zalf op, draaide er een grote lap om heen er het leek perfect. Half acht naar het bos om me te 
melden. Ik vroeg wat ik doen moest omdat ik waarschijnlijk eczeem had. In het Duits werd mij heel wat 
voor gerateld hetgeen onze voorman als volgt vertaalde: Eerst melden op het kantoor (dit was in de 
coöperatie, waar nu 't Trefpunt is), daar een brief halen dat ik naar de dokter moest. Ik ging naar huis, 
pakte mijn fiets en reed naar Gorssel, maar op het punt bij de Haarweg stond onze Geelvink. Hij vroeg 
mij op zeer nadrukkelijke Duitse wijze, met stemverheffing, wat ik ging doen. Maar alleen de hand 
omhoog en het woordje eczeem was al voldoende om mij door te laten gaan. Van het kantoor ging ik 
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naar dokter Goedhart. Prachtig, prachtig, stond deze te lachen. Weet je wat, ik zal je doorverwijzen naar 
de huidarts. De tocht naar de huidarts in Zutphen was geen pretje. Er was bijna niemand op de weg, 
vliegtuigen waren in de lucht, maar het ging goed, gelukkig zonder luchtalarm. 
In het oude ziekenhuis aan de Coehoornsingel moest ik naar dokter Dieleman. Hij zag mij zitten met de 
hand zwaar in het verband en dacht, zoals hij naderhand zei, daar zit een of ander eczeemgeval. Hij 
haalde er twee assistenten bij, die konden er nog wat van leren. Hij verwijderde het verband, nam een 
dot watten en haalde de zalf eraf. Hij keek mij aan en zei: "Maar man, dat zijn allemaal wratten! " 
Ik zei, "ja dokter, dat weet ik wel, maar lijkt het nou niet precies op eczeem? Ik ben namelijk aan het 
werk voor de Todt." Toen schoten ze alledrie in een daverende lach. De dokter zei: "Ik geef je een recept
voor die wratten". Ik zei: "dokter kan ik hier nog wat verband om krijgen, dat is veiliger voor 
onderweg". En terwijl een van zijn assistenten een keurig verband aanlegde zei de dokter: "nu wil je 
zeker ook nog wel een brief hebben dat je niet kunt werken?" "Als dat zou kunnen", zei ik, "graag". 
Hij schreef een keurige brief dat ik tijdens mijn handziekte niet kon werken. Met deze brief in de zak en 
de hand keurig in het verband ging ik meteen naar mijn groep in het bos. Ik vertelde de voorman wat er 
aan de hand was en liet de brief lezen waarin stond dat ik niet kon werken. Onmiddellijk stond de hele 
groep er omheen. Ze zeiden: "Nou Gert, daar ben je klaar mee, dat kan maanden duren" en iedereen wist
te vertellen hoe erg eczeem wel was. En ik maar meeklagen.

Dit gebeurde allemaal in de laatste week van oktober. Intussen was er in Gorssel een Duitse 
dokter gekomen, die ziektegevallen moest controleren. Deze dokter zat 's morgens vroeg op het kantoor 
bij de coöperatie. Twee dagen voor kerst kreeg ik bericht dat ik mij onmiddellijk moest melden om half 
acht op het kantoor. Ik had intussen het melkrijden van mijn vader overgenomen en dus vroeg ik de 
directeur van de melkfabriek, de heer Vredenberg sr, of hij een brief wilde schrijven dat ik werkzaam 
was voor de voedselvoorziening. Ik heb gewacht tot na de kerst en ging mij toen 's morgens om tien uur 
melden. Daar kreeg ik wat te horen. Ik was niet alleen 5 dagen te laat, maar het was ook al tien uur.
De dokter was al lang weer weg. Ik heb toen uitgelegd hoezeer ik mijn best deed, ondanks de eczeem 
aan mijn hand, toch nog te werken. En dat nog wel voor de voedselvoorziening en liet de brief lezen van
de directeur. Ze vonden het geen combinatie, eczeem en werken voor de voedselvoorziening. Maar ze 
zouden de dokter wel even bellen. Ik zou maar gaan zitten, de dokter kwam zo langs. Toen het twaalf 
uur was ben ik naar huis gegaan met de mededeling dat ik wel eens een keer weer kwam. Een week later
een herhalingsoproep. Melden om half acht. Ik ging om tien uur en werd doorgestuurd naar het 
woonhuis van de dokter, waar nu dokter Rövekamp woont. Toen ik daar aanbelde kreeg ik me een storm
Duitse razernijen over me heen. Het leek me toe dat hij al behoorlijk dronken was. Hij bracht me aan het
verstand dat ik naar kantoor moest gaan. Hij kwam er meteen aan. Daar gebeurde weer hetzelfde, ik heb 
twee uur gewacht. Toen hij nog niet gearriveerd was, heb ik de brief afgegeven waarin stond dat ik voor 
de voedselvoorziening werkte. Tevens heb ik ze duidelijk gemaakt dat ik daardoor niet voor de Todt kon
werken. Tot mijn grote verbazing heb ik nooit een oproep meer gekregen om mij te melden bij de 
dokter.

Wel ben ik enkele keren aangehouden door de Duitsers, maar het verband om de hand en het 
woord eczeem waren mijn vrijgeleide.

Toen Nederland bevrijd was, waren de wratten verdwenen.
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Blz. 119-122
VERRAAD IN EEFDE (1944)

M.W. Enserink

Bij de verzetsgroep Laren-Noord van de LKP/RVV, waartoe een aantal mannen uit Eefde 
behoorde, heerste sinds 2 november 1944 grote verslagenheid en onrust. De twee voornaamste centra 
van deze ondergrondse beweging, namelijk de boerderij van A.J. Koeslag en die van J. Kolkman, 
werden die dag door zc'n 300 landwachters en SD-ers volledig "opgerold". 

Voor een juist begrip van de overval bij Koeslag is het nodig te weten wat er sinds september 
1944 in de verzetsgroep was voorgevallen. De elektricien Tjallings uit Zutphen, die de lampen voor het 
afwerpterrein voor wapens uit Engeland in orde had gebracht, had geheel in strijd met de regels - een 
onbekende jongedame, Ali van Eerten, meegebracht. 

Deze wist door haar charmant optreden enkele leden van de groep zo te bekoren dat ze op haar 
gezegde "ook wel eens iets te willen doen" als koerierster aangenomen werd. Daardoor kwam ze heel 
veel van het ondergrondse werk in Laren en omgeving te weten. Na een korte tijd vernam men evenwel, 
dat Zus, zoals ze genoemd werd, enige tijd een bijzonder intiem vriendinnetje van de "Ortskommandant"
in Zutphen was geweest. Geen wonder dat er van verschillende zijden heftige oppositie tegen Zus' 
werkzaamheden ontstond. De onderlinge verhoudingen in de groep werden er radicaal door bedorven. 
Een paar leden, die het voor haar opnamen, werden uit de groep verwijderd en verdwenen met haar en 
nog een andere jongedame, naar een keetje in het Oranjewoud in Verwolde. De commandant werd 
vervangen, de verborgen piloten en de "gedropte" wapens werden in veiligheid gebracht.

Op 2 november 's morgens 5 uur werd de boerderij van A.J. Koeslag omsingeld en in en rondom 
de boerderij volgden onder hevig schieten van de Duitsers 12 arrestaties en een paar dagen later nog 3. 
In de loop van 2 november werden nog een onderduiker en … Ali van Eerten bij de gevangenen 
gevoegd en samen met hen naar de Landwachtkazerne in Deventer gebracht. Ali van Eerten werd reeds 
binnen een week weer in vrijheid gesteld.

Op 2 november overvielen ook ettelijke SD-ers en Landwachters de boerderij van Kolkman, 
vonden onderduikers, gedropte wapens en munitie en brandden de boerderij af. Ook op een andere 
boerderij zocht de SD naar onderduikers uit de verzetsgroep. Ze hadden een goed heenkomen gevonden.

Alles wees erop dat er bij deze overvallen verraad in het spel was geweest en algemeen werd 
"Zus" daarbij voor de hoofdschuldige gehouden. Daarom werd besloten haar, na onderzoek, "uit de weg 
te ruimen". Maar de grote puzzel was om haar in de buurt te krijgen, want na de arrestatie had ze zich 
ziek gemeld. Men kreeg het uiteindelijk zover dat ze op 21 november een ontmoeting zou hebben met de
commandant, die afgezet was geweest en weer in zijn functie was hersteld, die haar nieuwe opdrachten 
zou geven. Eén van de jongens, Bertus ter Wal uit Eefde, zou haar "voor de gezelligheid" een eindweegs
ophalen. Bij het café "De Eerste Stuiver", vlak bij Zutphen, zou hij haar ontmoeten. Ze zou dan naar het 
huis van Willem Anton de Boone aan de Zutphenseweg in Eefde gevoerd worden om eens hardhandig 
aan de tand gevoeld te worden. Maar nauwelijks had ter Wal haar ontmoet, of twee pistolen werden in 
zijn nek gedrukt:" Hande hoch". Aan alle zijden was hij ingesloten door SD. Verzet was onmogelijk.

Egbert Enserink uit de Nachtegaalstraat en Gerhard Oortgiesen uit de Koffiestraat in Eefde - als 
leden van de sabotagegroep ingeschakeld - waren ook in de buurt en maakten dat ze weg kwamen. Ze 
waarschuwden terstond vader en moeder ter Wal aan de Zutphenseweg. Daarna wilde Ep Enserink even 
tegen zijn vrouw zeggen dat hij die nacht terwille van zijn veiligheid niet thuis zou komen en hij liep in 
de armen van de Gestapo, die zich reeds in de tuin bij zijn huis verdekt had opgesteld. Albert Koeslag uit
Laren, die zich daar ook zou vervoegen, onderging hetzelfde lot.

Ter Wal, Enserink en Koeslag werden eerst naar de Landwachtkazerne in de Assenstraat in 
Deventer gebracht. De volgende dag werden ook Oortgiesen en daarna de Boone opgepakt, alsmede 

55



Kees Ross uit de Oranjelaan, Wim Rietveldt uit Zutphen die kwam waarschuwen dat de SD aan 't 
zoeken was; te laat!  - en de jongeman Meijer uit de Koffiestraat, hoewel hij er niets mee te maken had.

De SD heeft 24 uur lang huisgehouden bij mevrouw Enserink en haar twee kleine kinderen.
Alle 8 gevangenen gingen van de Assenstraat naar de Brinkgreven en vandaar naar Oxerhof.
Ter Wal, Enserink en Koeslag werden later naar de Kruisberg in Doetinchem gebracht.
Op 21 december ging Enserink met een transport mee naar Duitsland. En op 28 februari '45 zo'n 

130 anderen, waaronder Koeslag. Zij werden over drie veewagens verdeeld. Om 3 uur 's nachts vertrok 
de trein, waaruit even later 17 gevangenen ook Koeslag wisten te ontsnappen.

Egbert Enserink, werd begin februari doodziek op straat gezet uit het Arbeits-zuchtlager in 
Gladbeek (Westfalen), is door Hollandse vrachtwagenchauffeurs nog de grens bij Winterswijk 
overgebracht, waar hij 4 februari is gestorven. Zijn vrouw en zijn ouders heeft hij nog gezien,zijn 
kindertjes niet. Hij was 33 jaar.

Gerhard Oortgiesen, 28 jaar, verloofd, en Willem Anton de Boone, gehuwd, zijn op 8 maart 
1945, samen met 19 anderen, van Oxer hof naar de Woeste Hoeve gesleept en daar genadeloos 
neergeknald, tegelijk met 115 andere gevangenen.

Meijer is tamelijk gauw weer thuis gekomen. 
Ter Wal, Ross en Rietveldt pas na de bevrijding, na een bittere gang door Duitse 

gevangenkampen.

Uit: Trouw d.d. 4 juli 1945
Zutphen
Eindelijk Ali van Eerten gepakt!!
Naar wij uit betrouwbare bron vernemen, is de beruchte S.D.-agente in Driebergen gepakt. 
Dit is goed nieuws voor de jongens die haar zochten.
Ze werd in Utrecht door een paar Zutphense jongens in gezelschap van een Canadees 
ontdekt.
De onmiddellijk gewaarschuwde N.B.S. rekende haar in. 
Later werd ze aan de Field-Security in Utrecht overgeleverd, die haar uitlevering tot nu toe
weigert.
Ze zal haar gerechte straf echter niet ontgaan.
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Blz. 123-127

HET GEMEENTEPERSONEEL EN HET KONTROLLKOMMANDO
H.J. Jansen

Toen in 1940 de oorlog uitbrak voor ons land, had ons gemeentehuis maar een kleine bezetting, 
als men die vergelijkt met al de mensen, die er nu werkzaam zijn.

We hadden geen burgemeester, wel een loco-, namelijk Dr. J. van der Hoeven, diverse 
ambtenaren, enige gemeente- veldwachters en rijksveldwachters.

Tussen de ambtenaren bestond een hechte band en niemand koesterde sympathie voor de Nieuwe
Orde. Dit was ook bij de bevolking bekend en men wist, dat men kon rekenen op medewerking van het 
gemeentebestuur. Niemand kon toen weten, dat die oorlogstijd vijf lange jaren zou duren en dat bijna 
iedereen voor hete vuren zou komen te staan.

Met name de onderduikers brachten veel zorg mee. Hoe werden ze gewaarschuwd, als in de 
gemeente huiszoekingen of razzia's werden gehouden? Op zeker moment kregen we op het 
gemeentehuis de indruk, dat sommigen van twee, drie kanten werden gewaarschuwd bij onraad. 

Hiertegen probeerden we iets te doen. Via de veldwachters nodigden we de mensen die 
onderduikers in huis hadden, uit op het gemeentehuis. Dat kon toen nog. In de raadszaal maakten we 
goede afspraken over het waarschuwingssysteem.

De meeste berichten over huiszoekingen of razzia's kwamen via de politie binnen en omdat noch 
de chef C. Bos, noch de veldwachters: de heren Volkerink, Nap, Meijer en de rijksveldwachters 

Sukkel, Moerman en De Jonge hand- en spandiensten wilden verlenen aan de bezetters, gaven ze 
berichten door aan ons, zodat zij veilig op pad konden gaan zonder dat hun actie succes had.

Ook moest de politie vaak assisteren en de weg wijzer., als onderduikers moesten worden 
opgespoord. Had iemand zich onttrokken aan werk in Duitsland, dan werd hij door een speciaal team 
opgespoord. De Duitse overheersers hadden hiermee een speciaal Commando belast en wel het 
KONTROLE KOMMANDO uit Ommen.

Wij noemden deze mannetjes de K.K.-mannetjes. Het waren meestal ongeletterde N.S.B.' ers of 
oud-S.S. ers, die tot alles in staat waren, maar ze waren in elk geval dom. Doordat ze zich voor een 
overval meldden bij de gemeente, wist iedereen wat er gaande was. Chef Bos en Jacob Meijer die ook 
vaak op het bureau zat, wisten uit zo'n gesprek meestal al de adressen los te peuteren, waardoor de 
waarschuwing op het goede nummer kon worden afgegeven. Maar de K.K.-mannetjes hadden al ras in 
de gaten, dat er binnen onze gemeente niemand werd gevangen dan alleen bij wijze van toeval.

Waarschijnlijk heeft dit hun argwaan opgewekt, want op zekere dag zeiden ze niets meer. Wel 
belden ze op en voegden ons toe: "Vannacht om twaalf uur moet er iemand van jullie bij het 
gemeentehuis zijn om ons de weg te wijzen". Verder lieten ze niets los. In overleg met Jacob Meijer 
besloten we, dat hij de K.K. zou opvangen en hen naar binnen zou loodsen om na te gaan waar de tocht 
heen zou gaan om de huisnummerlijst te kunnen raadplegen. Straten waren er toen nog niet, zodat 
buitenstaanders er nimmer uit konden komen.

Eenmaal binnen zouden de adressen worden doorgenomen, die dan zouden worden genoteerd 
door Tinus Heyenk, Gé Franken en mij. We zouden op de traptreden gaan liggen, die naar de raadszaal 
leidden. Door de verduisteringslampen konden we daar veilig in de schaduw blijven liggen en alles 
horen wat Meijer zei, we konden de adressen noteren en daar vervolgens gaan waarschuwen voor de 
huiszoeking.

En zo kwam het middernachtelijk uur en kwamen de K.K.-mannetjes. Meijer kreeg ze inderdaad 
binnen en het ging allemaal van een leien dakje. Er waren veel adressen, zodat direct al werd gezegd dat 
Eefde maar buiten beschouwing moest blijven. Alleen Gorssel, Joppe en Harfsen zouden worden 
bezocht. Alles moest per fiets gebeuren.
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Het eerste adres lag in de Eesterhoek aan de IJssel. De K.K. had altijd wat voorsprong, want wij 
konden pas na hun vertrek weg. Zij gingen de voordeur uit en wij de achterdeur. Heyenk nam Gorssel en
wij zouden Joppe en Harfsen doen. Zo gingen we de donkere nacht in richting Joppe. Bij Brinkman de 
bakker stopten we en de adressen voor Joppe en Dortherweg werden overgenomen door Gerrit 
Brinkman, die op zijn beurt ook op stap ging. Wij konden zodoende rechtstreeks naar Harfsen.

Eerst naar de Bielderweg bij Hakvoort. Het duurde nogal voordat er leven in de brouwerij kwam;
het was namelijk al tegen tweeën. Het duurde lang voordat Bernard Hakvoort de broek had 
aangeschoten. De minuten wachten leken voor ons wel uren. Eindelijk ging de deur open en instinctief 
lieten we de zaklantaarn op ons zelf schijnen zodat hij meteen zag wie we waren. Gelukkig maar, want 
hij was bewapend met een stukje hout, dat onze voorvaderen de naam van "knots" gegeven zouden 
hebben. "Gelukkig voor jullie dat ik jullie kende", zo zei hij, "want ik had er rustig op los getimmerd". 
Hij had meer dan vijf onderduikers en die moesten weg. We vertelden onze boodschap en hij zou zijn 
maatregelen nemen, zodat hij het volgende bezoek niet met de "knots" behoefde te ontvangen.

Dat was goed afgelopen en toen naar het volgende adres. Dat was Woessink (boerderij De Boter)
aan de Lochemseweg tegenover de Tol, de kamp op. In het donker was dit wat moeilijk te vinden, want 
we reden zonder licht. Het was spertijd, dus we mochten niet buiten zijn van 11 uur 's avonds tot 4 uur 's 
morgens. We hadden wel een bewijs dat we op straat mochten zijn, maar bij kwaad willenden zou dit 
waarschijnlijk niet baten.

Van Woessink wisten we dat er een zoon thuis was, die naar Duitsland had moeten gaan, maar 
rustig thuis was gebleven. Ook hier duurde het een hele tijd voordat de deur werd geopend door vader 
Woessink, zonder "knots", maar wel in nachtgewaad. We deden onze boodschap, maar in plaats van blij 
te zijn, dat hij werd gewaarschuwd, begon vader Woessink een drama op te voeren, hij riep namelijk: 
"Och mien arme zonne, dee in Duutsland zit, och mien arme keerltjen toch, wat hebt ze toch met oe 
'edaone? Was iej maor thuus ebleevn, dan was ikke neet zo ongerus aover oe". Hij voerde een pracht van
een toneelstuk op, waaruit wij moesten opmaken dat zijn zoon inderdaad in Duitsland was. Als we niet 
zeker geweten hadden dat de zoon thuis was, dan hadden we vader Wuestman geloofd, zo speelde hij de 
"bedroefde" vader. Wat we ook tegen hem zeiden, hij bleef "ach en wee" roepen.  We vertrokken maar 
en toen de deur al lang gesloten was, zette vader Woessink het toneel nog voort en we hoorden hem nog 
roepen, toen we al bij de Lochemseweg waren. Op onze nachtelijke tochten hadden we al veel ontmoet, 
maar dit was ons nog nooit overkomen.

Omdat de spertijd tot 4 uur gold en ik niet naar Eefde kon en Franken niet naar Deventer, 
besloten we maar in Harfsen te blijven en Bertus Wichers uit zijn bed te kloppen om te zien of we daar 
onderdak konden krijgen, hetgeen ons lukte. De andere morgen moesten we op tijd op het gemeentehuis 
zijn want niemand mocht weten dat we die nacht weg waren geweest. We waren nog jong en konden 
wel een nachtje zonder slaap. Voordat we echter vertrokken zei Bertus Wichers  "ik ga nog even het 
dorp in om te informeren of er ook iets is gebeurd". Schaterend van het lachen kwam hij terug: hij was 
bij smid Nijenhuis geweest en in de smederij had hij Woessink aangetroffen die hem had bedankt, dat 
hij tijdig was gewaarschuwd, "want", zo vertelde Woessink, " ze bunt er ewés vannacht, twee keerls, den
énent was vaste 'n N.S.B. 'er, die maor wol wetten of mien zönne thuus was, maor 'k bunne an 't hulen en
angaon eslaagn en ze bunt vetrokkn. 'k hadde ze fijn biej de neuze". Dat was dan het resultaat van het 
nachtelijk bezoek.

De lezer zal zich afvragen hoe het verliep met veldwachter Meijer en zijn K.K.-mannetjes.Hij 
was eerst naar de IJssel getrokken, maar daar was niets te vangen en zo ging het ook op de andere 
adressen in Gorssel. Toen naar 't Joppe, maar het begon Meijer te vervelen en bij een van de adressen 
kreeg hij een lekke band, zodat hij niet verder kon. Plakgerei had niemand, dus moest hij lopen. Dat 
beviel de K.K.ers niet, die de weg niet wisten in al die paden en zandwegen. Bij Meijer was het 
gebruikelijk dat hij de onmogelijkste paadjes uitkoos, zodat er niemand wijs uit kon worden waar men 
was. Ze vroegen de kortste weg naar Deventer en bij de Lochemseweg nam Meijer afscheid. 
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Even later was hij in Joppe terug om zijn fietsband op te pompen en ging naar huis.
Er waren die nacht wel veel mensen op stap geweest, maar er was niemand gearresteerd en zo 

waren we met z'n allen de K.K.mannetjes te slim af geweest en daar kon iedereen wel een slapeloze 
nacht voor over hebben.

Blz. 128,129
PROBLEMEN ROND HET BEVOLKINGSREGISTER

N. van Wijk

In oktober 1944 verdween de burgemeester van Gorssel en met hem dook 90% van het 
gemeentepersoneel onder. Maar ook het bevolkingsregister was spoorloos! En dat had de bezetter nu 
juist nodig om achter de namen en adressen te komen van een groot deel van de manlijke bevolking, 
want die mensen moesten werken aan loopgraven, stellingen en de tankgracht tussen Eefde en Gorssel.

Bovendien vonden de Duitsers, dat een gemeente niet zonder burgemeester kon. Een nieuwe was
snel gevonden. Nadat Nijmegen bevrijd was, waren met de bezetters ook de N.S.B. 'ers verdwenen. 
Onder hen bevond zich een ex-N.S.B.wethouder, een zekere Wolzak. Met z'n confrater Van Bavel 
zouden zij in Gorssel wel het een en ander op poten zetten. Wethouders en raadsleden waren allang naar 
huis gestuurd door de Duitsers, dus met die hoefden ze geen rekening te houden.

Als eerste taak stelden ze zich het samenstellen van een nieuw bevolkingsregister voor, maar 
hoe? Wolzak had een pracht idee. 

De scholen in "zijn"gemeente waren door de bezetter gevorderd en het onderwijzend personeel 
had daardoor toch niets te doen. Daarom konden die heel goed een nieuw register samenstellen. Een 
aantal onderwijzers werden op het gemeentehuis ontboden en kregen opdracht het een en ander in orde 
te brengen. Deze leerkrachten gingen overleggen hoe ze op de best mogelijke manier de zaak konden 
saboteren, voor ze aan het werk gingen. Na ampel beraad kwamen ze tot de volgende werkwijze: In het 
register zouden worden opgenomen: 1. vrouwen, 2. kinderen en 3. mannen, maar dan wel uitsluitend 
boven de 55 jaar, want boven die leeftijd waren ze vrijgesteld van werken voor de Duitse Todt.

Jongere mannen mochten niet in het register voorkomen, want dan zouden ze alsnog opgeroepen 
kunnen worden.

De "burgemeester" deed een oproep zich te melden op het gemeentehuis, zich te laten 
inschrijven, maar slechts een enkeling verscheen. De "bevoegde" instanties meenden toen, het was 
inmiddels al februari 1945 geworden, dat de mensen zich beter in hun eigen dorp konden melden. Van 
de gemaakte afspraak tussen de leerkrachten wist natuurlijk noch de burgemeester, noch de bevolking.

Natuurlijk mag ik wel zeggen, liep ook dit weer op een fiasco uit. Nog geen 10% meldde zich. 
Wel deden zich grappige voorvallen voor, omdat de bevolking, zoals gezegd, niets wist van 
bovengenoemde afspraak.

Bij De Pessink verscheen een mevrouw met de bedoeling zich, en de leden van haar gezin, te 
laten inschrijven."Schrijft u mij, mijn vijf kinderen en mijn man maar in, meester". Hierna volgden de 
namen en de leeftijden, waarbij ze vertelde, dat zij 32 en haar man 45 jaar was. Toen het geheel was 
ingeschreven, werd de hele acte nog eens voorgelezen. Groot was mevrouws verontwaardiging, toen ze 
hoorde, dat de commissie haar man genoteerd had als achtenvijftig jarige. Zij vond dertien jaar al een 
heel verschil, maar nu zesentwintig! Ze wilde er niet van weten.

Het gevolg was: dit gezin werd niet in het bevolkingsregister opgenomen voorlopig. Gelukkig 
kwam al spoedig erna de bevrijding, en met het echte gemeentebestuur ook het echte bevolkingsregister 
boven water.
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Blz. 130-132
TELEFOONLEIDINGEN

Willem

Een paar dagen voor de bevrijding kregen we bij ons thuis (tegenover het Almense-kerkhof) een 
"Meldungsstelle". Twee onderofficieren vorderden binnen een minuut de voorkamer van mijn ouderlijk 
huis en eisten bovendien dat de kachel werd aangemaakt.

Nu haalde men in die dagen nog vroeg in het voorjaar de pijp van de kachel en werden er 
gordijnen voor het gat, dat dan ontstond, gehangen, waarna gewoon of de zomer werd gewacht. Maar 
achter die gordijnen stond onze radio.

En ook nu was het weer: Zonder geluk vaart niemand wel. De ene Duitser ging naar de buren en 
sloopte daar, waar de kachel nog wel stond, zonder pardon de pijp van de kachel. De andere ging naar de
weg om daar een bord te plaatsen.

Ondertussen hadden wij mooi de gelegenheid de radio elders op te bergen.
Gelukkig paste de kachelpijp niet en kolen waren er ook niet, dus de hele verwarming ging niet 

door.
De bedoeling van de "Meldungsstelle" was dat alle soldatengroepen die ten zuiden van het 

Twenthekanaal uit elkaar waren geraakt, weer werden gehergroepeerd. Maar ze hadden niets, nog geen 
vork om te eten.

Intussen legden de Duitsers die bij de kanaalbrug lagen een hele serie telefoonleidingen en 
andere kabels bij ons door het schoolpad. Deze liepen allemaal naar het tijdelijk hoofdkwartier. 

Ik had mijn oog al diverse malen op al die draden laten vallen en had al snel een plan klaar om ze
allemaal op te ruimen. De twee Duitsers bij ons thuis vielen in wezen erg mee, van beroep waren ze 
allebei onderwijzer. Ze waren in Doetinchem aan de Canadezen ontsnapt, voor wie ze vreselijk bang 
waren. Ze vertelden ons dat de oorlog bij ons nog hooguit twee dagen zou duren. Ze zouden ons 
waarschuwen als de kanaalbrug de lucht in zou gaan, want dan vertrokken ze en konden we de deur 
afsluiten. Op een morgen, heel vroeg, vertelden ze ons dat ze vertrokken: de brug was de lucht in.Maar, 
dat hadden we al gemerkt.

Een poosje daarna schreeuwde onze buurman over het weiland: "De Canadezen zijn er." De tang 
in de zak en wij gauw naar de Canadezen toe, ze waren met een patrouille van acht man. Maar helaas, 
die knapen konden we niet verstaan. Ik verdween dan ook al gauw het bos in, knipte alle draden door en 
liep maar weer naar huis.Thuis hoorde ik een andere buurman vertellen, dat de Canadezen bij de 
spoorlijn waren. Nu, zij wilden ze ook wel eens zien en samen gingen we erop af, maar de Canadese 
soldaten stuurden ons terug. Al mopperend gingen we weer op huis aan. De buurman vertelde toen, dat 
verderop mijnen op de weg lagen. Die moest ik ook even zien. Op die plaats aangekomen zag ik, dat er 
vier tankmijnen midden op de weg lagen. Omdat we die dingen levensgevaarlijk vonden, hebben we ze 
maar voorzichtig in de berm gelegd. Toen ik verder liep in de richting van het tijdelijk hoofdkwartier, 
zag ik geen Duitser meer.

Aangekomen bij dat hoofdkwartier ben ik de sloot ingedoken en heb alle draden doorgeknipt.
Thuis gekomen kon ik elke draad naar mij toetrekken; kruiwagens vol. En opgeruimd dat alles 

eruit zag. Helaas, nog geen half uur later waren de Duitsers terug. 
We doken als hazen de schuilkelder in. Twee uur later stond het hele huis met vee en alles erin, 

in lichte laaie.
Toch geloof ik nog steeds niet, dat het één en ander verband hield, maar we werden wel erg 

hardhandig bevrijd.
Naam en adres van de schrijver

 zijn bij de redactie bekend.
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Blz. 133-137

ONDERDUIKEN IN SEPTEMBER 1944
D.J.A.Gerritsen

Onderduiken,  een gemakkelijk woord in de mond,
maar "O ZO" moeilijk, toen men er voor stond.

17 september 1944, de invasie bij Arnhem in volle gang.
Kort daarna gebeurde er wat, dat maakte ons bang.

De ondergrondse deelde mee: er is sabotage gepleegd op de lijn. (Spoorlijn)
Nu kunnen er wel eens represaille maatregelen zijn.

wij raden al de mannen van de NS aan, om weg te gaan.
Wij kunnen voor vergelding van de vijand niet in staan.

Die middag daarop, ongeveer 2 uur, werd mij door. de ondergrondse gezegd:
vrouwen en kinderen van de NS moeten ook zo vlug mogelijk weg.

Nu wil de vijand achter jullie aan,
maak zo snel mogelijk, dat je met de baby weg kunt gaan.

Snel ben ik naar mijn ouders gegaan
en verteld, dat wij nu gelijk de "Joden" staan.

Vader zei: misschien weet ik een goed tehuis voor jullie samen,
tenminste als die familie dat ook zo kan beamen.

Intussen was mijn broer wezen vragen.
Die mensen zeiden: "dit moeten wij maar wagen"!

Bij alle ellende waren wij toch blij,
om met ons drieën verder te gaan, zij aan zij.

Daar aangekomen; de familie heel vriendelijk; wij waren bang,
huis en haard verlaten en de vraag voor hoe lang.
Wat kan er allemaal gebeuren, en ons kleine kind,

de rillingen gaan door je lijf, als men ons hier vindt.
Maar je moet, er is geen andere weg,

het gevoel dat je nergens meer thuis hoort, dat is wat, zeg!
Die familie zei: Wij zullen nu samen verder proberen te gaan,

hopen, dat wij met elkaar stevig mogen staan.
Van dat punt uit zijn wij met veel lief en leed bij elkaar geweest.

Al die zeven maanden heerste er een goede geest.
Voor angsten zijn wij niet gespaard gebleven,

de vijand heeft die ons herhaalde malen gegeven.

Op vrijdag kwamen wij daar aan
en zondagsmorgens kwamen wij er al voor te staan.

De deur ging een eindje open, een stem zei: "opgelet"
Heel de omtrek is hier in de buurt afgezet.

Ze houden razzia's, tegen onderduikers, 't is of men het weet,
je gaat door de grond, dat is iets wat je nooit vergeet.

61



Juist was afgesproken, jullie zeggen maar Tante en Oom,
net doen of jullie zijn gelogeerd, o foei, 't was net een droom.

Voor onderduikers bleek de familie geheel paraat.
Oom zei: kom maar mien jong veur dat het is te laat,

wie hebt een mooi pleksken, woar wie oe kunt stoppen,
'k hoop dat wie doar de verkeerden mee kunt foppen.

Zo is het gegaan en heel vaak gebeurd,
in angst gezeten, ja zelfs getreurd.

Die zelfde zondag, van angst en zorgen,
hebben ze in Gorssel huisgehouden, vanaf die morgen.

Zes mensen zijn naar de schietbaan meegenomen,
en door het geweer om het leven gekomen.

Wij hoorden het, hebben gerild en geschreid,
en baden in stilte: "O Heer help ons allen" wat is dit voor tijd.

Steeds waren er razzia's; wat er allemaal was aan de hand:
mensen namen ze mee, boerderijen staken ze in brand,

van families die anderen onderdak aanbood,
als onderduiker. Dit snijdt door je heen; zo'n offer is toch al te groot.

Veel angsten, spanningen en zorgen,
bekropen ons dagelijks in stilte, van de avond tot de morgen.

Mijn man moest schuilen, soms in een hok,
een silo, in het hooi, in de rogge of in een nok.

En als je ze ziet of hoort van dichtbij
gaat er enorm veel door je heen, zijn ze weg, ben je weer blij.

Als vrouw heb ik op 't roggeland, in de greppel gelegen,
voor de landwachters, lange tijd in de kou, zonder jas liggen beven.

Zo ging het door tot ruim zes maanden waren verstreken.
Mijn man en ik zeiden: laten wij hopen,

dat wij nu eens krijgen een teken
dat er bevrijding komt, al is het de dood,

of 't leven in zicht,
hopelijk komt er gauw een puntje licht.

Kort daarna sloeg het hele gezin de schrik om 't lijf.
Met angst stonden wij 's nachts om vier uur naast bed, stokstijf,

rondom het huis, allemaal schijnwerpers gericht,
waar je ook keek, ze waren op ons gericht.

Er werd op de vensters geslagen, dat was geen vergis
een stem bulderde: heraus kommen, aufmachen, 't was niet mis.

Oom deed open, 't was een hele colonne Duitsers,
met kanonnen, zo groot, en met geweld.

Rondom het huis, de weide, alles was één oorlogsveld.
Een officier zei: Wij hier, jullie weg naar een ander huis.

Hier is geen diepe kelder, dat is niet pluis.
Tegen mij zei hij: gauw met de baby weggaan,
zag haar in 't reiswiegje; mocht daar niet staan.

Hoe goed dat was, begrepen wij later pas.
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Ik ging naar de nieuwe boerderij van de zoon en z'n vrouw,
De andere familie kwam toen ook gauw.

Onze mannen werkten dagelijks wel op de oude boerderij,
en Tante en de dochter was er ook nog wel eens bij.

Een van die dagen, kwamen een paar Duitsers met vaart,
eisten in snel tempo een paard,

Tante zei: ons paard is er niet meer,
Die lui gingen als gekken te keer.

Eén ging op zoek, het paardentuig hangt nog op de deel, in de hoek.
Ze grepen, en zetten tegen de muur de zoon en mijn man,

Krijgen wij het paard, anders gaan jullie er an.
De revolver zetten ze op hun borst: ja of neen?

Tante zei: haal op het paard, het ging door 'merg en been.
Zo was er telkens wat, dan weer dit en dan weer dat!

Daar was inmiddels ook een groep militairen bij de jonge boer aangeland.
De eerste dagen bleef het rustig, toen liep het uit de hand.

Wij in de kelder, met een flinke laag stro,
't wiegje er bij, met 13 mensen op een hoop, dat ging "zo, zo".

Kanongebulder, kogelgefluit, wij wachten daar de 10 dagen uit.
's Nachts om vijf uur werd bij de jonge boer op de deur geklopt;

wij gaan vertrekken, de vijand komt nader, ze rukken op.
Maar eerst komt nog een groep soldaten van ons, dat is tuig,

Het beste is dat jullie schuilen, niet in huis, die lui zijn heel ruig.
Die gaan huizen doorzoeken, dat zijn net wilden,

wij hebben wel naar die officier geluisterd, ja wij rilden.

Maar toen alles stil werd, zijn wij uit de schuilplaats gekomen,
kwam het grote moment van onze dromen.

Dicht bij huis kwam een gecamoufleerde Canadees op ons af,
U zult begrijpen, wij stonden letterlijk paf.

Die kwam ons tegemoet, jullie zijn bevrijd, gaf ons chocolade en sigaretten.
Dit was de bevrijding van alle duitse wetten.

Maar eerst ging de Canadese soldaat kijken of alles was pluis,
En toen mochten wij weer pas veilig in huis.
ONZE DANK WAS ONGEKEND GROOT,

VOOR AL DIE LIEVE MENSEN.
Wij konden met elkaar het ons niet beter wensen.

63



Blz. 138-143
VAN SCHIPPER TOT PONTBAAS

H.J. Jansen

Vijf en veertig jaar geleden was er van de .ene dag op de andere geen verbinding meer met 
Zutphen. De bruggen over het Twentekanaal waren opgeblazen bij het naderen van de Canadese 
troepen. Ook de spoorbruggen bij de Mettrayweg lagen in het kanaal en bij de sluis was de brug halfweg
blijven hangen. Hierop brachten de Canadezen een Baileybrug aan, zodat op dit punt de enige vaste 
overgang was over het kanaal. Deze brug werd streng bewaakt en kon alleen met een pasje worden 
gepasseerd. Zo'n pas kreeg men alleen als men politiek betrouwbaar was. Alle bruggen tot aan Goor 
waren stuk en er was voor vele miljoenen schade. Om een nieuw bruggenhoofd te vestigen moesten de 
Canadezen in Almen dit bekopen met het offer van meer dan 40 jonge mannen. Die vonden een eerste 
rustplaats in de tuin voor huize "Het Elger" in Almen. Een zeer hoge prijs voor een overgang van het 
Twentekanaal.

Als aanvoerweg werd het Twentekanaal door de geallieerde luchtmacht goed in de gaten 
gehouden en de schepen werden vaak vanuit de lucht onder vuur genomen. Vooral na de slag om 
Arnhem werd er vaak gebombardeerd. De elektrische bediening van de sluis was door het verzet reeds 
onklaar gemaakt, waardoor het schutten vanaf september 1944 met de hand moest plaatsvinden.

Vele schippers hebben hun schip aan de wal moeten zetten wegens lekkages die men had 
opgelopen. Het werd bovendien levensgevaarlijk met het schip verder te varen. Na de bevrijding hebben 
deze schippers zich zeer verdienstelijk gemaakt door in Almen en in Eefde een veerdienst te 
onderhouden, zodat men toch van noord naar zuid kon en omgekeerd.

In Eefde waren dit de schippers Wiegmans, Van Oost, Deurwaarder en Kraan. De eerste drie 
genoemden zijn inmiddels overleden, maar de heer Janus Kraan ontmoette ik in het Berkelpaviljoen te 
Zutphen, waar zijn echtgenote wordt verpleegd. 

Met de regelmaat waarmede hij vroeger het "pontje" over het kanaal bracht, verzorgt hij thans 
zijn minder valide echtgenote, waarmee hij dagelijks met zorg en liefde optrekt. Ondanks het feit dat 
zijn tijd hiermee praktisch geheel gevuld is, was hij gaarne bereid mij iets te vertellen over zijn 
belevenissen als schipper.

Zo vertelde hij dat zijn ouders altijd als schipper hun boterham goed hadden verdiend en dat hij 
het vak van zijn vader geleerd had. Toen hij 16 jaar was ging hij als matroos naar een Rijnschipper, een 
vrachtsleepschip dat op Duitsland en België voer. Hier leerde hij het schippersvak. Zo had hij drie bazen
gehad tot de tijd dat zijn vader meende dat het tijd werd om zelfstandig te gaan varen en hij een schip 
kreeg van een maatschappij. Het was een Kempenaar van 500 ton en de naam van het schip was Paul. 
Vlak voor de oorlog uitbrak kon hij zich verbeteren en ging over naar de Mij "De Matterhorn" en kreeg 
het schip de "Matterhorn 5", gelijknamig aan de maatschappij.

Op 10 mei 1940 lag hij in de Maashaven te Rotterdam en maakte aldaar de oorlogsdagen mee. 
Hij lag toen geladen met graan voor Delft. Hij was nog niet gehuwd en werkte met één matroos aan 
boord. De oorlogstijd probeerde hij zo goed mogelijk door te komen al moest hij veel reizen maken naar 
het Ruhrgebied. Hij heeft daar menig benauwd ogenblik meegemaakt, vooral toen de bombardementen 
steeds heviger werden. Zo'n tocht naar Duitsland duurde minstens drie maanden, eerder mocht je niet 
terug.

In juli 1944 was hij leeg gekomen vanuit Rotterdam voor een reis naar Almelo. Hij voer toen met
een schipper (Wiegmans) die zijn eigen boot voorlopig kwijt was. Hoewel hij anders een matroos aan 
boord had, waren er nu twee kapiteins op één schip. In Almelo moesten radio's worden ingeladen met de
bestemming Frankfurt aan de Main. De bevrachting werd geleid door zijn maatschappij. De beide 
schippers moesten wachten totdat de vracht in het schip zat, hetgeen meer dan 6 weken duurde. Zij lagen
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tussen Wierden en Almelo en vanwege de radio's kwam iedereen uit die buurt bij hen luisteren naar 
Radio Oranje. Er zaten daar wel Duitsers, maar dat waren al oudere mannen, die het niet veel kon 
schelen wat die schippers daar uitvoerden.

In september vertrokken ze vanuit Wierden naar Eefde en waren. zonder veel tegenslag tussen 
Almen en Eefde aangekomen voor ze de eerste beschieting kregen. Het was na de slag om Arnhem 
waarna de beschietingen steeds feller waren geworden. Het schip werd lek geschoten en moest in de wal
worden gezet aan de noordkant van het kanaal ter hoogte van de familie Nijland aan de Hulzerdijk. De 
beide schippers besloten daar maar te blijven en geen moeite te doen om verder te komen. Er kwamen 
natuurlijk Duitsers om te controleren of zij inderdaad lek waren geschoten, maar dat was duidelijk te 
zien. De schippers hadden de gaten wel aan de binnenkant dicht gemaakt maar dat zagen de 
"controleurs" niet. Zij hadden een kippenhok van de familie Nijland gekregen om te verblijven, maar 
meestentijds waren zij toch op het schip. De aanvallen vanuit de lucht gingen door en zo verdween op 
een goede of kwade dag de stuurhut, die getroffen werd door een raket. Met het bombardement van de 
sluis en de kazerne ging ook het schip er aan doordat het in brand werd geschoten.  De Gorsselse 
brandweer heeft nog wel getracht het schip te redden, maar alleen het huisraad in het woongedeelte kon 
worden gered.

Zij bleven toen maar in het kippenhok van de familie Nijland zitten, totdat dit huis vlak voor de 
bevrijding door de Duitsers werd bezet. Hij heeft daarbij nog weten gedaan te krijgen dat de familie 
Nijland hun spek en vlees uit de kelder mochten halen. Toen het Pasen werd was het in het kippenhok 
ook niet meer veilig en ging men verkassen naar de familie Tushuizen. Ook daar zaten echter Duitsers. 
Men leefde daar dan ook het meest in de kelder of in éénmansgaten in de omgeving van de boerderij.

Kraan werd toen verzocht of hij in de kelder wilde blijven omdat de jonge vrouw ( Mine 
Bieleman-Harmsen) van de boer hoogzwanger was en de bevalling ieder moment plaats kon vinden. 
Toen hij nog eens even bij "zijn" kippenhok ging kijken ontdekte hij de motor van Nijland, een echte 
Harley Davidson, die de moffen al hadden gepikt. Met Nijland heeft hij de motor meegenomen naar de 
overzijde van de spoorlijn, daar de Duitse berijder ronkend in het huis van Nijland lag te slapen. Het 
duurde tot 5 april 1945 toen de eerste Canadezen om het huis van Tushuizen werden gezien. Men had 
een witte vlag uitgestoken waardoor de bevrijding daar rustig verliep. De boerderij van Gotink brandde 
wel en ook het Elze ging in vlammen op. Zo kwam de bevrijding voor Janus Kraan en zijn maat 
Wiegmans.

Van varen was geen sprake meer. Het kanaal was geblokkeerd en het schip was rijp voor de 
sloop.Zo besloten de gedupeerde schippers een pontje te laten varen voor fietsers en voetgangers tussen 

de Laatste Stuiver en Zutphen. Zij kregen
toestemming van de gemeente en 
rijkswaterstaat waardoor men ongeveer 6 
weken na de bevrijding het kanaal kon 
oversteken per pont. De schippers 
verdienden er een behoorlijke boterham 
mee. Het pontje heeft jaren gevaren 
totdat het vervangen werd door een 
Baileybrug. Ieder ging weer zijn eigen 
weg.

De heer Kraan huurde een woning
in Zutphen en begon met een rijwiel -
bewaarplaats aan het Oude Wand naast 
de schouwburg- bioscoop. Inmiddels was
hij gehuwd. Later begon hij met een 

eigen transportbedrijf, wat hij in 1979 heeft opgeheven wegens gebrek aan een opvolger.
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Toen hij zijn verhaal beëindigd had keek hij mij lachend aan en zei: Ja, ja, zo gaat dat nu 
eenmaal in het leven, je eindigt anders dan waarmee je begonnen bent. 

Maar één ding is zeker, ik heb er nooit spijt van gehad dat ik de schipperij vaarwel heb gezegd.

Blz.144-160
EEN STUKJE OVER DE BEVRIJDING VAN EEFDE

H.J. Jansen

Wijlen dokter W.H. Beekhuis in Eefde zond mij indertijd een "dag-verslag" toe van de 
bevrijdingsdagen in Eefde. Dit verslag begint op Goede Vrijdag 30 maart 1945. Hij heeft mij toen 
gemachtigd dit verslag te publiceren, als dat mogelijk zou zijn.Ik meen dat het nu de gelegenheid is dit 
stukje te publiceren.

Met een versleten schrijfmachine in ongemakkelijke houding getypt door Johanna Beekhuis, 
geboren 27-3-1930 of door dr. W. Doorenbos (die met zijn gezin op de Esch verbleef) in de kelder van 
huize de Esch, het doktershuis in Eefde op de hoek van (5-sprong) Rustoordlaan-Schoolstraat-Kerklaan.

De gebeurtenissen tijdens de bevrijding van Eefde

Goede Vrijdag 30 maart 1945
Er lopen geruchten over de bevrijding van Dinxperlo en Gendringen, maar de radio zegt nog 

niets anders dan 6 plaatsen in de Achterhoek bevrijd. Oom Puck Evers aangekomen uit Apeldoorn om 
hier de Paasdagen door te brengen. Laatste rommel uit Bergvliet gehaald waar de fam. Doorenbos 
woonde, die nu bij ons inwoont. Herr Schaffder, onze ingekwartierde officier van de Fallschirmjäger, 
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vertrok 's avonds naar Zutphen – 2de  luitenant van de Fallschirmjäger (hij muntte uit door 
bijzondere intelligentie) kende zijn les van Goebbels goed, was verder geschikt en beleefd.

Zaterdag 31 maart 1945
De bruggen werden van ladingen en lonten voorzien. Alle geruchten duiden erop dat er spoedig 

iets zou gebeuren. De Duitsers zeggen dat de Geallieerden binnen enige uren hier konden zijn. Vele 
kwartiermakers voor de bezetting van de H.K.L. (Haupt Kampf Linië) aan het kanaal. Wij kregen 
hauptmann Mäller en daarmee werd de rest afgeweerd. Mieke Doorenbos en Cor gaan in de kelder 
slapen. 's Middags gehoord dat Cannenburg en Wouter Bake opgepakt waren en Mevrouw Drost. Alle 
fietsen gevorderd (op zolder opgeborgen).

Zondag 1 april 1945 ( 1e Paasdag )
De hele nacht hoorden wij paarden en wagens en auto's langs komen in de richting Deventer en 's

morgens kwamen er 12 kleinere tanks in de Rustoordlaan parkeren. Bij Van Randwijck werd een varken
uitgegooid en op het terras geslacht. De troep kwam uit Terborg, waar de geallieerden toen al zaten er 
was teruggekomen naar de kanaal-verdediging. Tante Lize komt vertellen dat op ons buitenhuis 'De 
Bulten' aan de Emsbroekweg te Harfsen duitse vrouwen en kinderen zijn gekomen en wil per fiets weer 
terug. Vader brengt haar terug tot ….. maar haar fiets bleef hier. De kinderen maakten de kelder gezellig
en nodigen ons uit thee te drinken. Henk en Joke sliepen nu ook in de kelder met stinkende 
inmaakpotten. Van het front bericht dat het Ruhrgebied afgesloten is, doordat de troepen van het 
Remagenbruggenhoofd en die van het Weselbruggehoofd elkaar bij Lippstad hebben verenigd. Het 
gerucht zegt dat Hengelo(G) en Vorden zouden zijn bevrijd. Radio zegt dat er tekenen zijn die er op 
wijzen dat de uittocht uit Nederland wel eens kon zijn begonnen.

Maandag 2 april 1945 ( 2de Paasdag )
Gedurende de nacht vele kleinere ontploffingen waarschijnlijk spoorbruggetjes enz. De 

stellingen in de kanaaldijk worden bezet .....'s Middags in de kelder gezeten. Berichten dat Rheine en 
Enschede genomen waren en 10 km van Osnabruck. Tegen de avond de eerste fluitende projectielen 
waarna de familie zich naar de kelder begaf. Wim bij ter Avest (een boer in de buurt) om melk, in 
verband met het feit dat er geen mensen uit de stad kwamen en ontmoet daar twee duitsers die paard en 
wagen komen vorderen om het "Flak" van de kanaaldijk af te voeren in de richting Deventer. Op zijn 
vraag of Eefde ontruimd zou worden werd zeer uit de hoogte geantwoord, dat het kanaal "Haupt-Kampf-
Linië" zou worden, hetgeen door Wim werd betwijfeld aangezien er maar een handje vol kinderen met 
karabijnen werd gesignaleerd. Nauwelijks thuis en de melk ter stremming gezet, barstte het geschut los. 
Ongeveer 10 uur werd het rustiger en werd Wim uitgeroepen naar een bevalling bij het Lindenboompje. 
Tegen 12 uur een harde klap en het licht ging uit. Mary en Ge Doorenbos overnachtten in de kelder bij 
Van Eandwijck. Wim om 2 uur weer uitgeroepen naar Brummelman de bakker.Om 1 uur een geweldige 
klap (Sluis??) waardoor terras enz. kapotgeslagen zijn. Verdere nacht in de schuilkelder; erg vervelend 
zolang. Volgens de radio een nieuw offensief in de Betuwe en men zegt dat ze al over de Rijn zijn.

Dinsdag 3 april 1945
Nadat er gebleken was dat het doorslagvermogen niet zo groot was hebben wij de provisiekelder 

ingericht. Vele meldingen van ongelukken o.a. Mw Arriërs en Poestkoke, waar Wim hoorde dat 12 à 20 
mensen uit het Huis van Bewaring gefusilleerd waren en samengebonden in de IJssel gegooid. De 
andere 60 door de directeur losgelaten. Marie en Ge komt ook hier. 's Morgens vroeg Van Weede met 
het bericht dat een 100-tal kanaalverdedigers 's nachts hun munitie tot ontploffing hadden gebracht en 
helmen en koppelriemen hadden achtergelaten. Hij concludeerde hieruit dat wij vrij waren. Later was dit
bericht iets minder vaststaand doordat toch stellingen bezet bleken. De avond begon rustig - Wim werd 
uitgeroepen naar het Lindeboompje; op de Witte Brug alleen 12 mannen van het springcommando. De 
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stemming in de kelder was prima. Enthousiast gezang met tot slot het Wilhelmus. De nacht was erg 
onrustig. Treffers op Dennebos, Zandvoort, Jansen, Doevendans, Schoenmaker, Klouwenberg, Kuiper, 
Van Silfhout enz. enz.

Woensdag 4 april 1945
Radio zegt dat de Engelsen 40 km van Zwolle waren en dat Hannover was gevallen. 

Bruggenhoofd bij Almen en Goor. Juffrouw Jansen en haar zoon komen hier, omdat hun huis volkomen 
onbewoonbaar is. 's Middags komen Meneer en Mw Hupkes van der EIst in de verwarmingskelder 
omdat hun huis ook getroffen is. Om 4 uur een enorme ontploffing (brug in Zutphen??). Geweldig 
geschiet uit de richting Warnsveld. Wij krijgen hoe langer hoe meer het gevoel in niemandsland te 
zitten. De duitsers zijn praktisch weg, een enkeling fietst nog door het dorp en wij krijgen de indruk dat 
het voortdurend geschiet afkomstig is van het gebied tussen Warnsveld en Baak. Volgens de duitsers 
zouden er vannacht patrouilles over het kanaal in het dorp zijn geweest. Om 5 uur enige achtergelaten 
tanks in de lucht laten vliegen, wel drie kwartier explosies. Af en toe granaten hier ingeslagen o.a. 2 
treffers in de boerderij van Aalderink, waarbij een evacué werd gewond. Het eten was nog enorm: 
ontbijt spekpannenkoeken en pap, verder erwtensoep met kluif en compote en het avondmaal brood met 
eieren, kortom voortreffelijk. De borrel's -avonds smaakte best. Na het poosje en de pruimencompote 
gingen we lekker naar bed. Dienstmeisjes, juffrouw Jansen en haar zoon sliepen in de schuilkelder, fam. 
Hupkes in de verwarmingskelder en de gehele fam. Doorenbos en Beekhuis, behalve Boudyn die ook 
nog in de schuilkelder sliep, in de provisiekelder, en Oom Puck ook. Onder hevig vuur aangekleed naar 
bed. Een andere tank, die in de buurt van de boterfabriek reed, werd door een Engelse jager aangevallen.
2 kleine bombardementen in noordelijke richting met 5 en 11 vliegtuigen. 's Middags kwam een mof 
fietsen vorderen maar ving bot.
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Donderdag 5 april 1945
De nacht werd weer in de kelder doorgebracht. Deze nacht was erg onrustig, maar we sliepen 

best. Om 4 uur een hevige ontploffing en in dezelfde tijd hevig granaatvuur waarbij verscheidene 
treffers nabij en scherven door het hele huis. Van half 6 tot 7 uur weer veel vuur lijkend op 
trommelvuur, waarbij veel granaten overgierden en dichtbij insloegen. Ariaantje Doorenbos sliep overal 
doorheen. Toen wij opstonden om ongeveer 9 uur hoorden wij veel gemitrailleer in de richting Elze en 
Haveke. Later hoorden wij dat bij het Elze 5 moffen gedood waren, 8 gewond en een 10-tal gevangen. 
Uit het Haveke werden 45 man gehaald. Ongeveer half twaalf hoorden wij motorgeronk en oom Puck 
ging kijken wat er was en sprak met de bemanning van een Canadese tank die op de viersprong voor het 
huis stonden. Onze opwinding kende geen grenzen meer. Kort daarop zag hij een patrouille van 10 
Canadezen uit de richting sluis komen en had een gesprek met o.a. een Apeldoornse Canadees Looien 
die 17 jaar in Canada farmer was. Het bleek een afdeling te zijn van het lste Can. leger dat bij Emmerik 
gevochten had. Toen hij weer terug was, kwamen er veel tanks en infanteristen in gebroken formatie er 
achter. En wij konden het ook niet meer in de kelder uithouden en gingen allemaal kijken en spraken 
voor het eerst met onze bevrijders. Vanaf dat ogenblik stroomden de tanks en pantserwagens 
voortdurend langs en het duurde niet lang of wij kregen ook al de eerste Canadezen in huis, die de twee 
kamers in gebruik namen voor officieren. Het waren erg geschikte kerels en wij renden om alles voor 
hen zo goed mogelijk in orde te maken. Het huis liep aardig vol en wij vonden het een erg gezellige 
boel. En het eten van ons feestmaal dat bestond uit rijst met kip en boerenkool; onder het eten verscheen 
Wim in uniform en hesen wij de driekleur waarbij wij met het publiek en de Canadezen het Wilhelmus 
zongen en God save the King. Later op de middag gingen wij nog kijken naar verschillende beschadigde
huizen en hoorden onderweg van meneer Roëll dat het Elze 's morgens om 5 uur door de Canadezen in 
brand was geschoten omdat het door een 40-tal moffen verdedigd werd en deze zich niet wilden 
overgeven. 's Avonds kregen wij 2 van onze officieren op bezoek in de kelder en hebben daar gedronken
en in de wachtkamer zaten nog een paar manschappen.

PS
De nachtelijke bezoeken aan het Lindeboompje en Brummelman betroffen bevallingen.

- - - - - - - - - - - -

Ook ik ( H.J.Jansen )wil proberen in aansluiting hierop een verslag te maken van de 
bevrijdingsdagen van de Dr. van der Hoevenlaan. 

Het huis waar mijn ouders woonden stond aan de Dr. van der Hoevenlaan, toen nog 
Zutphenseweg geheten.  Vanaf de overweg richting Deventer stond links het spoorhuis van de heer 
Brunekreeft, daarnaast het huis van mijn ouders en daarnaast dat van de familie Scheele. Verder stonden
aan die kant geen woningen meer. Wel aan het Hungerinkpad; de houtzagerij van Van Orden en in het 
weiland lag de boerderij  't Have waar de familie Heuvelink woonde.De rechterkant was net als hij nu 
nog is, dus geheel bebouwd. In de winkel aan de Eendrachtstraat was boekhandel Doevendans gevestigd
en naast de school bakkerij Brummelman.

De spoorwegmensen waren sedert hun staking in september 1944 ondergedoken. Onze buurman 
Brunekreeft was, als oudste onderduiker van de spoorwegen in Gorssel, vertrokken naar een boer in 
Harfsen. Zijn vrouw was meestentijds bij mijn ouders. Ik zelf zat sedert september 1944 ondergedoken 
in Verwolde. Het spoorhuis was in beslag genomen door gevluchte landwachters; dit waren gewapende 
leden van de N.S.B. Gelukkig voor de buurt woonde de Ortskommandant van de Duitsers in het huis van
Windmuller, recht tegenover ons, waardoor de landwachters een toontje lager zongen. Zij stonden niet 
op goede voet met genoemde commandant. Zo had mijn vader de brandstoffen uit het schuurtje van 
mevrouw Brunekreeft overgenomen, maar de landwachters wilden hem beletten deze kolen op te halen. 
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Een dreigement om de Ortskommandant in te schakelen deed wonderen en de kolen kwamen in 
onze schuur.

Het wonen dicht bij een spoorlijn was in die dagen niet erg prettig, daar de geallieerde 
vliegtuigen de stations in de gaten hielden en de Duitsers overdag de treinen buiten de stations lieten 
stoppen. Zo stonden er regelmatig treinen op de lijn Hengelo, waar wij woonden, maar ook op de lijn 
Zutphen - Deventer.

Voor Pasen was ik vanuit Verwolde met "paasverlof" naar huis gegaan. In stilte hoopte ik thuis 
de bevrijding mee te maken. 

Op de morgen van Goede Vrijdag (30 maart 1945) stopte er een Duitse Rode Kruistrein, die 
gewonden vervoerde. De meeste gewonden die nog mobiel waren, moesten de trein uit en werden 
ingekwartierd bij de burgers. Zo kregen wij bezoek van een jonge SS'er, die een tamelijk zwaar gewonde
militair in de arm had. Deze militair bleek in de week ervoor ook bij ons ingekwartierd te zijn geweest. 
Hij had toen meegedeeld dat hij hospitaalsoldaat was en het niet verder kon brengen in het leger, omdat 
hij geen vriend was van Hitler. In zijn burgerleven was hij tandarts in Emmerik en had een paar dagen 
per week zitting in Doetinchem. Toen de SS'er even weg was, waarschuwde hij mijn moeder, door te 
zeggen dat een SS'er nimmer te vertrouwen was en dat zij niet wat moest zeggen waar hij bij was. De 
SS'er had een granaat op z'n hoofd gehad en daardoor zou hij doof wezen, maar de hospik vertrouwde 
het verhaal niet. Hij vertelde dat hij in Doetinchem was ondergebracht in een school die prompt die dag 
werd gebombardeerd. Met als gevolg dat hij gewond onder het puin vandaan was gehaald en nu met een 
gewondentrein naar Groningen zou gaan. De SS'er lieten we maar links liggen toen hij terugkwam, maar
dat begon hem te vervelen en hij eiste een bed. Dat hebben we hem maar uit zijn hoofd gepraat en 
uiteindelijk ging hij op onze overloop slapen in een oude ligstoel uit de tuin. De gewonde tandarts wilde 
graag geschoren worden en zo goed en zo kwaad als dat ging, heb ik hem hiermee geholpen. Letterlijk 
en figuurlijk had ik een Duitser bij de neus tijdens dat scheren, want zijn gezicht zat vol wondkorsten en 
het scheren werd voor hem een pijnlijke zaak. Zijn bovenlichaam zat geheel in verband; zijn schouder 
was ontwricht, ribben waren gebroken en hij had een wond op zijn rug. Ook zijn benen waren gekneusd,
maar hij kon met een kruk een beetje lopen. Ik heb nooit kunnen denken dat ik nog eens een Duitser zou 
scheren, maar het kan gek lopen in het leven.

's Avonds zijn ze weer vertrokken, maar hoe het met deze tandarts is afgelopen kan ik niet 
zeggen. Ik had nog een vertrouwd adres in Groningen en heb hem dit gegeven in de hoop dat hij bij de 
bevrijding zou kunnen vluchten. Vermoedelijk heeft hij de bevrijding niet levend gehaald.

De Goede Vrijdag ging voorbij en de radio gaf nog geen uitsluitsel over de plaatsen die bevrijd 
zouden zijn. Zo kwam zaterdag 31 maart. Op het Spijk zaten Fallschirmjäger van de SS en dat waren 
fanatieke jongens die voor de Führer door het vuur gingen. Zij waren druk in de weer, maar wat er aan 
de hand was, werd je niet gewaar. Vlak voor de Ortskommandantur en voor ons huis werd er een fietsen 
vordering gehouden en iedereen die er langs kwam raakte zijn fiets kwijt. 

Verzetsman Evert de Jonge, die mij kwam opzoeken, liep in de val. Hij liet zijn papieren zien, de
mof sprong voor hem in de houding en liet hem gaan met zijn fiets. Zo te zien werkte het valse papier 
zeer goed. We wisten echter niet of ze bij ons thuis zouden komen kijken naar fietsen, dus alle fietsen 
werden op de zolder van het achterhuis verborgen.

De mof was erg waakzaam; alle bruggen en vitale punten werden streng bewaakt. Ook op de 1e 
Paasdag (1 april 1945) waren de moffen druk bezig. Er gingen geruchten dat de Canadezen in de 
Achterhoek zouden zijn en er werd gesproken over Hengelo (G) en Vorden. Alle landwachters en 
NSB'ers zouden weer zijn vertrokken en onze naaste buren (de landwachters in het spoorhuis) zagen we 
ook niet meer. Nu was de relatie tot deze buren niet van die aard dat we om hun vertrek een traan 
hebben gelaten: het tegenovergestelde was waar.

Zo nu en dan hoorden we een fluitend geluid? Zouden dat granaten zijn? Achteraf bleek dat het 
inderdaad zo was, maar die zondag hadden we daar geen idee over. 
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Zo kwam de 2e Paasdag (2 april). Steeds werden we opgeschrikt door kleine ontploffingen. 
Misschien werden er versperringen aangelegd en lieten ze bomen vallen over de wegen. De bruggen 
waren al versperd met betonnen gevaarten en als je een brug over wilde gaan moest je kriskras tussen 
die betonringen door. Een paar familieleden gingen die middag naar het ziekenhuis in Zutphen 
(Coehoornsingel) waar onze buurman, de heer Scheele, was opgenomen. Zijn vrouw was slecht ter been 
en had geen vervoer naar het ziekenhuis, dus namen vrienden, buren en bekenden het bezoek voor hun 
rekening. De fietsen werden thuis gelaten. Men ging dus te voet naar Zutphen. In het ziekenhuis werd 
verteld, dat er al gewonden uit Hengelo en Vorden waren binnengebracht, maar dit verhaal konden we 
niet bevestigd krijgen. Het waren allemaal geruchten, maar de juiste toedracht of waarheid was niet te 
achterhalen. Op de bruggen werden ze wel streng gecontroleerd.

Omdat het gefluit van granaten zich die middag herhaalde, werd besloten een nieuwe 
schuilkelder te maken. In de winter was namelijk de schuilkelder door smeltwater van de sneeuw 
onbruikbaar geworden. Onze kelder in het huis bood niet voldoende dekking, omdat er een houten 
zolder in zat en een voltreffer fataal zou zijn. Zo togen wij aan het werk. Wij, dat wil zeggen, mijn 
vader, broer, a.s. zwager en ik. Even er flink tegen aan en de kuil was zo op diepte. Mijn a.s. echtgenote 
(geëvacueerd uit Arnhem) kwam ons de nieuwtjes vertellen van Radio-Oranje om plm. 8 uur 's avonds. 
Het Canadese leger zou de zuidkant van het Twenthekanaal in handen hebben. We geloofden het nog 
niet, want ook Zutphen ligt aan de zuidkant en daar was 's middags nog geen sprake van. We gingen 
verder met ons werk. Mijn vader wilde met een paar oude deuren een planken vloer leggen tegen de 
koude en vocht. Die moesten er eerst in en dan zouden we met spoorbielzen de zaak goed afwerken. Dat 
hadden we gedacht, maar onderwijl mijn broer en mijn vader het hout zouden halen, hoorden we een 
ontzettend harde klap en de schuur van de buren vloog ons om de oren. Dat was maar een begin. 
Hoeveel granaten er vielen, zal altijd wel een raadsel blijven, maar het was genoeg om een benauwd 
ogenblik te krijgen. Toen de damp wat was opgetrokken en het rustig leek, keken we even uit onze kuil 
om te zien waar vader en zoon gebleven waren. Mijn vader kwam onverstoord met een deur aandragen, 
hij had in het kippenhok gezeten en was er goed afgekomen. Mijn broers klompen ontdekte ik bij het 
raam aan de noordkant van het huis. Hij zou waarschijnlijk naar binnen zijn. Onze schoorsteen was 
doorschoten en de rook kwam aan alle kanten tussen de pannen uit. Mijn vader dacht dat er spoedig 
meer granaten zouden vallen en riep ons toe nog gauw een paar bielzen te leggen voor het kelderraam 
aan de zuidkant van het huis. Zo geschiedde en maar goed ook want naderhand bleek een granaat 
ingeslagen te zijn naast de bielzen voor het kelderraam.

Hoe was het binnen afgelopen? Bij de eerste klap waren de ramen eruit gevlogen voor zover die 
nog aanwezig waren, maar niemand werd gewond. Mijn aanstaande en mijn zus hielpen de gebrekkige, 
maar zeer zware, mevrouw Scheele naar de kelder en mijn moeder volgde. Wij kwamen het gezelschap 
completeren en zo zat het kleine keldertje vol. Er kwamen wat plankjes en kussens op de zuurkool en 
andere potten en een petroleumlampje verlichtte de donkere kelder. We hadden ons nauwelijks 
geïnstalleerd of een nieuwe lading granaten kwam over ons heen en het leek of de hel was losgebroken. 
De inslagen waren soms dichtbij, maar ook wel weer wat verder af. Vermoedelijk was het vuur bedoeld 
om de Rijksweg te blokkeren en Duits vervoer onmogelijk te maken. Je wist precies wanneer de 
granaten kwamen; je hoorde in de verte schoten, je wachtte dan 15 à 20 seconden en dan kreeg je de 
inslagen, voor het huis, in het huis en achter het huis. Ook het huis van de familie Scheele werd flink 
toegetakeld. Het petroleumlampje ging steeds uit door de luchtdruk die ontstond door de ontploffingen 
die soms heel dichtbij waren. Het was dan stikkedonker. We hadden alleen licht van ontploffende 
granaten. Gelukkig vonden we kracht in het gebed en als het hevig te keer ging, zei mevrouw Scheele 
telkens tegen mijn aanstaande vrouw: "Toe Nelly, bid nog weer eens voor, dat helpt zo goed".Normaal 
hadden we bij haar niet veel van geloof ontdekt, maar nu spoorde ze ons aan tot gebed. De nacht 
vorderde en het begon tot overmaat van ramp ook nog te regenen. Ons dak lekte als een mandje en het 
begon in de kelder te lekken. Er moest wat gebeuren en op een moment dat het schieten verminderde, 
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besloten we op zoek te gaan naar een beter onderkomen. Zo kwamen we terecht bij de familie Van der 
Borg van het postkantoor, die een grote en ruime kelder had en ook nog ruimte voor ons achten. Het 
begon licht te worden toen we gingen verkassen. In die tijd had iedereen een vluchtkoffertje gereed met 
de allernoodzakelijkste dingen. Het was een hele hijs voordat onze buurvrouw uit de kelder was en de 
tocht naar het volgende adres was net een processie die op hol was geslagen. Mijn vader moest met alle 
geweld de deur zelf op slot doen, maar iedereen kon door de ramen naar binnen. Bovendien zag hij een 
Duitse soldaat zich vergrijpen aan de eigendommen in de winkel van Doevendans. Deze mof schrok 
zich een hoedje en liet de spullen voor wat ze waren en verdween. En mijn vader maar foeteren op die 
rotmoffen.

Bij de familie van der Borg werden we liefderijk ontvangen. Ook de familie Wösten (moeder en 
drie zonen) zat er, want hun kelder was eveneens niet betrouwbaar. Zij woonden aan de Schoolstraat in 
de oude huizen van Geltink.

Zo was het inmiddels dinsdag 3 april.Er moest voor zo'n grote familie ook eten wezen en er werd
een flinke pot gekookt, maar die kokerij vergeten we niet gauw meer. Zodra je een hap had genomen, 
trok je zo'n vies gezicht dat de tweede hap er niet inging. Alles smaakte naar petroleum. Vermoedelijk 
had het lampje gelekt en was de petroleum op de aardappels gevallen. Het eten was oneetbaar. Maar ook
daar was weer een oplossing voor. Niemand is van honger omgekomen in deze kelder. Door deze 
belevenissen vergat je de ellende van de oorlog om je heen.

Mijn vader kon het niet laten, hij was in ons verlaten huis gaan kijken. Er lag een onontplofte 
granaat in de keuken op de vloer. Deze was via het aanrecht tegen de muur gekomen en blijven liggen in
de ravage. De kanariekooi was geraakt, maar de kanarie leefde nog. Het was een Duitse granaat, 
waarschijnlijk vanuit Zutphen of vanaf de Veluwe afgevuurd.Mijn vader vond het allemaal maar niks en
ging maar gauw zijn huis uit. Hij ging nog gauw een kijkje nemen op het Spijk, waar hij namens de 
eigenaar (Völcker jr) het toezicht over had. 

Het huis was door de Duitsers bezet, ook de Ortskommandantur was daar gevestigd. De Duitsers 
waren nog steeds aanwezig, hoewel hij er maar een paar zag. Gelukkig kwam hij ongedeerd terug van 
zijn uitstapje.

Er volgde een zeer onrustige nacht met opnieuw granaatvuur. bombardementen en geschiet in de 
verte.Vanzelfsprekend zat iedereen weer in de kelder en gelukkig wat veiliger dan in het eigen huis.

En toen kwam woensdag 4 april. Onze zus was jarig, maar van viering was geen sprake. De 
toestand was te gespannen en er werd besloten de verjaardag maar uit te stellen tot na de bevrijding. 's 
Nachts hadden we de enorme grote zoeklichten gezien die het front begeleidden. Onheilspellend was het
gezicht op die enorme lichtbundels die als een grote"V" in de lucht stonden. De vliegtuigen lieten zich 
ook niet onbetuigd, zodat de dag weer grotendeels in de kelder werd doorgebracht. Wel hebben we nog 
even gekeken naar de brandende molen van Bast die door de "Duitse Barbaren", zoals de heer Bast het 
naderhand vertelde, moedwillig in brand was gestoken.

Hoe het front liep kon niet uit de radioberichten worden opgemaakt. Er kwamen veel 
ontploffingen maar of dit bruggen waren, konden we alleen maar vermoeden. Zekerheid was er niet te 
krijgen en zo gingen we de nacht in. Iedereen bad voor het einde van deze toestand. 

Zo kwam de 5e april, een dag als alle andere dagen, maar het werd de dag der bevrijding. Overal 
werd er geschoten en je wist niet meer waar het precies vandaan kwam. Tegen de middag zagen we 
plotseling een hospitaal- soldaat in de tuin achter het postkantoor. We dachten, wat moet die mof nog 
hier? Maar toen hij wat naderbij kwam bleek het een soldaat van het 1e  Canadese leger te zijn. Hij zette 
zijn brancard tegen de muur en vroeg of er nog Duitsers in huis zaten. Hij zei niet waar de andere 
soldaten zaten en wachtte rustig af. Inmiddels dronken wij allen een borreltje dat we bewaard hadden 
voor de bevrijding. Vermoedelijk lagen de andere Canadezen nog in het bos van het Haveke of aan de 
Schoolstraat, maar "onze" bevrijder raadde ons aan rustig te blijven waar we waren want het front lag 
aan de achterzijde van de huizen aan de Zutphenseweg. Het duurde niet lang of er kwamen meer 
bevrijders, maar ze bleven achter de huizen. Tussen het postkantoor en Brummelman was een doorgang 
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naar de weg en daar zetten ze een brencarrier neer en ..... ze gingen theedrinken. Het was Tea-time en er 
kwam "verblindend" witte brood voor de dag, iets wat we in geen jaren meer hadden gezien. Het werd 
een jolige theevisite, want iedereen wilde wel witte brood met boter en suiker en de thee was ook een 
delicatesse. Plotseling werd de rust verbroken door vuursalvo van de westkant van de weg. Het floot 
tussen en langs de huizen. Dat ging zo een paar keer. 

Dat begon onze bevrijders te vervelen. Ze laadden wat wapentuig (o.a. een mortier) in de 
brencarrier en reden naar ons huis aan de overkant. Even later kwamen ze weer terug en gingen naar de 
overkant van de straat waar Van der Vlekkert woonde. Hier doken ze uit de carrier in de tuin. Even later 
werd er weer geschoten door de Duitsers vanuit de houtzagerij van Van Orden. Dit werd beantwoord 
met mortiervuur vanuit de tuin van Van der Vlekkert. We zagen dat het huis van de houtzagerij even 
stond te schudden en toen viel het dak in elkaar. De Duitsers vluchtten het veld in, maar werden onder 
vuur genomen en daarna was alles weer stil. De carrier met bemanning kwam weer terug, de primus 
werd weer op volle toeren gedraaid en de theevisite ging door alsof er niets was gebeurd. Inmiddels was 
het laat in de middag geworden en we waren verbaasd te horen, dat die dag niet verder werd gevochten. 
Er kwam een stuk artillerie voor het Postkantoor te staan en er werden wachten uitgezet. De 
Zutphenseweg vanaf de Chr. School was de frontlijn tot aan Rustoord. De westzijde was Duits en wij 
zaten in het bevrijde gedeelte en sliepen die nacht op de frontlijn.

Bij Brummelman de bakker was het feest. Er was een dochter geboren en dat juist met de 
bevrijding. Midden tussen de soldaten kwam een landbouwer, zijn naam was Hagelstein, aanfietsen, die 
brood moest halen voor zijn gezin. Hij zei: "Ik zie het al, jullie hebben ook inkwartiering, net als wij. Bij
ons zitten meer dan 25 moffen op de deel". We vertelden hem dat het hier geen moffen waren maar 
Canadezen, maar hij wilde het eerst niet geloven. Eindelijk scheen hij te beseffen dat hij dwars door het 
front was komen fietsen om brood te halen. Hij probeerde de Canadezen mee te krijgen naar zijn 
boerderij aan de Schurinklaan, maar die wezen zijn voorstel lachend af. "Als die moffen hier willen 
komen, met de handen in de lucht, dan zullen we ze netjes ontvangen", zei één der officieren, "zo niet, 
dan komen we ze morgen vroeg om 4 uur er wel even uitbranden". Hetgeen naderhand ook gebeurd is. 
Zo ging deze nacht in. Hagelstein is met zijn brood naar huis' gefietst en wij gingen weer de kelder in. 
Al waren we bevrijd, nog steeds was de Duitser niet verslagen en hield het granaatvuur vanaf de 
overkant van de IJssel aan. Dit zou nog dagen duren, maar dat wisten we toen nog niet. De nacht op de 
frontlijn werd een tamelijk rustige nacht. Heel vroeg in de morgen kwam het front weer in beweging en 
die dag zou Gorssel worden bevrijd. Maar alvorens het zover was, moest Eefde noord nog worden 
bevrijd vanaf het Spijk en verder en toen wij ons buiten waagden stond het Jolink al in brand. Gelukkig 
kon de familie Wolters onderdak vinden bij de familie Ordelman op het Barge.
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Blz. 161-164
ROND DE BEVRIJDING VAN EEFDE

5 EN 6 APRIL 1945
J. Nijenhuis

In september 1944 was ik ondergedoken op een boerderij in Laren(G) in verband met een op te 
komen voor de oproep die ik kreeg om op te komen voor "Arbeidsdienst".

Daar, op een dag, terwijl ik meehielp met het rooien van de aardappelen, kwam de boer naar ons 
kijken in gezelschap van een jonge vrouw, die bij mij in de klas gezeten had. Ik schrok geweldig, want 
deze vrouw had destijds omgang met de Ortskommandant van Zutphen. 's Avonds vroeg ik er dan ook 
naar. "Nou, je behoeft je er niet ongerust over te maken" zei men. Maar enkele dagen later kwam er een 
grote razzia. De hele buurt was afgezet. De boer kwam 's morgens al vroeg op mijn kamer. "Weg 
wezen" zei hij. Ik vond een schuilplaats achter het hooi. Toen de Duitsers en de landwachters op de 
boerderij kwamen, kon ik alles horen, maar gelukkig vonden ze mij niet.

Toen 's avonds de kust veilig was haalde mijn vader mij op met de woorden : "Kom:moar met 
noar huus, daar zit ie zeker zo veilig as in disse buurten. Zo zat ik dan thuis in afwachting van de 
bevrijding.

Gelukkig hadden wij allen, in tegenstelling tot de mensen in het westen van het land, nog goed te
eten, doordat wij zelf veel verbouwden en zelf af en toe nog wat konden slachten. Achter ons huis waren
de kalkkelders waar de witkalk in geblust werd - ingericht als schuilkelders, aangezien onze 
provisiekelder met hout was afgedekt. Bij luchtalarm of beschieting diende deze als schuilplaats. Dat 
bleek al spoedig nodig toen de Engelsen het luchtafweergeschut, dat stond opgesteld waar nu de 
Korenbloemweg loopt, bombardeerden met zogenaamde splinterbommen. Dat was een verschrikkelijke 
dag; terwijl wij in de kelder zaten verongelukten drie mensen uit onze buurt. Om nooit te vergeten. Het 
paard was zwaar gewond en de koeien ook; het was niet om aan te zien. Enkele koeien, die nog over 
waren, moest ik van vader naar de boerderij "de Plantage" in veiligheid brengen. Een vriend uit de buurt 
hielp mee met een kalf op de bakfiets te vervoeren. In de Schurinklaan werden we door de Duitsers 
aangehouden. Ze wilden de koeien hebben, maar wij waren zo kwaad dat we zeiden: "Bij de boeren hier 
liggen nog wel gewonde koeien, deze krijg je niet'!. Wonder boven wonder dropen ze af.

Trouwens in Eefde was op diverse plaatsen grote schade. Ik denk hierbij aan de val van een VI 
op 't Gotink aan de Nachtegaalstraat en de bominslagen aan de Schoolstraat en Boedelhofweg, en de 
mensen die er bij omkwamen; het was zo triest.

Begin april 1945 hoorden we via de Engelse radio dat de Canadezen oprukten vanuit de 
Achterhoek. Omdat het te gevaarlijk werd in huis te blijven, besloten we ook 's nachts in de schuilkelder 
te verblijven. Van tijd tot tijd werd er door de Duitsers vanuit de buurt van de "Mettray" de 
Zutphenseweg onder vuur genomen. Je kon de granaten horen fluiten.

Op de avond van de 5e  april was het vrij rustig en wij als jeugd gingen de weg op. We liepen tot 
ongeveer de Eefdese Beek, waar wegversperringen stonden opgesteld en daar stond een colonne 
Canadezen, die hier gestopt was; we kregen sigaretten en chocolade. 

Toen weer de kelder in en dat was maar goed ook, want de granaten begonnen weer te fluiten. 
Vroeg in de morgen was het net of het regende; wij voorzichtig naar buiten en wat we toen zagen: ons 
hele huis stond in brand. De granaten waren op de zolder terecht gekomen en daar stond meubilair 
opgeslagen. Ook lagen er matrassen van mensen, waarvan het huis door de Duitsers gevorderd was o.a.

 "'t Klaphek"; dat was een gemakkelijke prooi voor de vlammen. 
We hebben nog geprobeerd wat te redden, maar dat was haast niet te doen.
Toen de beschieting afgelopen was, kwamen we allen uit de schuilplaatsen te voorschijn. 
De Canadezen hadden bij hun opmars met vlammenwerpers ook de boerderij "'t Jolink" in brand 

geschoten. Wat waren we allen blij en we bejubelden de Canadezen als onze "bevrijders".
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Om het verlies van ons huis hebben we verder geen traan gelaten; we waren veel te blij dat we 
heelhuids de oorlog doorgekomen waren. Er werden een paar zomerhuisjes op de bouwplaats aan elkaar 
gezet en daar woonden we weer zo goed en zo kwaad als het ging.

In 1947 konden we weer een nieuw huis betrekken in vrijheid.
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Blz. 165-169
DE BEVRIJDING VAN HET LANDGOED HET ELZE

A.Gotink

Het was donderdag 4 april 1945. We hadden allen het gevoel, dat er heel binnenkort wat 
gebeuren zou. Temeer daar je al wist, dat Almen bevrijd was. En de vorige dag zagen we van verre in 
Almen en Harfsen tientallen boerderijen in brand staan o.a . 't Hoent je, 't Haantje, Leunk, Ilsink, Loman,
Hartgerink, Brummelman, de Groot. Het was een grote rookkolom. De Canadezen moesten dus wel heel
dichtbij zijn. Bovendien waren ze het Twenthe kanaal al overgestoken en doorgedrongen tot dicht aan de
spoorlijn Zutphen - Hengelo. Onze buren Jimmink en Hoeve waren al bevrijd.

Lang kon het dus niet meer duren, nu was het onze beurt om bevrijd te worden. Je kon het ook 
aan alles merken. De stemming onder de Duitse soldaten die in het Elze lagen, was beangstigend. 's 
Middags kwam er nog een groep soldaten om te halen wat er nog te halen was. Alles wat van hun gading
was namen ze mee. 

Nu hadden wij nog een paard, dat "hoogdragend", maar nog nooit gevorderd was, omdat wij 
melk vervoerden naar de zuivelfabriek in Eefde. Toch kwamen de Duitsers die dag om het mee te 
nemen. Op mijn opmerking dat er ieder ogenblik een veulen geboren kon worden, kwam er een soldaat 
naar voren die zei boer te zijn. Met kennersblik keek hij naar de merrie, merkte dat ik de waarheid had 
gesproken en zei: "We zullen het paard laten staan, maar wie na ons komen zullen het vast en zeker 
meenemen. Wij moeten weg. " Toevallig zag ik boer Jimmink naar zijn weiland gaan, ik hield hem 
tegen en na een kort gesprek nam hij het paard mee en zette het bij hem op stal. Het paard was bevrijd en
na enkele dagen is er een veulen geboren.

's Middags om een uur of drie begon het pas echt angstig te worden. Vanaf de Elzerdijk kwamen 
enkele honderden Duitsers aanzetten, smoordronken. Een allegaartje aan manschappen van vijftien tot 
vijfenveertig jaar. Ze namen brutaalweg het landhuis en boerderij in beslag. Ze gingen beestachtig te 
keer; kropen in de bedden en namen uit de kelder en kasten, wat ze maar grijpen konden. En wij 
moesten weg! Maar waar naartoe? Mijn vader wilde niet mee. Hij zei: "Je kunt de boel toch maar niet zo
onbeheerd achterlaten!" Eerst zijn we met z'n allen het Elzerbos in gelopen, maar we konden nergens 
een geschikte schuilplaats vinden en bovendien leek alles ons ook levensgevaarlijk. De schuilkelder die 
we zelf gegraven hadden, was ook al door de Duitsers in beslag genomen.

Toen schoot mij iets te binnen. Enkele weken geleden hadden we, ongeveer 300 meter van ons 
huis, een onderduikershol gegraven in een klein bosje naast een kippenhok, dicht bij de Eefdese beek. 
Vanuit het kippenhok kon je in het hol kruipen.

De Duitsers hadden inmiddels mijn vader ook weggestuurd. Met ons allen kropen we het 
onderduikershol in, met veertien personen.Het hol was drie bij twee meter en 1.75 diep. Samen hebben 
we daar een heel angstige nacht doorgebracht.

Toen het eindelijk licht werd, kroop ik heel voorzichtig uit het hol en keek door een raam van het
kippenhok naar buiten. Wat ik toen zag, vergeet ik mijn hele leven niet meer: Het Elze, de boerderij en 
bijgebouwen, alles stond in lichtelaaie. Heel voorzichtig probeerde ik buiten te komen, maar 
onmiddellijk werd ik beschoten door Duitse soldaten aan de overkant van de beek. Even later hoorde ik 
hulpgeroep. Voorzichtig deed ik een poging om buiten te komen.

En daar stonden enkele buren, oude mensen die uit een brandende kelder van Het Elze waren 
gevlucht. Ze wuifden en zwaaiden met een wit laken voor zich. Het was het echtpaar Pasman en 
Aaltjemeuje van Tushuizen. Hoewel er tussen ons nog een sloot was, is het mij gelukt de sloot over te 
steken en ze te helpen. Aaltjemeuje was heel oud en kon niet meer lopen. Enige dagen later is zij ook 
overleden. Op de kruiwagen die bij het kippenhok stond, heb ik Aaltjemeuje kunnen vervoeren. De 
kogels vlogen ons om de oren, maar gelukkig bleven we allen ongedeerd.
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Toen het eindelijk wat rustiger werd, zo omstreeks negen uur, waagden we het samen huiswaarts 
te gaan. Maar we konden ons doel niet bereiken, de felle hitte hield ons tegen. 

Het was een bedroevend gezicht. We hadden totaal alles verloren, maar - goddank - ook allen het
leven behouden. De koeien zagen we buiten lopen; iemand moet ze uit de brandende stal bevrijd hebben,
maar later moesten ze toch afgemaakt worden, ze hadden teveel geleden.

Niet alleen lag overal veel oorlogstuig, zoals pantservuisten, maar om het huis en in het Elzerbos 
lagen ook wel twintig dode Duitsers. 

Op Het Elze waren veel burgers de brandende kelders uitgevlucht, in paniekstemming liepen ze 
van "hot naar haar".Vooral degenen die met de vluchtende Duitsers meeliepen, kwamen bedrogen uit. 
Zij hebben heel moeilijke dagen gehad. Wie de Canadezen volgden, waren spoedig bevrijd.

Bij boer Jimmink hadden de bewoners gastvrij stro op de deel gespreid, waarop we allen konden 
slapen; ook zorgde deze familie ervoor, dat we voldoende te eten en te drinken kregen. Tot er voor ons 
gezin een noodvoorziening was getroffen, zijn we daar gebleven. Daarna hebben we bij het gezin 
Aalderink in een schuur gewoond, totdat op Het Elze een noodwoning was gebouwd.

Eerst na vijf jaar kon de nieuwe boerderij ingewijd worden, dat gebeurde op Goede Vrijdag van 
het jaar 1950. Het landhuis Het Elze is nooit weer opgebouwd.

Tot slot nog steeds zijn we allen die zo spontaan ons uit onze eerste nood geholpen hebben, 
oprecht dankbaar. Vijfenveertig jaar Vrij Nederland kan aan onze dank niets veranderen.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Aantekening redactie:
Maar waar, zal menig lezer zich afvragen, is of beter gezegd was Het Elze. 
Om u enigszins op weg te helpen, volgt hier een citaat uit het in 1984 verschenen boek
Van Gérstlo tot Gorssel, geschreven door Henk Jansen en uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van 
Rabobank Gorssel: "Aan de Elzerdijk ligt de boerderij de 'Voort' nabij de Eefdese)beek,……langs de 
Voort komend zien we het bos van het Elze, dat bij hevige gevechten bij de bevrijding van Eefde is 
uitgebrand. Wonder boven wonder kwamen de bewoners met de schrik vrij. 

Nabij het Elze lag vroeger het Hulze, waar ook al lang niets meer van over is;...."
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Blz. 170,171
OORLOGSBRUIDJES

M.W. Enserink

Het is een paar jaar geleden dat een boer uit Harfsen tegen me zei: "Mijn zoon gaat trouwen met 
een meisje dat haar ontstaan aan jou te danken heeft"…...

Bij die mededeling moet ik hem wat verbaasd aangekeken hebben, want hij haastte zich eraan 
toe te voegen: "Zij is de dochter van een man die aan zijn vrouw kwam doordat zijn zuster met een 
onderduiker trouwde die jij hiernaartoe geronseld had. En die had een zuster die hij op de bruiloft 
ontmoette. En van een bruiloft komt een bruiloft, enz."

Nu kon ik hem wel volgen en gingen mijn gedachten bijna een halve eeuw terug in het verleden. 
In de oorlogsjaren 1943 en 1944 had ik het genoegen ingeschakeld te worden bij het "onderbrengen" en 
verzorgen van onderduikers. Als plaatselijk bureauhouder van de voedselvoorziening kende ik veel 
boeren in Almen en Harfsen en wist aardig goed hoe zij over de bezetters dachten. De LO (landelijke 
organisatie voor hulp aan onderduikers) stuurde mij menige jongeman die weigerde voor de Duitsers te 
werken en ik denk nog met veel dankbaarheid aan die boeren (en boerinnen!) die geluisterd hadden naar 
en ook handelden naar het "elfde gebod", luidende: "Verberg de verdrevenen en meld de omzwervende 
niet", wat in de bijbel staat bij Jesaja 16 vers 3.

Vaak genoeg bond ik de onderduikers op het hart om met hun handen van de meisjes op hun 
onderduikadres af te blijven en hoewel ze zich daar doorgaans goed aan hielden in de oorlog na de 
bevrijding was het hek van de dam en greep menigeen zijn kans bij meisjes uit de streek.

Gijs Hofstede uit Driebergen was ondergedoken bij Uunk op de "Keyenbelt" in Almen en 
trouwde met Dine Uunk. Wim Groenendijk uit Zeist, ondergedoken in Eefde, vond Annie Bouwhuijs uit
Gorssel. Mart van der Bijl uit Zaandam was ondergedoken op 't Joppe en in Harfsen en trouwde met 
Niny Hoekstra uit Zutphen.

Evert de Jonge uit Delft vond zijn levensgezellin, Gerrie Nijhof, op "de Prins" in Harfsen. 
Harfsen telde trouwens een hele rij onderduikers-bruidjes. Ydo van der Schoot, pas verhuisd uit Gent in 
Belgie naar Zutphen, onderduiker van de Huurne en 't Reeve, trouwde met Jo Brummelman van 't 
Reeve, Jan de Ruiter uit Enschede met Jannie Singel; Ruurd Roodhuizen uit Alphen aan de Rijn met 
Derkje Wichers, Cor Dwarshuis uit Groningen met Jo Enserink, Rien Gotink uit Schiedam, 
ondergedoken in Groot Dochteren, met Gerda Enderink.

Het PBH-kantoor in Almen was vanaf 1943 het adres waar de onderduikers zich konden 
vervoegen voor verder transport. De medewerkers van het kantoor waren ook uit het goede hout 
gesneden. Zij onttrokken zich allemaal aan de "Arbeitseinsatz". Toen ze werden opgeroepen deden ze 
alsof ze gingen, maar na een poosje kwam er ergens uit Drente of een andere aardappelstreek een 
berichtje van Henk Oostenenk, Wim Lok, Henk Schouten, George Ross: goed aangekomen.

Ook andere "oorlogsbruidjes" kwamen voor, zo b.v. de vrouw van Jan Smeenk; zij fungeerde in 
het verzet als koerierster en vond zo haar man ondergronds. Hij was een illegale werker uit en in 
Harfsen, maar trouwde - eenmaal weer legaal - met Tine Zeevat.

Drie van mijn zusters trouwden ook met een onderduiker; een omdat hij hier onderdook, twee 
ondanks dat de man onderdook. Met mijn zwagers heb ik het goed getroffen; we konden heel goed over 
"het verzet" praten.

O
OO
O
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 Blz. 172-175
GEVALLENEN 1940 - 1945

M.W. Enserink

Behalve een groot aantal door het krijgsgeweld getroffenen vielen in de Tweede Wereldoorlog 
de nagenoemde in de gemeente Gorssel verblijvende of daaruit afkomstige Nederlanders als slachtoffers 
van hun verzet of door vervolging en terreur door de bezetter. 

Bij hun namen wordt verwezen naar het nummer van "Ons Markenboek" (OM) waarin zij 
vermeld zijn.

Afkortingen: 
i.w.= illegale werker
ond.= ondergedoken
gefus .= gefusilleerd
conc.= concentratiekamp
------------------
BAASBANK, Johan J. van, Bloemendaal, lier, i.w., ond. Eefde, geraakt bombardement op 
Huize de Voorst 24-3-45, 21 jaar.
BENNEKERS, Frans, Gorssel, gijzelaar, op 24-9-44 gefus.; OM april 1985 blz. 52; OM april
1988 blz. 8.
BOONE, Willem A. de, Eefde, i.w., gefus. 8-3-45 bij de Woeste Hoeve, 34 jaar; OM april
1985 blz. 62; OM april 1990.
BOSCH RIDDER VAN ROSENTHAL, jhr. dr. ir. Edzard J., Eefde, watergraaf, i.w., gepakt
23-12-44, ontvlucht, 2-4-45 in Almen door kogel geraakt, 52 jaar; OM april 1985 blz. 48.
BRANDLIGT, Walter, Epse, i.w. in Amsterdam,gefus. 1-10-43; OM april 1985 blz. 15.
BRINKMAN, Andries G., Gorssel, gijzelaar,gefus. 24-9-44; OM april 1985 blz. 52;
CARMIGGELT, Willem, Lochem, student, i.w., ond. Epse, gepakt 17-6-44 Deventer,
overleden 5-1-45 in conc. Rodgau Dieburg, 22 jaar.
DAM, mr. Arnoud C. van, Barchem, dir. scheepvaartmij., i.w., ond. Epse, 29-3-45 gepakt,
vermoord op Oxerhof 5-4-45, 36 jaar.
DIKKERBOOM, Ynze, Oudehaske, aannemer,i.w., ond. Harfsen, daar vermoord 14-10-44,
30 jaar. OM april 1985 blz. 50, 56, 57; OM april 1990.
DIKKERS, Koos, Gorssel, ond. gepakt 14-10-44 Harfsen, overleden in conc.; OM april 1985
blz. 57.
ENCK, Hendrik van, 't Joppe, spoorwegman, ond. Harfsen, arr. 14-10-44, vermoord te 
Deventer; OM april 1985 blz. 57; OM april 1990.
ENSERINK, Egbert, Eefde, vertegenwoordiger, i.w., na conc. overleden 4-2-45 te 
Winterswijk, 33 jaar; OM april 1990.
GOLDWERTH, Isaak (Hans) en vrouwen dochtertje, Harfsen, veehandelaar;
Jodenvervolging. OM april 1985 blz. 40
HEESCH, Christine van, Arnhem, ambtenaar kadaster, i.w., ond. Harfsen, daar vermoord 
14-10-44, 29 jaar; OM april 1985 blz. 56, 57.
KRÓTTJE, Johannes R., Hardegarijp, ond. Harfsen, gefus. 8-3-45 bij de Woeste Hoeve; 
OM april 1985, blz. 62
LOMAN, Gerrit W.H.J., Gorssel, gijzelaar, gefus. 24-9-44; OM april 1985 blz. 52;
OM april 1988 blz. 8.
LANGGUTH STEUERWALD, Wi11em E., Gorssel, i.w., ond. Epse, vermoord 5-4-45 op
Oxerhof, 24 jaar; OM april 1988 blz. 16.
MAZEL, Lodewijk H.J.J., Gorssel, gijzelaar, gefus. 24-9-44; OM april 1985 blz. 52;
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OM april 1988 blz. 8.
MEULEN, Martin F. van der, Eefde, student, i.w., ond. Eefde, overleden april 1945 in conc.
Neuengamme, 25 jaar; OM april 1990.
MEIJER, Jacob, Gorssel, agent van politie, weigeraar collaboratie; doodgeschoten 24-9-44 
te Vorden, 44 jaar; OM april 1985 blz. 15, 51, 52.
NAUTA, Albertus, Ternaard, schilder, ond. Harfsen, gefus. 8-3-45 bij de Woeste Hoeve, 
22 jaar; OM april 1985 blz. 62; OM april 1990.
OORTGIESEN, Gerhard, Eefde, tuinder, i.w., gefus. 8-3-45 bij de Woeste Hoeve,
28 jaar; OM april 1985 blz. 62; OM april 1990.
PASMA, Gerard A., Almen, predikant, i.w., overleden in conc. Wobbelin 22-4-45, 35 jaar;
 OM april 1990.
PENNING, Jan, Enschede, i.w., ond. Epse, gefus. in Vught.
PHILIPS, Joseph en echtgenote, Harfsen, veehandelaar, Jodenvervolging; 
OM april1985 blz. 40.
POLAK, Gorssel, gijzelaar, gefus. 24-9-44; OM april 1985 blz. 52; OM april 1988 blz. 8.
RAPPARD, Gustav A., Gorssel, soldaat, gesneuveld 12-5-40 in de Peel;
OM april 1985 blz. 34.
SLAGMAN, Gerrit, Harfsen, landbouwer, i.w., overleden in conc. Wöbbe1in 12-4-45, 
46 jaar; OM april 1985 blz. 53 - 57; OM april 1990.
STROOKAPPE, Hendrik G., Harfsen, landbouwer, ond. Laren, overleden in conc. Kalkar
30-5-45, 21 jaar.
VELDEN, Lourens W. van,Gorssel, gijzelaar gefus. 24-9-44; OM april 1988 blz.,
OM  april 1985 blz. 52; 8.
VOORBEYTEL CANNENBURGH, Willem, Gorssel, i.w., ond. Epse, vermoord 5-4-45 op
Oxerhof, 24 jaar; OM april 1988 blz. 15.
WALL BAKE, G.W. van den, Vorden, i.w., ond. Epse, vermoord 5-4-45 op Oxerhof, 
22 jaar; OM april 1988 blz. 16.
WASSINK, Derk J., Harfsen, gearresteerd bij razzia in Deventer, overleden 11-12-44 in
conc. Neuengamme, 20 jaar.
WOERTMAN, Marinus, Harfsen, scholier, i.w., gefus. 10-4-45 te Deventer, 20 jaar.
WIJNGAARDEN, Jacob van, Rhenen, i.w., student, ond. Epse, gearresteerd 29-3-45,
vermoord 5-4-45 op Oxerhof, 21 jaar.
ZONNENBERG, Jan, Deventer, i.w., ond. Harfsen, gearresteerd 14-10-44, overleden
in conc.; OM april 1985 blz. 54.

--------------------

Tijdens de onderduikersreunie in Harfsen in 1946 zijn nog herdacht:
Hendrik Beltman, Pieter Boon (Eefde), Pieter Doorn, Ben Evers, Bernard Hulshof (overleden 
in concentratiekamp) en Roelof Visscher (Winschoten).
Nadere gegevens over hen ontbreken en worden graag ingewacht door de voorzitter van
 "De Elf Marken" de heer H.J. Jansen.
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Blz. 176-178
1940    HERDENKEN    1990

G.J. ter MuIl

Wat een contrast, het voorjaar van die tiende Mei,
Terwijl de nachtegaal zong in het pril getij,
De leeuwerik na 't zingen in de rogge duikt,
De akkerhoornbloem en de ereprijs ontluikt.

Met het zinloze grijpen naar de wereldmacht
Die ons met bruut geweld ellende heeft gebracht,
Met bommen en terreur de harmonie verstoord

Terwijl verzet in bloed en tranen werd gesmoord.

De nazi-horde stortte zich op Rotterdam,
Waar burger, vriend en vijand om het leven kwam,

In het bombardement werd de terreur bekroond,
Een tirannie zoals er zelden werd vertoond.

En wat de tirannie moest breken: het verzet,
Werd grof en wreed gestraft als men op Putten let,

Standvastigheid en trouw werd met de dood beloond,
De bloem van Neerland werd ontluisterd en gehoond.

De deportatie van de Joden kwam op gang,
Als opgejaagden dook men onder en was bang,
En velen weggevoerd, 0, schande voor ons land,

Door brute vijanden en N.S.B.-trawant.

Gorssel heeft aan de oorlog ook zijn tol betaald,
De oorlogshandeling die telkens werd herhaald,
Want zeven dorpelingen door ons hoog geacht,
Zijn zonder een proces koelbloedig omgebracht.

Dan volgt de Boedelhof, 't Nachtegaalkwartier,
En elke buurtschap brengt zijn offers, kalm of fier,

Het dodental steeg ras, met elk bombardement,
Zo vaak strategisch mis, op 't ongedacht moment.

Het laatste wapen werd geworpen in de strijd,
Want de bevrijding was een kwestie nog van tijd,
Dat wapen heeft de hongerwinter ons bedreigd,
Als de invasie stokt, terwijl de spanning stijgt.

Na honger en verlies wordt dan ons land bevrijd,
Een lange feestroes volgt, na een gespannen tijd,
Dit was een kort verhaal zoals er duizend zijn,
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Wat is de strekking van vijf jaar verdrukt te zijn?

Straks wordt de Duitse inval weer discreet herdacht,
En in de stille tocht een eregroet gebracht
Alle gevallenen gaan aan ons oog voorbij

Na vijftig jaar herdenken wij de vierde Mei.

De nachtegaal is naar het duin geëmigreerd,
De leeuwerikenzang is haast gedecimeerd,
Maar bij de stille tocht, na vijftig jaren tijd,

Is het de trouwe merel die ons begeleidt.

Geschiedenis herdenken is een dure plicht,
Het schouwend oog wat op de toekomst is gericht,

Zal leren, voor zichzelf en anderen tot nut,
Dat uit verdrukking kracht en wijsheid wordt geput.

Als ieder Nederlander oplettend ervoor waakt,
Dat de traditie niet geheel in onbruik raakt.
Dan hebben wij na ied're strijd of offensief

Ons land, de streek, het dorp, als bij vernieuwing lief.

* * * * * * * *
* * * * *

* * *
*
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Extra toegevoegd.

Dit is een avontuur in het avonduur
opgeschreven door de onderduiker (naam bekend) bij Winkeldermaat

"Het zal ongeveer 4 februari 1944 zijn geweest, winterdag, nat en koud, zoals in het algemeen in 
de winter: lange avonden en dan was er geen overmatig vertier mogelijk in de omgeving van 
AlmenHarfsen". 

Er dient bijgezegd te worden dat we daar ook niet direct behoefte aan hadden. 
Zo af en toe eens een kaartje leggen en dan toch weer niet al te laat naar "de keet", om daar maar 

weer een stuk weg te "pitten". 
"De keet" was een nachthok van de kippen en was geheel dichtgemaakt met stro; op de grond, de

zijwanden en ook de voor- en achterkant. Ook de zolder was afgedekt. 
In de strenge winter van 1944-1945 hebben we geen enkele nacht kou geleden. 
Aan het verzoek van Hendrik-oom van 't Wunderink en tante Aaltje om toch maar weer in de 

boerderij te komen slapen, hebben we geen gehoor hoeven te geven.
Ook die avond werd er weer een kaartje gelegd met Ries, die was ondergebracht bij de familie 

De Groot van de dreij.
Ditmaal zouden we gaan kaarten met de smid Henk ter Hogt en wel in de woonkamer van 

genoemde smid. Het werd een bijzondere avond.
Om ongeveer tien uur kwam er een renbode in grote haast naar binnen gestoven: 
"Wegwezen!!!, razzia van de landwacht". (De landwacht bestond uit een samengeraapt zootje 

landverraders en geestelijk laag scorende Nederlanders met een kleine "n".) 
Onmiddellijk schoten we snel in onze klompen, jas aan en wegwezen. 
Arend en Appie Pasman zouden ons even door de gaten van de afscheiding tussen Ter Hogt en 

Pasman heen loodsen. Maar dat was gauwer gezegd dan gedaan. We moesten ons eerst over een hoop 
oud ijzerrommel van de smid heen werken en dat ging met het nodige lawaai gepaard.

Intussen was de landwacht op het lawaai afgekomen. Zij stonden, toen wij achteruit gingen, al 
aan de voordeur. Gelukkig kenden de broers Pasman de weg precies en even later waren we op de wei 
van de familie Pasman. Nu snel proberen de beek over te komen:

Vlug een plank erover en we kwamen terecht in een knollenveld. We hoorden steeds meer lawaai
van de zoekende landwacht en we moesten daarom in het knollenveld blijven liggen tot het rustig zou 
worden. Het was goed koud zo in het begin van februari.

Arend zou proberen even wat dekens te gaan halen, zodat we ons konden beschermen tegen de 
kou. Als alles weer veilig zou zijn en de "stoere" jongens van de landwacht vertrokken waren, zouden 
Arend en Appie ons weer ophalen. Maar dat duurde nogal.

De landwacht had zeker in de gaten gehad dat de gezochte vogels reeds waren gevlogen, maar ze
zochten alles na en het was dus niet verantwoord uit de knollen te komen. Zo hebben wij die nacht van 
ongeveer half elf tot één uur tussen de knollen gelegen. Die tijd hadden we liever slapend in "de keet" 
doorgebracht. 

Om kort te gaan, toen we tenslotte door Arend waren opgehaald en bij de Pasmans binnen waren,
werden we onthaald op warme koffie. Al was het "surrogaat", het heeft ons nog nooit zo lekker 
gesmaakt als in die nacht. Daarom werden we de volgende morgen pas laat opgehaald door Derk 
(Winkeldermaat). 

De Pasmans hadden nog gezorgd dat Derk bericht kreeg dat alles goed was afgelopen en we 
mochten een paar uurtjes extra slapen. 

En de landwacht? Niets gevangen in vijf uur tijd en dat in een buurt waar nog wel wat 
onderduikers waren ondergebracht."
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Uit de Stentor krant maart 2005

Boerderijen Harfsen in 1945 in brand

 Vert eld
Verleden
Drama in laatste oorlogsdagen

Bij de bevrijding van het oude Harfsen zijn meer dan zestig boerderijen beschadigd, verwoest of 
in vlammen opgegaan. De boerderijen die destijds getroffen zijn, werden na de oorlog herbouwd. 

Ze zijn in het landschap duidelijk herkenbaar door hun karakteristieke uitstraling en hun rode 
pannendaken.

`De hel was losgebarsten! Vrijwel alle boerderijen hier rond de Harfsensesteeg gingen stuk voor 
stuk in vlammen op.' Het zijn akelige herinneringen aan de laatste oorlogsdagen, opgehaald door de 
negentigjarige Dora Hulleman-Berns uit Vorden en de 79 jarige Tonia Ilbrink-Nijland uit Almen.

Dit vergeet je nooit. Als je er even over nadenkt komt alles weer boven', ervaren beide vrouwen.
Mevrouw Ilbrink was destijds dienstbode bij de familie Loman (Harfsensesteeg 32). 
We werden woensdag 4 april bevrijd', herinnert zij zich. 'Het begon al zaterdags ervoor'.
Ineens was onze boerderij en die van de buren vol met SS'ers. Die waren op de vlucht met 

moffenmeiden en gevangenen, onder wie burgers uit de Randstad die zijn opgepakt terwijl ze op zoek 
waren naar voedsel. 

Er zaten ook Russen en joden tussen. Je had niks meer te koop in je eigen huis. 
Na twee dagen krasten ze op. De Nederlanders werden vrijgelaten voor zover ze al niet gevlucht 

waren, de buitenlanders moesten mee. 's Maandags, Tweede Paasdag………
Wat op de 2e Paasdag gebeurde én meer verhalen kunt U vinden en in de uitgave door de Elf 

Marken vastgelegd in het boek getiteld 'De voet dwars' 

84



85


	MILITAIRE
	FEESTAVOND


