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IN MEMORIAM JOHANNES (JO) NIJENHUIS

J. te Linde

Op ons rust de droeve plicht u mee te delen dat ons zeer gewaar-
deerd oud-bestuurslid Jo Nijenhuis op 19 maart 2010 is overleden.
Jo is 84 geworden. De laatste jaren van zijn leven waren moeilijk.
In de overlijdensadvertentie is dit als volgt verwoord:
‘Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid
kwam, toen die onzekere verwarring bezit van zijn gedachten
nam.’ 
Jo is vanaf de oprichting tot 2005 bestuurslid geweest. Tevens had
hij namens onze vereniging zitting in de gemeentelijke monumen-
tencommissie. Jo heeft ook meegeholpen aan de WALD-woorden-
boeken als medewerker in een dialectgroep. 
Na de oorlog heeft Jo Eefde mogen helpen opbouwen. Dit deed hij
zowel daadwerkelijk als figuurlijk. Tot zijn pensionering in 1988
daadwerkelijk als vennoot van aannemersbedrijf Nijenhuis
Menkveld b.v. en figuurlijk als bestuurder van vele verenigingen
en als ouderling-kerkvoogd van de Hervormde Kerk Eefde. Hij was
koorlid van de cantorij en van het Eefdes mannenkoor. Jo was een
gelovig man en dat liet hij in zijn activiteiten blijken.
Tijdens de uitvaartplechtigheid op 25 maart is duidelijk geworden,
dat Jo op veel meer plaatsen actief is geweest. Vele Eefdenaren en
vrienden zullen zich hem herinneren als een man met een brede
belangstelling en met een sterk ontwikkeld sociaal gevoel.
Wij gedenken hem met respect en wensen mevrouw Nijenhuis, de
kinderen met hun echtgenoten en de kleinkinderen veel sterkte
met het verwerken van dit verlies.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Kort voor publicatie van dit Markenboek werd bekend dat de sub-
sidieverlening vanuit de provincie voor de restauratie van het
Tramhuisje inmiddels geregeld is: nu is het wachten wanneer de
verbouwing daadwerkelijk begint. We gaan er nog steeds vanuit
dat dit in dit jaar het geval zal zijn. Verheugend is ook dat voor de
inrichting van het Tramhuisje al van meerdere instanties toezeg-
gingen zijn verkregen. Zoals eerder al gemeld kunt u, zodra de res-
tauratie gaat beginnen, vanuit De Elf Marken acties verwachten!
De vier eerste lezingen in het afgelopen seizoen, gehouden door
respectievelijk de heer Udink, mevrouw Van Heuven-van Nes en
de heren Rozing en Van Elk, waren zonder uitzondering erg boei-
end. Uitschieter qua aantal bezoekers was hierbij de serie van vier
uitverkochte filmvoorstellingen in Harfsen van de film ‘Liever
geen bezoek’. Het jaarlijkse gezamenlijke evenement met het
Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem bestond uit de
lezing van mevrouw Sloet over de schilder Odilon Redon en de col-
lectie Bonger. Hierbij kwamen de kunstliefhebbers aan hun trek-
ken. De lezing in Gorssel van de heer Roording over het leven van
Ludger werd voorafgegaan door een korte ledenvergadering. Een
verslag daarvan kunt u in het volgende nummer van Ons
Markenboek tegemoet zien.

Lustrumjaar bevrijding 
Omdat het dit jaar een lustrumjaar van de bevrijding is, wordt er
in mei meer dan in de laatste jaren gebruikelijk was aandacht aan
de bevrijding geschonken. Onze vereniging draagt daar haar
steentje aan bij. Met de Oranjevereniging Gorssel is gesproken
over medewerking van De Elf Marken aan hun jubileum. In de
Oldenhof is op 30 april en op 1 mei de dorpsfilm Gorssel/Epse ver-
toond. Bovendien waren de vitrines in het gemeentehuis gevuld
met kleine voorwerpen en foto’s die herinneren aan de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding. De Elf Marken heeft ook haar
medewerking verleend aan de verschijning eind april van het
boekje ‘Eefde in bange dagen’. Dit boekje is tot stand gekomen op
initiatief van een aantal personen uit de redactiegroep van het
boek ‘Eefde een verknipt dorp’. Tijdens de opmaak van dit boek
bleek dat de hoeveelheid kopij over de gebeurtenissen in Eefde tij-
dens de Tweede Wereldoorlog de gereserveerde ruimte voor dit
onderwerp in belangrijke mate overschreed. Inkorten zou jammer
zijn en gezien de vele vragen vanuit de Eefdese bevolking over de
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oorlog is besloten een apart boekje over deze periode uit te geven.
Dit besluit is mede ingegeven door de grote aandacht in de media
voor de gebeurtenissen in de oorlog in dit jubileumjaar van de
bevrijding. De Dorpsraad Eefde, de Oranjevereniging Eefde en de
beide Eefdese scholen ondersteunen deze uitgave in morele en in
financiële zin. De kinderen van de hoogste groepen van de Eefdese
scholen krijgen dit boekje aangeboden. De kosten moeten uit de
opbrengst van de resterende oplage bestreden worden. Omdat er
hier betrokken vrijwilligers aan het werk zijn geweest, kon de
prijs van het boekje laag gehouden worden. Deze is bij het ter per-
se gaan van Ons Markenboek nog niet precies bekend, maar veel
duurder dan € 6,- zal het boekje niet worden. Verkoopadressen
worden of zijn inmiddels al in de plaatselijke pers gepubliceerd. 

Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij
dit jaar op zaterdag 5 juni haar jaarlijkse genealogische dag orga-
niseert in Ons Gebouw, Sporkehout 4-6 te Harfsen. 
De werkgroepleden nemen dit jaar de stamboom van de familie
Ruiterkamp onder de loep. 
Ook tijdens deze genealogische dag vragen wij weer uw aandacht
voor onze boekentafel. De werkgroep bibliotheek heeft weer een
aantal boeken en ook prentbriefkaarten voor verkoop aan onze
leden en bezoekers geselecteerd. Dit evenement begint om 10.00
uur en wordt om ongeveer 16.00 uur afgesloten.

Staringkoepeldag
Verder willen wij u herinneren aan de jaarlijkse Staringkoepeldag.
Deze wordt op 13 juni a.s. gehouden van 12.00 tot 16.00 uur. Op
deze unieke locatie zult u kunnen genieten van muziek en decla-
matie. Het evenement is gratis te bezoeken.

De Lochemse (en Gorsselse) canon
Deze met veel enthousiasme opgezette canon van de gemeente
Lochem zal dit najaar in boekvorm verschijnen. Er zijn daarover
gesprekken gaande met de directie van de Walburg Pers in
Zutphen. 

125 jaar VVV-Lochem
In augustus 2009 werd aan J.P. Dijksman door de VVV Lochem
gevraagd of hij medewerking wilde verlenen aan de totstandko-
ming van een herdenkingsboek ‘125 jaar VVV Lochem’.  Voor
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Lochem was al een schrijver gevonden maar voor het Gorsselse
deel nog niet. Het boek zou moeten verschijnen in juni 2010. Hij
zei daarop niet direct ‘ja’, maar hield eerst eens ruggespraak met
Henk Bruil. Een en ander heeft er toe geleid dat Henk en hij onder
bepaalde voorwaarden toegezegd hebben samen wel medewerking
te willen verlenen.
Dat betekende dat zij vanaf half september tot eind februari regel-
matig in het Richtershuis zaten om een keuze te maken uit de
enorme fotocollectie van De Elf Marken. De foto’s werden geselec-
teerd op een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld huizen en
kastelen, hotels en pensions, spoorwegen en vervoer en toeristi-
sche attracties. Bij deze foto’s werden thuis de teksten geschreven.
Daarbij werd gebruik gemaakt van de gegevens die het
Richterhuis beschikbaar heeft en van een aantal andere bronnen.
Voor de geschiedenis van het Gorsselse VVV was helaas geen goed
gevuld archief beschikbaar. Uit de begintijd van het VVV, opge-
richt in 1912, is slechts één Gidsje overgebleven. Gelukkig ver-
meldt dit Gidsje de oprichters van het VVV en geeft het ook nog de
nodige informatie over de prachtige Gorsselse omgeving waar de
lucht zo gezond is door de frisse dennenbossen dat het sterftecijfer
er lager lag dan in omringende plaatsen. Die gegevens werden
gehaald uit een statistiek in het gebied der gezondheidscommissie
van Lochem. Volgens deze statistiek was het sterftecijfer voor
Gorssel het laagste der negen gemeenten. Behalve het uitgeven
van een gids deed het VVV Gorssel meer. Op aandringen van het
VVV werden handwijzers geplaatst en vernieuwd en een tijdlang
heeft het VVV zelfs het eerste zwembad geëxploiteerd.
Er is onder meer geprobeerd in het boek op beknopte wijze de
geschiedenis van de hotels en pensions in de voormalige gemeente
Gorssel te belichten. In juni zal het fotoboek uitkomen en de lief-
hebbers kunnen het tegen gereduceerde prijs verkrijgen. Bij deze
aflevering van Ons Markenboek is een bon bijgesloten die u kunt
gebruiken bij bestelling van dit boek.

Aanbieding oude ambtsketens aan historische verenigingen
Sinds de nieuwe gemeente Lochem een passend wapen heeft
gekregen lag het voor de hand om ook de ambtsketen van de bur-
gemeester van dat nieuwe wapen te voorzien. De ambtsketens van
Gorssel en Lochem bestonden allebei uit een (identieke, van rijks-
wege verstrekte) keten met onderaan een penning. Op die penning
is aan de ene kant het wapen van Nederland en aan de andere
kant het gemeentewapen afgebeeld. Zo ziet ook de nieuwe penning
voor de ambtsketen eruit. In plaats van de twee penningen van de

5



oude gemeenten ergens in de kelder van het gemeentehuis te laten
verstoffen, besloot de burgemeester deze te schenken aan de beide
in Lochem werkzame historische verenigingen. En zo namen tij-
dens een periodiek overleg met de gemeente op 29 januari j.l. de
voorzitters Willy Holtslag en Bert Brand de penningen van respec-
tievelijk Gorssel en (oud)Lochem in ontvangst. Met de belofte dat
ze bij de verenigingen op een goed zichtbaar plekje en met een dui-
delijke uitleg zullen worden tentoongesteld.

Rectificatie
In het verslag van de film ‘Liever geen bezoek’ in het vorige
Markenboek (nr. 2, februari 2010, p. 9) wordt in de derde regel de
naam Bertus Wichers genoemd. Bedoeld is natuurlijk Bertus
Woessink; waarvoor onze excuses.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 26 juni
2010 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).
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EXCURSIES IN 2010

H.F. Bruil

De excursiecommissie heeft voor dit jaar het volgende programma
voor u opgesteld.

Avondwandeling op 13 juli
Op dinsdag 13 juli 2009 gaan we onze midzomeravondwandeling
maken. Deze keer starten we om 19.30 uur op camping De
Baankreis, Hogenkampsweg 3 te Almen. We maken onder leiding
van ons oud-bestuurslid Roelof Boschloo een wandeling door deze
prachtige omgeving. De startplaats is te bereiken door op de
Ehzerallee tegenover Best Western Hotel Ehzerwold over de par-
keerplaats te rijden. Na een paar honderd meter linksaf en daarna
weer rechts.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, wel is opgave voor-
af een vereiste. Aanmelding voor vrijdag 9 juli. Wilt u graag mee,
maar is vervoer voor u een probleem, dan proberen we een oplos-
sing te vinden.

Middagexcursie op 31 juli
In vervolg op de boeiende lezing van de heer G. van Elk op 
18 februari 2009 in Epse over industrieel erfgoed in Deventer gaan
we met hem op zaterdag 31 juli 2009 een wandeling maken in de
Raambuurt in Deventer.
Om 14.00 uur worden we verwacht in hun verenigingsgebouw. Dit
gebouw vindt u naast het Ankersmitgemaal bij de Prins Bernard -
sluis. Bij de hoge silo is voldoende parkeerruimte.  
We worden ontvangen met een kopje koffie of thee en we bekijken
de prachtige panoramafoto van dit gebied, een soort panorama
Mesdag.
Vervolgens wandelen we naar de Raambuurt en krijgen daar uit-
leg over de verschillende gebouwen en hun functie in het heden en
verleden. Ook krijgen we te horen welke plannen er zijn om enige
zaken uit de geschiedenis van de binnenhaven te laten herleven.
De afstand die we lopen zal ongeveer twee kilometer zijn. Het
belooft een interessante middag te worden.
We willen de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer een attentie
voor hun clubkas aanbieden en vragen daarom van u een bijdrage
van € 1,- per persoon.
Opgave voor deelname aan deze excursie is beslist noodzakelijk,
graag voor zaterdag 24 juli.
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Dagexcursie op 14 september
Zoals we al jaren gewend zijn is de dagexcursie op de tweede dins-
dag in september, dit jaar dus dinsdag 14 september 2009.
Op het moment van schrijven zijn we nog in overleg over de
details. Zeker is dat we Montferland bezoeken: Huis Bergh en een
rondrit onder begeleiding van een gids van de VVV naar onder
andere Emmerik en Hoog Elten. Een dag met een gevarieerd pro-
gramma!
In het augustusnummer van Ons Markenboek wordt het program-
ma in detail gepubliceerd.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats voor deze excursie, dan kunt
u zich nu alvast opgeven.

Opgaveadressen voor alle excursies:
Fenny Woertman: 0575 49202; Henk Pelgrum: 0575 431781; Henk
Bruil 0575 491822.
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DE BAKKERS VAN GORSSEL (2)

A.J. ten Have

In ons vorige artikel over de bakkers van Gorssel konden we door
ruimtegebrek geen foto plaatsen van bakkerij en winkel
Stoelhorst. Vandaar dat we nu willen beginnen met deze foto van
een schilderij, geschilderd door Volkerink in 1967.

Bakkerij Stoelhorst           Foto: R.J. Rademaker

Bakkerij Leuvenink    
Ook in de Eesterhoek is jarenlang een bakkerij geweest en wel op
de Eesterbrink, huidige adres Eefdese Enkweg 11: de bakkerij van
de familie Leuvenink. Rond 1870 zijn in Gorssel komen wonen Jan
Leuvenink, geboren op 29 juli 1809 in Zelhem, van beroep land-
bouwer, en zijn vrouw Hendrika de Groot, geboren 5 maart 1810 te
Laren.  
Zij woonden aanvankelijk aan de Eefdese Enkweg 4, daarna ver-
huisden zij naar de  Kloosterweg 13. Zij lieten in 1875 aan de
Eefdese Enkweg 11 een boerderij annex bakkerij bouwen. Dat is te
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zien aan de gevelsteen die in de voormuur is aangebracht. De bij-
behorende grond was ongeveer 4 ha groot, dat was in die tijd vol-
doende om te boeren.
Hun zoon Gerrit Jan Leuvenink, geboren op 24 april 1845 in
Warnsveld, gehuwd met Hendrika Petronella van Zeben, geboren
op 14 mei 1845 in Zutphen, was van beroep bakker en beheerde
daarnaast ook de boerderij. Ook verzorgde hij de bakkersopleiding
aan de Nederlandse Mettray (later Rentray genoemd).
Aanvankelijk werd het meest roggebrood en krentenbrood gebak-
ken, maar geleidelijk aan werd het assortiment groter. In die tijd
werd bijna alles bij de klanten aan huis bezorgd. 
Hun zoon Jan Leuvenink, geboren op 24 februari 1874, en zijn
vrouw Willemina Geertrui Kempink, geboren op 24 november 1874
hebben het bakkersbedrijf annex boerderij voortgezet. Inmiddels
werd het assortiment steeds groter en was er ook een winkel van
waaruit de verkoop plaats vond, met ook kruidenierswaren.
Zoon Jan Willem Leuvenink, geboren op 3 december 1906 en
gehuwd met Gertrud Olden, geboren op 4 augustus 1904 zette ver-
volgens het bedrijf voort. Jan Willem was naast bakker ook land-
bouwer en veehandelaar met veel belangstelling voor paarden.
Zijn jongere broer Jan Leuvenink, geboren op 4 april 1913 en
gehuwd met Gerritjen Berendina Hendrika ter Maat, geboren op 17
juni 1912 was van beroep ook bakker, alsmede kok en werkte net
als zijn opa vroeger bij de Nederlandse Mettray; later was hij kok op
’s Heerensteen, een verzorgingstehuis in Zutphen.
Bakker Jan Willem Leuvenink heeft zijn assortiment verder uitge-
breid met koek, koekjes, tulband etc. om met de tijd mee te gaan.
Aangezien zijn gezondheid soms te wensen overliet, zijn afzetgebied
hoofdzakelijk in het buitengebied lag en paarden zijn grootste hobby
waren, moest een keuze worden gemaakt. Op een gegeven moment
was wel duidelijk dat geen van zijn kinderen belangstelling had om
het bedrijf voort te zetten en is hij omstreeks 1955 met de bakkerij
gestopt. Nog ongeveer een jaar lang heeft hij samengewerkt met
bakkerij Pothoven in Eefde die het brood voor hem bakte, terwijl hij
de specialiteiten, zoals koek, koekjes, gebak etc. betrok van bakkerij
Jager Lankhorst uit Gorssel. Dit was maar een tijdelijke oplossing
en het was beter om er maar helemaal mee te stoppen.
De  boerderij annex bakkerij is inmiddels helemaal verbouwd tot
woonhuis, waar nu al jarenlang zoon Jan Leuvenink, geboren op 20
november 1941 met zijn vrouw Anna Hermina Wassink, geboren op
24 augustus 1942 wonen. Jan is van beroep monteur, maar daar-
naast ook een echte paardenliefhebber. 
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Bakkerij Brinkman
Gerrit Hendrik Brinkman, geboren op 9 september 1847 te Gorssel
was gehuwd met Johanna Jacoba Dikkers. Zij werd geboren op 
20 oktober 1850 te Enschede. Aanvankelijk woonden zij op het
voormalige tolhuis, adres Joppelaan 102.
Vermoedelijk heeft Gerrit Hendrik dit rond 1875 laten bouwen;
het was geschikt voor dubbele bewoning. Hij was schoenmaker
van beroep. Daarnaast is hij ook nog tijdelijk tolgaarder geweest,
hetgeen hem waarschijnlijk niet goed is bevallen, want rond 1882
heeft hij aan de Gorsselse zijde van het spoor een nieuw woonhuis
annex schoenmakerij laten bouwen: huidig adres Joppelaan 100,
nu het Bosrestaurant.
Het tolhuis had hij inmiddels verkocht aan Hendrikus Wichink,
van beroep landbouwer; in het andere deel kwam de nieuw aange-
stelde tolgaarder Gerrit Groot Velderman te wonen.
Uit het huwelijk van Gerrit Hendrik Brinkman en Johanna
Jacoba Dikkers werden vier kinderen geboren. Aangezien hun
zoon Jan geen schoenmaker wilde worden, maar voor bakker ging
studeren, was dit de aanleiding om zelf ook na verloop van tijd van
beroep te veranderen. Mogelijk heeft de afkomst van Johanna
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(broer en zus van bakker Jan Willem Leuvenink) en daartussenin een logeetje

foto: eigen archief



Jacoba Dikkers uit een bakkersfamilie hierbij een rol gespeeld.
Naast hun woning, huidig adres Joppelaan 98, werd toen een nieu-
we woning annex bakkerij en winkel gebouwd. Zoon Jan
Brinkman, geboren op 27 september 1889 te Gorssel, was na zijn
bakkersopleiding bakkersknecht in Diepenveen en kwam in 1919,
toen de nieuwbouw klaar was, thuis om daar samen met zijn
ouders de bakkerij en winkel op te starten. Dochter Johanna
Brinkman, geboren  op 22 september 1892 te Gorssel, is op 10 juni
1920 gehuwd met Willem Frederik Dikkers, geboren 9 maart 1892
in Venlo. Het bestaande woonhuis van haar ouders werd toen uit-
gebreid en verbouwd tot  café-restaurant Dikkers, op ‘t Joppe. Zij
hebben dit bedrijf in de loop der  jaren uitgebouwd tot een goed
lopende zaak. Na een reeks van jaren zijn ze daarmee gestopt en
hebben het overgedaan aan Henk en Maria Dijkerman. Via een
reeks van ondernemers is dit nu het huidige Bosrestaurant,
Joppelaan 100.
Eerder genoemde zoon Jan is op 2 juli 1920 gehuwd met Johanna
Woertman, geboren op 14 april 1894, dochter van Teunis
Woertman, metselaar en Berendina Johanna Velderman. Uit hun
huwelijk zijn twee kinderen geboren: Gerrit Hendrik Brinkman,
geboren op 23 augustus 1920 en Teunis Johan Brinkman, geboren
op 10 november 1922. Teunis Johan was bakker van beroep en is
naar Australië geëmigreerd.
Met de bakkerij ging het prima en er werd niet alleen roggebrood
gebakken, maar ook allerlei soorten gebak brood, koek, koekjes,
etc. Ook werden er kruidenierswaren verkocht. 

Kruidenierswinkel Brinkman in ’t Joppe Foto: eigen archief
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Bedankbrief krentenbrood

In 1937 ontving Jan Brinkman een bedankbrief van Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana voor de levering van een
‘Geldersch krentenbrood’, ter gelegenheid van haar huwelijk.



Al vrij snel bleken de bakkerij en de winkel veel te klein te zijn en
er volgde een grote verbouwing. De bakkerij alsmede de winkel
werden flink vergroot door het woongedeelte er bij aan te trekken
en boven werd weer voldoende nieuwe woonruimte gebouwd. 
Zoals in die tijd gebruikelijk was, moest het grootste gedeelte van
de omzet verkregen worden door aan huis te bezorgen. Dit gebeur-
de met meerdere transportfietsen met voorop een bakkersmand.
Toen iemand eens aan een van de bezorgers vroeg waar hij met
zo’n volle mand met brood en kruidenierswaren naar toe moest,
was zijn antwoord: “Helemaal naar Klein Amsterdam”. Op de
vraag waar dat ergens was, kreeg hij als antwoord: “In de omge-
ving van de huidige Heideweg in Harfsen”.
In 1920 werd reeds de eerste auto aangeschaft om ook mee te
bezorgen en deze is nog steeds in familiebezit, evenals nog een
oude transportfiets met broodbak er op, maar nu als aandenken.
Er werd niet alleen voor eigen klanten gebakken maar ook voor
een aantal kruideniers in de omgeving. Het was inmiddels een
groot bedrijf geworden met tien tot twaalf personeelsleden.
Eerder genoemde zoon Gerrit Hendrik Brinkman, geboren op 
23 augustus 1920 te Gorssel, en zijn vrouw Willemina Henriëtte
Nossent, geboren op 21 november 1920 te Zutphen, hebben aan
het einde van de jaren veertig het bedrijf overgenomen en verder
uitgebouwd tot een bloeiend bedrijf.

Brinkman winkel 2 Bedrijf op het Joppe
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Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren; Marianne
Brinkman, geboren op 4 november 1947, gehuwd met Gé
Dikkeboer, en Jan Brinkman, geboren op 1 mei 1950. Ook is in
hun pand jarenlang het  postkantoor van het Joppe gevestigd
geweest.
Tengevolge van gezondheidsproblemen is aan het eind van de
jaren zestig besloten om met de bakkerij te stoppen en alleen met
de kruidenierswinkel door te gaan. Mede omdat Joppe maar een
kleine woonkern had en de winkel aan modernisering toe was,
moest een keuze worden gemaakt voor de toekomst: hier grote
aanpassingen doen of op een andere locatie opnieuw beginnen.
Het pand van Lammert Rensink op de hoek van de Molenweg en
de Nijverheidsstraat was te koop met voldoende perceelsgrootte en
een uitstekende plek voor een nieuwe vestiging. Besloten werd om
dit te kopen en het nieuwe bedrijf kon gebouwd worden. In 1975
was het nieuwe bedrijf klaar als supermarkt met de naam Super
de Mölle en ging het voorspoedig van start. 
Inmiddels was zoon Jan Brinkman gehuwd met Betty Schoterman
en zij hebben het bedrijf voortgezet en verder uitgebouwd.  
De verplaatsing van hun zaak van Joppe naar Gorssel heeft hen
geen windeieren gelegd, want de omzet ging met sprongen
omhoog. Inmiddels hadden zij de aangrenzende woning met sme-
derij en schuren van de familie Boterman gekocht voor verdere
uitbreidingsmogelijkheden.
Omdat de wettelijke voorschriften waren gewijzigd werd het ver-
plicht dat de slijterij alleen in een afzonderlijk pand te vestigen. In
2003 heeft een grote verbouwing en uitbreiding plaatsgevonden,
waarbij de smederij, behorende bij het pand van de familie
Boterman dat reeds was aangekocht, werd gesloopt en op die plek
een nieuwe slijterij De Wingerd, werd gebouwd. Deze wordt
beheerd door de familie Bötzel. 
Aan twee kanten werd de winkel uitgebreid en ook de bestaande
slijterij kon bij de winkel worden aangetrokken.
De laatste verbouwing heeft afgelopen jaar plaatsgevonden, waar-
bij de kantine voor het personeel uit de winkel werd verplaatst
naar een naastgelegen schuur. Aangezien inmiddels alle vlees
reeds voorverpakt werd verkocht is tevens de slagerij uit de winkel
gebroken. Hierdoor is het oppervlak van de supermarkt weer aan-
zienlijk vergroot en kon alles ruimer worden opgezet.
De winkelinrichting is totaal vernieuwd en energiebesparend aan-
gepast, met een zeer uitgebreid assortiment van artikelen. 
De oudste zoon, Johan Christiaan Brinkman, is de opvolger in het
bedrijf.
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Brinkman Super de Boer Foto: H.C. Brinkman
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OPERATIE CANNONSHOT 
Aandeel van luitenant Edward John Berryman

H.A. Meijerink

De bevrijding van Nederland - 65 jaar geleden - werd in belangrijke
mate mogelijk door de inspanningen van het 1e Canadese leger. 
Mede dankzij hun inspanningen kwam er een eind aan vijf lange
jaren van bezetting. Onder de codenaam CANNONSHOT vond op
donderdag 12 april 1945 de oversteek van de IJssel bij Gorssel
plaats.
De oversteek lukte verrassend snel, omdat de Duitsers niet op de
komst van drie Canadese Brigades op deze plek hadden gerekend.
De Eerste Canadese Infanterie Divisie bestond uit de volgende drie
brigades, die elk weer uit drie regimenten bestonden:
Eerste Canadese Infanterie Brigade
- The Royal Canadian Regiment
- The Hastings and Prince Edward Regiment
- 48th Highlanders of Canada
Tweede Canadese Infanterie Brigade
- Princess Patricia's Canadian Light Infantry (PPCLI)
- The Seaforth Highlanders of Canada
- The Loyal Edmonton Regiment
Derde Canadese Infanterie Brigade
- Royal 22e Regiment
- The Carleton and York Regiment
- The West Nova Scotia Regiment
Vanuit het hoofdkwartier aan de rand van de Gorsselse Heide werd
besloten dat, na de bevrijding van Deventer, de IJssel overgestoken
zou worden. Deventer kwam op 10 april in handen van de derde
Canadese Infanterie Divisie. 
Op 9 april al verkenden luitenant Shirkie en drie verkenners onge-
veer anderhalve kilometer van de oostelijke IJsseloever bij Gorssel,
van een punt dat een paar honderd meter ten zuiden van het vroe-
gere voetveer ligt tot ruim een kilometer noordwaarts. 
Toen werd bepaald dat op woensdag 11 april zou worden begonnen
met de oversteek van de IJssel. De compagniescommandanten
onder leiding van overste Reid belegden om 11 uur een brigadever-
gadering in het hoofdkwartier en werd het plan voor de oversteek in
detail bekend gemaakt. Het uur-U werd bepaald op 16.30 uur. 
De verschillende compagnieën waren druk in de weer met de laatste
controles aan wapens en materieel. Om 14.30 uur verzamelden alle
compagnieën zich bij de Buffaloes (amfibievaartuigen) die hen
waren toegewezen en wachtten op het startsein.
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Amfibievoertuig (foto: eigen archief)

Bruggenhoofd bij Gorssel tijdens de Operatie CANNONSHOT
(foto: eigen archief)



Om precies 16.00 uur begon het vuurplan van de artillerie voor de
operatie CANNONSHOT en in de volgende twintig minuten werd
het gehele gebied van de oversteek volkomen in de rook gelegd.
Het rookgordijn was uitstekend. Om 16.30 uur staken de militai-
ren van de tweede Canadese Infanterie Brigade de IJssel over.
De C en D compagnieën gingen voorop. Deze twee leidende com-
pagnieën waren snel aan de overkant en ondervonden gelukkig
maar zeer lichte tegenstand langs de oever.
De zaken liepen voorspoedig voor de infanterie, maar de genie, die
inmiddels was begonnen aan het bouwen van de brug, kwam vlak
na de oversteek onder zwaar vijandelijk granaat- en mortiervuur
te liggen. Zij leden nogal grote verliezen.
De C-compagnie bereikte het eerst haar doel. Ondertussen hadden
ze enkele krijgsgevangenen gemaakt en een 45 mm geschut buit-
gemaakt.
Luitenant Edward John Berryman, die het tiende peloton van de
B compagnie van de ‘Princess Patricia’s Canadian Light Infantry’
(PPCLI) leidde, kreeg onder meer de opdracht om het dorp Wilp te
veroveren. 
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In de - extreem donkere - nacht van woensdag op donderdag, met
veel ongecontroleerd machinegeweer- en tankvuur lukte het hem
om met zijn mannen ongemerkt in Wilp te komen. Hij scheidde
een sectie af om de kerk in bezit te krijgen. En hij leidde persoon-
lijk de twee andere secties, om de door de verkenners ontdekte
Duitse infanterie, ongeveer 100 man, van de begeleidende tanks te
scheiden. Door deze te scheiden ontstond verwarring. Zo was dit
tiende peloton er in geslaagd het dorp te veroveren. Nu konden de
Canadezen de wegen beheersen en was het tiende peloton - en
later de hele compagnie de PPCLI - in staat om verder op te trek-
ken naar Twello en Apeldoorn voor de bevrijding van de Veluwe.   
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‘Brief van waardering’ van generaal Montgomery aan Mr E. J. Berryman 
(Ontvangen van G.J. van ‘t Holt te Holten)

Bronnen: 
Oorlogsdagboeken van de 1e Canadese Infanterie Divisie 
Dagboek van Princess Patricia’s Canadian Light Infantry
Vriendelijke mededeling van Gert Jan van’t Holt, organisator van
veteranenbezoek voor de Canadese begraafplaats te Holten
Eigen archief
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CHRIS PASMAN VAN GROOT NORDEN

H.A. Meijerink

Gelukkig krijgen we regelmatig archiefmateriaal onder ogen van
onze leden. Zo ook deze keer wat foto’s van het landleven in oud-
Harfsen. Veelal foto’s met voor ons onbekende personen. Om toch te
achterhalen welke namen bij de personen horen, informeren we zo
hier en daar. Dit keer kwamen we terecht bij mevrouw Jet Pasman
aan de Harfsensesteeg. Zij kon ons veel over de oude foto’s vertellen.
Ook dankzij haar kwamen we bij een verhaal over haar vader. Dit
verhaal is al eens opgeschreven door Wilrike ter Meulen voor De
Stentor (8 augustus 2006). Ze heeft ingestemd met opname van dit
verhaal in Ons Markenboek.

‘Harfsen/Zutphen - Honderd jaar werd hij gisteren, Chris Pasman
‘van ’t Norden’. Geboren en getogen in oud-Harfsen op boerderij
Groot Norde aan de Harfsensesteeg nabij Eefde. Op deze plek heeft
hij zijn hele leven gewoond en gewerkt. 
Dit voorjaar brak hij zijn heup. Verzorging op verpleeghuis Het
Slingerbosch is daardoor noodzakelijk geworden. Omdat het spre-
ken de jarige zwaar valt en erg vermoeiend is, is deze klus uitbe-
steed aan dochter Jet en kleinzoon André Pasman. 
Als jongen ging Chris in Almen op school. ‘Lopend via het bruggetje
bij ’t Wagenvoort over de Eefse beek’, vertelt Jet. Hij begon op de
‘oude’ school waar nu dorpshuis Ons Huis staat. Pas in 1912 werd
de Julianaschool gebouwd. Hij heeft de verhuizing dus nog net mee-
gemaakt. Na school kwam hij thuis. Samen met een kameraad nam
hij melkritten aan, want er moest wel wat verdiend worden.
‘Smakelijk kan hij er over vertellen’, lacht Jet. ‘Als hij bij boerderij 
’t Lentink kwam bijvoorbeeld en daar hing een handdoek op een
melkbus dan betekende dit dat hij een kilo boter mee moest bren-
gen. De koffie stond er altijd klaar.’ Als achttienjarige moest hij
onder dienst. Hij werd onderofficier bij de Huzaren. De Tweede
Wereldoorlog dreigde. Als de dag van gister herinnert Jet zich sep-
tember 1939: ‘Tijdens een concours in Vorden werd omgeroepen dat
dienstplichtigen zich moesten melden voor de voormobilisatie. Hij
hoorde daar nog niet bij, maar was een maand later wel aan de
beurt.’ Hij werd ziek. Een kwaal die hem de rest van zijn leven par-
ten zou spelen. In hospitalen overal in den lande werd hij verpleegd.
Jet: ‘Na de capitulatie stond hij pardoes weer voor onze neus. Per
trein was hij uit Scheveningen teruggekeerd, vanaf Deventer met
een geleende fiets. We konden ons geluk niet op.’
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Huzaar Christiaan Pasman

De oorlog zou hen later diep treffen. Bij de bevrijding van oud-
Harfsen, op 4 april 1944, werd ook hun boerderij door de geallieer-
den in de as gelegd. Onderdak kreeg de familie aanvankelijk bij
buren. Later werden twee kippenhokken hun thuis tot in 1950 de
nieuwe boerderij betrokken werd. Aanvankelijk had hij een
gemengd bedrijf, zoals dat in die tijd gebruikelijk was: tien koeien,
wat varkens en kippen en daarnaast akkerbouw. ‘Lichamelijk
zwaar werk, zeker gezien zijn kwaal’, herinnert kleinzoon André.
‘Zo fietste hij met zijn transportfiets bijvoorbeeld tweemaal per
dag naar de melkwei pakweg vier kilometer verderop. Twee bus-
sen van dertig liter voorop. Hij was dan ook heel blij toen de ruil-
verkaveling in de jaren zestig in gang werd gezet. Nu hebben we
de grond om ons huis.’ Bij dorsen, tot 1972, kwam de hele buurt
elkaar helpen. ‘Nog steeds is hij erg op zijn buren gesteld’, voegt
Jet er aan toe. De boerderij werd overgenomen door zijn dochter
en schoonzoon en later door zijn kleinzoon. Chris bleef graag tot
voor kort daarbij nog betrokken, ‘de zorg voor mens en dier zitten
hem in zijn bloed’. 
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Nu verblijft hij op het Slingerbosch en weet het leven nog te waar-
deren. Al kreeg dit verpleeghuis dan geen prijs, van hem krijgt het
een dikke pluim: ‘Ook hier krijgen we elke middag lekker eten.’

Helaas is Chris Pasman vrij kort na publicatie van dit artikel - op
18 augustus 2006 -  overleden.

Deze foto is gemaakt in 1972. Hij toont een markante oude boer. 
Chris heeft een borreltje in de hand dat wordt geschonken omdat op deze
dag voor het laatst gewerkt wordt met de dorsmachine 
Foto: Dirk Nijland

26



ERVE ’T NUESSINK TE EEFDE

J.W. Rood

Grote behoefte aan nieuwe woningen en het ontbreken van
bedrijfsopvolging bij de laatste bewoners, de familie Brinkman,
waren de oorzaak dat in de jaren zestig van de vorige eeuw, boven-
genoemde historische hoeve van de aardbodem verdween.

Vooraanzicht erve ’t Nuessink

Toentertijd, daar waar nu de Beeklaan ligt, leidde een breed zand-
pad vanaf de Zutphenseweg naar de boerderij, ongeveer gelegen op
het punt waar nu Nachtegaalstraat, Beeklaan en Gaanderij bij
elkaar komen. De eerste vermelding van deze oude bewoning
dateert uit 1401 in het register op de leenaktenboeken van het
vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. De tekst luidt als volgt: 
‘Dat goet tot Nuysinck, gelegen in den kerspel Warensfelde in de
buyrschap van Eefde, tot enen dienstmansleene opgedragen bij
Gerrit van der Capellen tot behoeff van Herman van Eynsse.’
Ook staat er een vermelding in een verpondingskohier  uit 1494
onder de naam Erve ’t Neusinck, met als eigenaar Henrick Baek.
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In het boerderijnamenboek staat onder de naam Nusink met
varianten Neusinck en Nuessink, genoemd in 1404 ‘Erve bij Eefde,
Gorssel ’t Nuysinck’. 
Latere namen zijn ’t Nuizink, ’t Nuzink, ’t Nusink en ’t Nuessink.
Het betrof een gewaarde boerderij met stemrecht in de marke
Eefde. Met dit recht beheerden deze ‘geërfden’ de gemeenschappe-
lijke markegronden en beslisten over kerkelijke en waterschapsza-
ken, brandweer, armenzorg enzovoort. 
De markevergaderingen onder voorzitterschap van de markerrich-
ter vonden plaats op erve ’t Nuessink. Een enkele keer gebeurde
dat op boerderij Teenk of ’t Klooster Isendoorn te Zutphen. Eerste
markerichter was Schimmelpenninck van der Oije. Helaas zijn
archiefstukken van deze marke verloren gegaan, alleen een kas-
boek van de markerichter uit de periode 1770-1806 is overgeble-
ven.
De marken verloren in de Franse tijd hun bestuurlijke invloed. In
1827 werd de marke Eefde, groot 250 bunder, verdeeld. Volgens de
kadastrale atlas van Gelderland in 1832 was de omvang van erve
’t Nuessink 34,37 bunder (1 bunder=10.000 m2) en worden als
eigenaar genoemd de erven Cornelis Gerhardus Rhijn, koopman te
Zutphen.
De Saksische bouwstijl van ’t Nuessink is eeuwen geleden ont-
staan uit het lös hoes, waarin mens en dier in een ruimte verble-
ven. Later ontstond hieruit het hallehuis, met een afscheiding tus-
sen bewoners en vee. Met de opkomst van de baksteenindustrie
langs de grote rivieren werden de houten binnenwanden en de met
leem ingesmeerde buitenwanden van houten vlechtwerk vervan-
gen door muren van baksteen.

Verbeteringen aan in- en exterieur resulteerden uiteindelijk in de
fraaie in Saksische stijl opgetrokken boerderij zoals ik deze
gekend heb vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw. In de loop
der tijden vonden veel veranderingen plaats. Potstal werd grup-
stal. Het open vuur werd vervangen door een rookvang met
schoorsteen. Elektriciteit nam de plaats in van de olielamp.
Bedstee werd ledikant. Er kwamen blinden (luiken) voor de
ramen, meubels, gordijnen en kokosmatten op de koude estrikvloe-
ren. Alleen de pomp voor de boerderij en de ‘poepdoos’ op de deel
hebben in z’n oorspronkelijke staat tot het laatst hun functie
behouden.
De opkamer boven de wit gepleisterde gewelfde kelder diende vier
generaties als schoenmakerswerkplaats, die naast het boerenbe-
drijf een extra bron van inkomsten vormde.
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De daarachter gelegen kleine keuken was de plek waar gegeten,
gewassen en geslacht werd. Ik zie nog zo voor me de grote pik-
zwarte ketel die boven de open vuurplaat hing. De grote keuken
met rieten stoelen langs de muur telde twee bedsteden, ingebouwd
in de brandmuur die het woongedeelte scheidde van de deel.
Een geliefde zithoek was de haardplaats. Onder de grote overkap-
ping en met de voeten op de warme brede rand van de potkachel
was het heerlijk toeven en ook de plaats bij uitstek waar lief en
leed in familiekring werd besproken. De muur achter de kachel
was betegeld met een kleine tweehonderd achttiende-eeuwse blau-
we en meerkleurige tegels van de ‘De Porceleyne Fles’ uit Delft.
Landschappen, molens, kinderspelen en Bijbelse voorstellingen,
compleet met tekst, trokken steeds weer de aandacht.
Vlakbij hingen de worsten en het spek in de ‘wimme’. Het grote
notenhouten kabinet met z’n geheime laden en slot was voor ons
verboden gebied. Naast de grote keuken was nog een werkkamer
met slaapvertrek en vorstvrije ruimte voor opslag van aardappels,
groente en fruit, zoals de heerlijk geurende notarisappels uit eigen
boomgaard.
De deelvloer bestond uit aangestampt leem. Links de grupstal,
met wc, rechts de paardenstal en opslag voor werktuigen. Kippen
en varkens in de schuur naast de boerderij. Het woongedeelte aan
de voorkant had een zogeheten opgewipt dak. Ten opzichte van het
achterhuis had dit dakdeel een verflauwde helling door het naar
buiten toe verbreden van de zijmuren. Hierdoor verkreeg men
meer woonruimte zonder de nokhoogte te hoeven aanpassen. Het
zadeldak met wolfseind was gedekt met blauw gesmoorde oud
Hollandse dakpannen, aan de binnenzijde dichtgestopt met stro-
dokken ter bescherming van de hooiopslag tegen regen en jacht-
sneeuw. 
Het buitenmetselwerk was uitgevoerd in een paars-rode handvorm
Vechtformaat in halfsteens verband. 
Het metselwerk van het trasraam was voorzien van een grijze
cementlaag ter bescherming tegen opspattend water, aangezien de
dakgoten ontbraken. De oude driebeukige ankerbalkconstructie
bestond uit handmatig behakte eikenstammen. De zware eiken
draagbalken in de grote keuken waren ossenrood geverfd.
De achtergevel had geen ‘onderschoer’, maar werd voor het groot-
ste deel in beslag genomen door een tweedelige deeldeur met uit-
neembare middenstijl. Op de grens met ’t Altena stond achter de
boerderij de éénroedige zaadberg. Hierin werd de rogge opgeslagen
alvorens te worden gedorst. Het met riet bedekte piramidedak kon
door middel van een winde verticaal worden bewogen. 
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Naast de boerderij stond een met riet gedekte schuur, die in de
jaren vijftig door onbekende oorzaak is afgebrand.

Gerrit Albert Brinkman en Gerritjen Hunnekink 

De familie Brinkman bewoonde vanaf 1856 tot aan de afbraak
Erve ’t Nuessink. Het gezin van Gerrit Albert Brinkman en
Gerritjen Hunnekink had zes dochters en drie zonen. Eens per
vier jaar werd de verjaardag van oma Brinkman groots gevierd. Ze
was namelijk geboren op 29 februari 1864, een schrikkeljaar.
Ondanks het feit dat er altijd veel mensen over de vloer waren,
heerste er in de boerderij een gepaste rust en geborgenheid. 
Het is buitengewoon jammer, dat indertijd zo onzorgvuldig met dit
mooie stuk historisch erfgoed is omgesprongen. Des te meer omdat
het de Tweede Wereldoorlog ongeschonden is doorgekomen, in
tegenstelling tot vele andere boerenhofsteden in de omgeving.

Bronnen: Staringinstituut Doetinchem
Stadsarchief Zutphen.
Uitgave: oude boerderijen in de Achterhoek
Archief De Elf Marken
Familiedossier Rood Eefde
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DE NSB-INVLOED IN DE JAREN DERTIG IN GORSSEL
en enkele beschouwingen over eventuele NSB-betrokkenheid
bij de moordpartij op zeven burgers op 24 september 1944*

P.G. van Manen

Bij de verkiezingen voor de Provinciale  Staten in 1935 kreeg de
NSB een gemiddeld stemmenpercentage van ongeveer 8%. In de
Achterhoek lag dat percentage in een aantal gemeenten aanzien-
lijk hoger. Er waren zes Gelderse gemeenten met meer dan 15%
aan NSB-stemmen, en wel: Laren 15,23%; Lochem 18,12%; Ruurlo
21,68%; Zelhem 16,70%; Winterswijk 20,37% en Rozendaal
20,20%. Op Rozendaal na allemaal gemeenten in de Achterhoek.
Hoe was nu de uitslag van de gemeente Gorssel? Het totaal aantal
uitgebrachte stemmen bedroeg 5302, waarvan 405 op de NSB, het-
geen overeenkomt met 7,64%. Het Gorsselse percentage NSB-
stemmen lag dus net onder het landelijke gemiddelde van 7,94%. 
Hoe te verklaren dat er sprake was van een duidelijke afwijking in
stemgedrag wat de NSB betreft ten opzichte van de naburige
gemeente Laren met, zoals we gezien hebben, 15,23% NSB-stem-
men. Daartoe moeten we kijken naar de verkiezingsuitslagen voor
de Tweede Kamer in 1933 in beide gemeenten. Wat Laren betreft
valt op dat in 1933 de NBTMP (Nederlandse Boeren Tuinders en
Middenstandspartij) 31,08% van de stemmen behaalde en het
jaar daarop voor de Provinciale Staten slechts 3,17%. De liberale
partijen (Vrijzinnig Democratische Bond en Liberale Staatspartij)
stijgen van 25,05% naar 44,12% en de NSB krijgt, zoals we reeds
zagen, 15,23%.
De confessionele partijen blijven bij beide verkiezingen stabiel: 
± 30%. In Gorssel bij de confessionelen hetzelfde beeld. Hier ligt
het percentage echter beduidend hoger: gemiddeld ± 45%. Wat
voor de confessionele partijen in beide gemeenten geldt, is ook van
toepassing op de linkse partijen. Trouw aan de eigen zuil was in de
jaren dertig zowel voor links als voor de confessionelen bijna van-
zelfsprekend. Het grote verschil tussen Laren en Gorssel is dat de
NBTMP in 1933 in Gorssel slechts 119 stemmen behaalt, wat
overeenkomt met een percentage van 2,56%.
Alvorens verder te gaan met de analyse van de verkiezingen in
1933 en 1935 in Gorssel en Laren dienen we eerst het zoeklicht te
richten op de NBTMP. De voorloper van de NBTMP was de
Plattelandersbond. Deze kan gekenschetst worden als een protest-
beweging van ontevreden boeren; in het bijzonder de kleine boeren
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voelden zich verwaarloosd door de officiële politiek. De oprichting
van de Plattelandersbond vond plaats op 17 februari 1917 door een
kleine groep Zuid-Hollandse boeren.
Na de eerste weinig succesvolle deelname aan de verkiezingen
voor de Tweede Kamer van 1917 besloot de Plattelandersbond in
1918 met een zowel rechtse (confessionele) als een linkse (neutra-
le) lijst aan de verkiezingsstrijd mee te doen. De partij behaalde
net genoeg stemmen voor een restzetel (0,67%). Deze zetel werd
ingenomen door Frederik Bos; pas met de vervanging van Bos in
september 1919 door de Hekelingse boer Arend Braat, zou de
Plattelandersbond aan profiel winnen. Braat sloeg een veel rauwe-
re en radicalere toon aan dan zijn ietwat bedeesde voorganger.
Zelden zal een Kamerlid erin geslaagd zijn om zo snel zo’n verplet-
terende negatieve indruk achter te laten als ‘boer’ Braat.
Hij sprak erbarmelijk Nederlands en was er nog trots op ook.
Volgens Braat werd er een hetze tegen de plattelandsbevolking
gevoerd. Met zijn even warrige als rauwe redevoeringen verwierf
Braat al spoedig de reputatie van de meest ongelikte beer die ooit
in de politieke arena is losgelaten. In spotprenten figureerde Braat
als het prototype van de onbeschaafde boer die spuwde op het
tapijt van ’s lands vergaderzaal terwijl hij bijna languit met zijn
klompen op tafel in zijn zetel hing. Wie echter veronderstelde -
zoals menigeen deed - dat de Plattelandersbond zich door het
gedrag van zijn voorman electoraal uit de markt had geprijsd,
kwam bedrogen uit.
Braats onbesuisde optreden bleek op grote delen van het platte-
land wel aan te slaan. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1922
behaalden de twee lijsten van de Plattelandersbond gezamenlijk
1,6% van de stemmen, goed voor twee zetels. De winst dankte de
Plattelandersbond volledig aan de door Braat aangevoerde vrijzin-
nige lijst; een verklaring voor de winst moet naast het optreden
van Braat ook gezocht worden in de ongunstige economische con-
junctuur.
Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 1923 werd zelfs
ruim 1,9% van de stemmen behaald. Dat alleen de vrijzinnige lijst
van de bond van de situatie wist te profiteren, wijst erop dat de
confessionele partijen met succes hun boerenaanhang blijvend
hebben weten te binden. De stijl van de liberale partijen was te eli-
tair om de boeren ook in tijden van crisis vast te houden. Binnen
de Plattelandersbond kwam echter een stroming op tot vorming
van een meer beschaafde agrarische partij met een op de platte-
landswaarden gefundeerde visie op het algemeen belang. Dit leid-
de natuurlijk tot conflicten met Braat, die zijn tegenstander De
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Boer zou hebben gedreigd  “een paar tanden uit zijn bek te slaan”.
De groep rond De Boer werd geroyeerd. Bij de Tweede
Kamerverkiezingen van 1925 kreeg Braat 1,4% der stemmen; De
Boer kwam niet verder dan 0,6%. 
In de nu volgende periode zakte de Plattelandersbond diep weg;
door de vele door Braat uitgevaardigde royementen was de partij-
organisatie volledig in elkaar gezakt. De eind 1929 uitgebroken
economische crisis bleek de partij ook niet meer te kunnen redden.
Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 1931 werd slechts
0,71% der stemmen verkregen. Het gevolg was dat de partij uiteen
viel in een gematigde en een radicale groepering. De heroprichting
van de bond onder de naam Nationale Boeren Tuinders en
Middenstandspartij, eind 1932, kan als een overwinning van de
gematigde groep beschouwd worden. Bij de Tweede Kamer -
verkiezingen van 1933 haalde, tot grote woede van Braat, de partij
met 1,3% van de stemmen één zetel. De opvolger van Braat in de
Tweede Kamer Vervoren was geen succes. Zijn bedaarde optreden
viel goed in het Parlement maar niet bij zijn achterban. Bij de ver-
kiezingen voor Provinciale Staten in 1935 kreeg de partij nog
slechts 0,2%, twee jaar later bij de Tweede Kamer verkiezingen
was dit gedaald tot 0,1%. 
Na deze uitwijding over de NBTMP dienen we als afsluiting van
dit gedeelte een algemene conclusie te trekken. De zeer hoge score
in 1933 van de NBTMP in Laren en de zeer lage in Gorssel heeft
ongetwijfeld te maken met de duidelijk veel grotere confessionele
invloed in de gemeente Gorssel.
Boeren en Middenstanders waren weinig geneigd links te stem-
men; ze stemden of confessioneel, of ze verdeelden hun stem tus-
sen een belangenpartij als de NBTMP, de Liberalen en in 1935 de
NSB, waarbij opgemerkt moet worden dat de NSB natuurlijk niet
alleen stemmen kreeg van boeren en middenstanders, maar ze
waren wel onder deze groepen relatief zeer sterk vertegenwoor-
digd. Dit blijkt in Laren uit het feit dat de NBTMP bijna 30% ver-
lies lijdt in 1935, waarvan de liberalen en de NSB profiteren. In
Gorssel verdwijnt de NBTMP bijna geheel, de liberalen verliezen 
± 8% en dit is waarschijnlijk de voornaamste oorzaak waarom de
NSB op 7,64% uitkomt.
Bij de Kamerverkiezingen van 1937 verliest de NSB in beide
gemeenten aanzienlijk. De NSB verkrijgt in Gorssel dan 155 stem-
men, wat overeenkomt met een percentage van 3,41%, meer dan
een halvering dus. In Laren is in 1937 het aantal stemmen op de
NSB 184, wat 6,35% van de kiezers inhoudt. De uitslagen in
Gorssel en Laren komen overeen met de landelijke trend van een
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sterk dalend stemmenaantal. Landelijk kreeg de NSB nog slechts
4,22% van de stemmen, nog geen halvering; in Laren en Gorssel
trad zoals we zagen meer dan een halvering op: Laren van 15,23%
naar 6,35 % en Gorssel: van 7,64% naar 3,41%. Uit het voorgaande
blijkt dat de NSB in de gemeente Gorssel niet een bovengemiddeld
aantal stemmen heeft verworven; in een naburige gemeente als
Laren was dat wel het geval. De verklaring hiervoor is hoogst-
waarschijnlijk de veel grotere invloed van de confessionelen in de
gemeente Gorssel.

Voor het tweede deel van dit artikel, te weten het drama van 
24 september 1944, is onder andere gebruik gemaakt van het rap-
port van H.I.G.J Tobi over de gang van zaken op de bewuste dag.
De heer Tobi behoorde zelf tot de groep die op 24 september gear-
resteerd werd; doel van het rapport was om ervoor te zorgen de
personen die zich met het onderzoek naar de wandaden zouden
gaan belasten een richtsnoer te geven voor hun handelen. Tobi
begint in zijn verslag te melden dat in de week voor 24 september
1944 door verantwoordelijke of onverantwoordelijke saboteurs eni-
ge onbetekenende sabotagedaden waren gepleegd. De bezetters
zouden daarop ten gemeentehuize met moord en doodslag hebben
gedreigd. Tegelijkertijd eiste de bezetter dat een aantal mensen
uit de gemeente graafwerkzaamheden zou gaan verrichten voor
een Duitse verdedigingslinie langs de IJssel; daaraan werd nauwe-
lijks gehoor gegeven.
Toen de toestand uiterst kritiek werd en het optreden van de SS
en de SD een steeds agressiever karakter kreeg, verscheen het
gevraagde aantal gravers op het appel; daaraan werd de belofte
verbonden dat er geen represailles zouden volgen. Dit Duitse ere-
woord bleek echter van nul en generlei waarde. Er werden, zoals
we maar al te goed weten, toch maatregelen genomen met alle tra-
gische gevolgen van dien. 
Wat de bijdrage van landgenoten aan het drama betreft, wordt
door Tobi de SS-man Emile Rappard genoemd. De Gorsselse poli-
tie zou in het bezit zijn van onweerlegbare bewijzen van zijn mede-
plichtigheid. Verder worden in het verslag nog diverse namen
genoemd en de NSB’er P. zou gezegd hebben dat in het drama 
J.G. de V. en Emile Rappard de schuldigen waren. We beperken
ons in het verdere verhaal tot De V. Alle personen en aspecten
behandelen, zou de omvang van een artikel verre te boven gaan. 
Van genoemde De V. is een dossier aanwezig in het Nationaal
Archief te Den Haag. Daaruit blijkt dat De V. veroordeeld is tot
vier jaar internering, te beginnen d.d. 14 april 1945. Om diverse
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redenen, onder andere zijn houding in het interneringskamp, toe-
stand van zijn vrouw en tekenen van berouw volgens de dienst-
doende predikant in het interneringskamp, ds. Gerrits, is De V.
reeds in september 1948 vrijgelaten. De belangrijkste aanklacht in
zijn dossier, nr. 13, luidde: vertrouwensman van de SD in Arnhem;
bovendien zou De V. uit  dien hoofde inlichtingen verstrekt hebben
over verschillende personen uit Gorssel. Dit punt van de aanklacht
werd niet bewezen geacht en dat is waarschijnlijk de reden dat de
oorspronkelijke straf beperkt bleef tot vier jaar. Gegevens uit het
archief van de gemeente Gorssel werpen verder een verrassend
licht op het doen en laten van De V. 
In een brief van 1 november 1940 van de waarnemend burgemees-
ter, Dr. J. van der Hoeven, aan De V. is sprake van een schrijven
van De V. aan de burgemeester. Uit de brief blijkt dat De V. het
zingen van het Wilhelmus bij een bepaalde gelegenheid opgevat
heeft als een provocatie aan zijn adres. De burgemeester stelt dat
het zingen van het Wilhelmus, voor zover hem bekend, niet verbo-
den is. Voorts schrijft Dr. Van der Hoeven dat hem gebleken is dat
de politie het zingen terstond onderdrukt heeft zodat niet meer
dan een paar regels gezongen kunnen zijn. Van plichtsverzuim
door de politie, zoals De V. kennelijk veronderstelde, kan derhalve
geen sprake zijn geweest. De burgemeester schrijft verder, dat
nimmer te bewijzen zal zijn dat er sprake was van een provocatie
ten opzichte van De V. In hoeverre De V. zelf aanwezig was toen
het Wilhelmus gezongen werd, wordt niet duidelijk. Ook komt in
de brief de Nederlandsche Unie ter sprake. Dr. Van der Hoeven
stelt dat deze beweging, die in het begin van de oorlog grote groe-
pen Nederlanders verenigde om een front te vormen tegen de
NSB, niet verboden is en propaganda maken ervoor dus geoor-
loofd, waartegen De V. kennelijk bezwaar heeft gemaakt in zijn
brief aan Dr. Van der Hoeven. 
In verband met het voorafgaande over het zingen van het
Wilhelmus is ook nog van belang het proces-verbaal d.d. 31 okto-
ber 1940, opgemaakt door de veldwachters Volkerink en
Moerman. In dat proces-verbaal wordt vermeld dat genoemde poli-
tiemensen zich in de avond van 29 oktober 1940 om ruim 11 uur
ter controle van de juiste naleving van de sluitingstijd bevonden in
de zaal Concordia behorende tot hotel De Roskam, waar die avond
met vergunning van de burgemeester een openbare dansavond
werd gehouden. Aangezien het sluitingsuur was aangebroken, zo
gaat het proces-verbaal verder, begaven de veldwachters zich ach-
ter in de zaal om van daaruit de jongens en meisjes voor zich uit te
drijven in de richting van de uitgang, waar zich ook de garderobe
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bevond. Deze garderobe was door middel van een muur en deuren
van de zaal waar de politiemensen zich bevonden, gescheiden.
Door de rijksveldwachter Moerman werd toen geconstateerd dat
enige personen in de garderobe ofwel voor de deur van de zaal van
genoemd gebouw het laatste gedeelte van het eerste couplet van
het  Wilhelmus zongen. Moerman geeft aan ernaar toe te zijn
gegaan om het zingen te verbieden, mede gelet op het feit dat het
gemelde tijdstip bestemd was voor de nachtrust. Aan het gebod
werd onmiddellijk gehoor gegeven, wie gezongen heeft, is niet
waargenomen. Verder verklaren de veldwachters nog dat in deze
omgeving na afloop van een bal of feestavond bij wijze van finale
het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen wordt. 
Uit een brief van 4 november 1940 van de burgemeester aan de
procureur-generaal bij het gerechtshof te Arnhem blijkt dat De V.
op bezoek is geweest bij de burgemeester naar aanleiding van ern-
stige relletjes met leden van de Nederlandsche Unie te ‘s-Graven hage.
De V., behalve NSB’er ook compaan van de WA, kwam met de
mededeling dat de WA besloten had de burgemeesters van Zutphen
en omgeving dringend te verzoeken alle propagandavoorwerpen
van deze Unie zoals reclamebiljetten, fietsvlaggetjes e.d. door de
politie in beslag te laten nemen. Zouden maatregelen achterwege
blijven, dan zou de WA zelf  maatregelen nemen en desnoods tot
geweld overgaan. De burgemeester merkte tegen De V. op dat hij
in het uiterste geval geweld tegenover geweld zou aanwenden. De
V. bleef bij zijn opvatting en stelde de burgemeester aansprakelijk
voor eventuele gevolgen. Uit de brief blijkt verder dat de procu-
reur-generaal telefonisch in kennis is gesteld en dat de burgemees-
ter dankbaar is voor de verklaring van de procureur-generaal de
opvatting van de burgemeester te delen. Uit de brief blijkt ook dat
de burgemeester De V. verzocht heeft nogmaals naar het gemeen-
tehuis te komen om hem in kennis te stellen van de mening van de
procureur-generaal. 
Uit al het voorafgaande komt natuurlijk duidelijk naar voren, dat
we in het geval De V. te maken hebben met een zeer activistisch
en waarschijnlijk ook zeer overtuigd lid van de NSB. Van belang
voor nog meer activiteiten van De V. is een brief d.d. 11 maart
1941 van de toenmalige burgemeester Mr. J.O. Thate aan de pro-
cureur-generaal te Arnhem. De brief is een reactie op het verzoek
om bericht vanwege een aan hem gericht schrijven van De V. Hij
spreekt in deze brief over “den joodschen secretaris” van de Unie.
Namens betrokkene is echter ter secretarie medegedeeld dat een
der overgrootouders van joodse bloede is geweest. Met Unie wordt
hier uiteraard de Nederlandsche Unie bedoeld. Verder komt nog
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een kwestie betreffende de boekhandelaar Loman aan de orde.
Omstreeks oktober 1940 is door De V. bij de SD een aanklacht
ingediend tegen Loman; deze aanklacht had betrekking op een
conceptschrijven dat Loman in september 1939 had willen richten
aan de inspecteur van het lager onderwijs. De in het concept voor-
komende anti-Duitse zinsnede is niet in het origineel opgenomen,
hetgeen aan De V., destijds zeer bevriend met Loman, bekend was.
Desondanks heeft hij met het concept in de hand de klacht een
jaar na dato ingediend. Nadat aan de Sicherheitspolizei deze han-
delwijze is uiteen gezet, werd besloten van vervolging af te zien en
werd de burgemeester verzocht Loman een berisping te geven, het-
geen omstreeks november 1940 is geschied. De brief eindigt met de
opmerking dat hij, de burgemeester, de procureur-generaal enige
tijd geleden reeds mededeelde dat bij De V. sprake is van een per-
soonlijke wrok tegen de heer Loman, die hij via de officiële instan-
ties trachtte te bevredigen. 

Tot slot: Dit artikel werpt enig licht op de politieke verhoudingen
in de jaren dertig in een deel van de Achterhoek. NSB-invloed bij
de gebeurtenissen van 24 september 1944 kan in het beperkte
kader van het voorafgaande niet aangetoond worden. Wel geeft
het een inkijkje in het doen en laten van de NSB’er De V.

* Op 24 september 1944 werden, bij wijze van represaille voor in
de voorafgaande week gepleegde verzetsdaden, zes mannen op de
schietbaan in Gorssel door een vuurpeloton van de SD te Joppe
doodgeschoten.
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LIEVE BEP (3)
Uit het dagboek van Riek van der Meij

W.J. Holtslag-Harkink

In het vorige nummer van Ons Markenboek (28e jaargang, nr. 1,
februari 2010, p. 35: Lieve Bep-2) kwam het eerste deel van het
dagboek-in-briefvorm van Riek van der Meij aan de orde*.
En zo ineens lag dagboek nummer twee ook op tafel. Een schrift,
heel dik door de vele krantenknipsels.
Het begint als volgt:

Augustus 1942: “Lieve Bep en Jan,
Nog is de oorlog niet afgeloopen, ben dus genoodzaakt een tweede
boek te beginnen. Ik wou Jan, dat jij me later ook verschillende
aanteekeningen kan laten zien en we die eens kunnen vergelijken
met mijn krantenknipsels.
Het wordt hier ook met de dag moeilijker. Vleesch en boter zijn
naast de bonnen haast niet meer te krijgen en als je wat op de kop
kunt tikken, zijn het schandalige prijzen. Deze week heb ik vet
gekocht, uitgesmolten in een Keuls potje, halfvol voor f. 85,50. Het
is maar zo, je moet het hebben. De heele zomer door elke dag op
z’n minst 40 personen aan tafel in de eetzaal, buiten personeel en
wijzelf om.”
Veel verenigingen moeten worden opgeheven en het aanwezige
kasgeld moet worden ingeleverd. Zo ook de vereniging van de
Gorsselse Winkeliers en Neringdoenden. Daarbij wordt zelfs
gecontroleerd of er nog achterstallige contributies te vorderen zijn.
“Met de Joden is het verschrikkelijk. De meesten hebben hun rug-
zak al klaar liggen met warme kleding, stevige schoenen enzo-
voort. Ze wachten nog op het bericht, dat ze moeten vertrekken.
Ook zijn veel Joden stiekem verdwenen, maar vinden doet men ze.
In alle Joodse zaken zijn ‘Verwalters’ aangesteld (NSB'ers) en de
Joden mogen zelf niet meer in hun zaak komen. Velen zijn al ver-
trokken en van verschillende kanten hoor je hoe er wordt geleden
in de kampen: onder andere in Ommen, Amersfoort, Ellecom enzo-
voort. Niet alleen Joden, maar ook bijvoorbeeld zwarthandelaren,
clandestiene slachters, mensen die de Duitse overheid hebben
beledigd enzovoort.”
“Bep en Jan, wat hooren we toch vreeselijke berichten over jullie.
De mannen zouden alle achter prikkeldraad zitten. Ik maak me
zoo angstig! Jan gevangen en nog wel in zoo’n klimaat, Bep alleen
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met de kinderen en misschien in welke omstandigheden in de
buurt van Japanners”. “Zouden Bep en Jan ook niet in Amerika
kunnen zitten? Van alles haal je je door het hoofd.”
Begin oktober: “We hebben een prettig vooruitzicht, we gaan met
ons vieren Janny, Johan, Jan en ik met de dogcar een paar dagen
uit. Heerlijk, de boel van je af te kunnen zetten, aan geen bonnen
of fornuis te denken”. De eerste avond bij Avenarius in Ruurlo, de
tweede dag naar de Gouden Karper in Hummelo en vervolgens
naar Loenen Hotel Silven. “Paard Jopie heeft ons weer veilig thuis
gebracht.”
13 oktober: “Iemand schijnt verleden nacht een bom te hebben
gelegd op de lijn bij Twello, deze is niet ontploft. Nu worden alle
omliggende plaatsen gecontroleerd, huis aan huis of er zich ook
vreemdelingen of Joden bevinden.” 
“Nog steeds moet er gepost worden. De Joden moeten het nog
steeds ontgelden, je verwacht zoo langzamerhand dat er niemand
overblijft. Er gaan geruchten dat voor 1 januari 1943 alle Joden
moeten zijn verdwenen uit Holland en tegen mei 1943 allemaal
zijn omgebracht.”
10 november: “We leven weer een beetje op nu de Amerikanen
Marokko hebben bezet. Je vraagt iedereen, heb je nog iets
gehoord? De een weet dit, de ander dat en we denken minstens dat
de oorlog nu overmorgen is afgeloopen. Je hoort dat de heele kust-
strook moet evacueren, Scheveningen, een gedeelte van Den Haag
enzovoort. Onze telefoon staat niet stil, iedereen wil bespreken,
een ander weet nog niet zeker of hij weg moet en zoo gaat het
maar door.”
Als Duitsland ook het zuiden van Frankrijk gaat bezetten, worden
er veel krantenknipsels in dit dagboek geplakt over vorderingen
en tegenslagen aan de fronten. De treinen naar het oosten van ons
land zitten overvol met evacués uit de kuststrook.
Sinterklaasavond wordt vrolijk gevierd. Dina is Zwarte Piet en
Otto merkt op dat Piet net zo’n kin heeft als Dina! 
Heel Gorssel is in feeststemming als de zangvereniging onder lei-
ding van E. van Loenen de revue ‘Stemming’ drie avonden voor
een volle zaal kan uitvoeren.
Mussert uitgeroepen tot Leider van ons volk.
Half december een varken geslacht, heerlijke karbonaadjes, hoofd-
kaas, balkenbrij enzovoort. De gasten hebben gesmuld!
De kerstdagen zijn goed verlopen. Niet te geloven dat het oorlog is
als je de kerstmenu’s bekijkt:
25 december: hors d’oeuvres, kerriesoep, gebraden ossenhaas en
groenten, griesmeelpudding met bessensap.

41



26 december: groentesoep, varkenskarbonade en groenten, reebout
met perencompote, taart.
1 januari 1943: “Onze drie jaren oorlog zitten er bijna op. Iedere
avond horen we een zwaar gezoem van vliegtuigen op weg naar
Duitsland om daar bombardementen uit te voeren. In ons land
moeten eerst de groothandels alle voorraad meubels, lampen, com-
plete inrichtingen leveren voor de getroffen Duitse woningen, dan
de winkeliers en daarna de particulieren. De nieuwe naam voor
Den Haag is ‘Kaapstad’. Groote villa’s, prachtige huizen worden
leeggehaald. Het mooie Rode Kruisziekenhuis wordt afgebroken
en in Duitsland weer opgebouwd. Berlijn is hevig gebombardeerd.
In de krant staat dat de vliegtuigen niet boven Berlijn konden
komen, maar een werkman die terugkeerde uit Berlijn kon wel
wat anders vertellen.”
En dan volgen er weer pagina’s met krantenknipsels over de oor-
log in Rusland, de Duitse verloren strijd om Stalingrad en de toe-
standen in Afrika en Azië.
Op 20 januari komt het bericht dat in Canada prinses Margreet
Rose is geboren. Prompt komt tante Margot binnen met een mar-
grietbroche op haar jas.
“Bep en Jan, konden we samen maar eens praten onder andere
omstandigheden, in de avondschemer op het terras met een lekker
borreltje. Is het bij jullie nu ook moeilijk met eten, ja, rijst is er
natuurlijk volop, suiker ook, maar boter en vet? Ik heb vandaag
weer voor f. 94,00 aan boter gekocht. Je moet wel. Voor koffie
wordt  nu f. 130,00 per pond betaald. Wat mogen we blij zijn Bep
en Jan dat onze kinderen nog niet zo oud zijn, dat ze opgepakt
worden om in Duitsland te gaan werken.”
Naast de steeds grimmiger wordende gebeurtenissen vergeet Riek
soms de leuke dingen op te schrijven. Harry heeft met een paar
vrienden en vriendinnetjes een clubje opgericht ‘De kanaries’ en
samen hebben ze een stukje ingestudeerd. Weken van te voren
hing er al een karton voor het raam waarop de uitvoering werd
aangekondigd. De club kreeg hulp van een paar hotelgasten en zo
werd in een goed gevulde zaal het toneelstuk met veel succes opge-
voerd. Er wordt verder weinig over de jongens verteld. Harry ver-
telde dat er weinig gezinsleven bestond en de jongens gingen dan
ook vaak alleen op pad, naar de grootouders in Almen, naar
Zutphen of Deventer. Met zijn verjaardag vraagt Harry geld om
een aapje te kunnen kopen, maar dat weet zijn moeder te voorko-
men.
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En steeds worden er krantenartikelen in het dagboek geplakt. Ze
weten intussen wel dat de berichtgeving van de Duitsers niet klopt
met de werkelijkheid.
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Op 26 maart wordt er weer een varken geslacht en moeder
Goldstein komt helpen om allerlei lekkernijen te maken, zoals
bloedbrood, bloedworst, hoofdkaas, balkenbrij en verder heeft men
dan ook weer karbonaadjes, verse worst, ham, vlees en spek.
Maar dan gaat het weer over de vele vliegtuigen die overkomen en
over het vallen van (brand)bommen in de buurt, maar ook weer op
Rotterdam met opnieuw veel doden en gewonden.
Dan komt op 29 april de oproep dat jonge mannen naar Duitsland
moeten, uit Gorssel ook een aantal: H. van Lente, Denekamp, 
G. Heuvelink. H. en G. Stormink, Jo Dikkers (werkt al in Duitsland),
Van Male, Mazel, W. Göbel, Johan Blom, enzovoort, enzovoort. 
Er komen steeds strengere bekendmakingen, zoals het verbod
om zich tussen 20.00 en 06.00 uur buiten te begeven en daar-
op weer lijsten in de kranten met namen van ter dood
gebrachte mannen. 
Hierna komt de verordening dat studenten zich moeten melden op
6 mei en wat ze aan spullen mee moeten nemen. Sommigen gaan,
maar heel veel duiken onder. Al snel volgt de ‘verplichting tot aan-
melding voor den arbeidsinzet voor mannen van 18 tot 35 jaren’.
Militairen worden teruggevoerd in krijgsgevangenschap. 
Dan de plicht om radiotoestellen in te leveren voor 13 mei 1943. Al
gauw heeft de Sicherheitsdienst in de gaten dat sommigen een oud
toestel kopen en inleveren en zo hun eigen toestel in bezit houden
en ook dat zal streng worden gestraft.
Even weer wat vrolijks en wel op de trouwdag. In de eetzaal wordt
een film gedraaid over de jeugdjaren van de kinderen en ook van de
familie in Indië.
Op 25 juni ’s avonds weer veel vliegtuigen, één wordt getroffen en
valt neer op de oprit van het Amelte. Jan moet er met de brand-
weer naar toe. De gesneuvelde piloten, zelfs nog één in Epse gevon-
den met een verse rode roos in het knoopsgat, hebben een eervolle
begrafenis gehad met veel bloemen, ook een krans van de hotelgas-
ten.
Ineens wordt in de kranten een maatregel tegen artsen aangekon-
digd. In alle plaatsen worden doktoren opgepakt en naar
Amersfoort vervoerd, dit naar aanleiding van een brief aan de
Rijkscommissaris, dat artsen niet zo maar naar Duitsland kunnen
gaan en hun patiënten hier in de steek kunnen laten. Nou, dat
bepaalt de Artsenkamer en niet de artsen zelf. Toen dokter
Beekhuis in Eefde en dokter Fischer in Almen niet thuis getroffen
werden, werd hun praktijk verzegeld. Deze dokterskwestie is
naderhand snel opgelost doordat 99,3 procent van de dokters hun
verontschuldiging hebben aangeboden aan de Rijkscommissaris.
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Dit staat althans in het krantenartikel!
Even later plakt Riek het volgende krantenartikel in haar schrift :
“Wat de amateur-tabaksteler moet weten”. Over het oogsten en
drogen van tabak. Toen belangrijk, nu een curieus verhaal.
Tussen alle krantenberichten over de oorlog komt af en toe ook een
lijst via het Internationale Rode Kruis van geïnterneerde burger-
personen van Nederlandse nationaliteit. De familie leest dan
natuurlijk meteen de lijst met namen door.

Dan het verslag over de brand in huize De Voorst op 18 augustus
1943. De brandweer is in touw van half elf ’s avonds tot half vijf de
andere middag; toen pas kwam er een frisse ploeg. Hotel De Kap
kon niet voor eten zorgen en zo moest Riek aan het pannekoeken
bakken die samen met een kraantjeskan vol koffie opgehaald wer-
den.
8 september: “Vanmorgen om half vijf hebben we controle gehad.
Er werd gebeld en gebeld. Controle. Sofort Licht! En Jan: ja, ja
kalm maar aan! Eerst in het café, waar ze de radio zagen staan. Ze
geloofden maar half dat deze onbruikbaar was. Ezels. Ze konden
toch wel begrijpen dat wanneer we iets om naar te luisteren had-
den, we deze radio niet in het café zouden laten staan. Jan vond
het vervelend de hotelgasten te moeten storen en probeerde tever-
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geefs de Duitsers met een biertje te vermurwen, het moèst. Jan
met twee van de groep mee om de kamers te controleren, eerst
beneden en toen naar boven. Och, wat schrokken die overwegend
oude dames. Op weg naar beneden vroeg Jan: ”Heb ik nu kennis
gemaakt met de Grüne Polizei? Ja, zeiden ze, Holland hat viele
Spitzbuben.” Achteraf bleek dat het een groep van zo’n 40 perso-
nen was die in groepen de huizen afwerkten. Later die dag kwam
het ‘daverende’ bericht dat Italië al op 3 september heeft gecapitu-
leerd.
“Wat zal er na de oorlog veel aan het licht komen over de valse
berichten die ons nu bereiken. Ik heb als curiositeit ‘Mijn kamp’
van Hitler gekocht en ben nieuwsgierig om het door te lezen.” 
“Bep, ik ben vandaag voor jouw verjaardag naar Almen geweest.
We hopen dat je volgend jaar per telefoon, telegram of per brief
gefeliciteerd kunt worden.
Jan heeft een heerlijke koepel voor me gekocht. Ons ‘Knollendam’
staat op de rand van het bosch achter het tramstation met uitzicht
op het bouwland en onze weide.”
Daar geniet Riek zo vaak het kan van een paar uurtjes rust. Naast
misschien wel een compleet verslag van de oorlogsgeschiedenis,
geschreven en aangevuld met de vele knipsels, wordt ook het grim-
miger wordende leven in Gorssel en omgeving nauwkeurig
beschreven. Een fel verwijt naar bijvoorbeeld jonge NSB’ers die bij
boeren net doen alsof ze op zoek zijn naar hun ondergedoken
broer, maar dan horen wie ze wel in huis hebben en die gaan ze
vervolgens verraden. “W.A. mannen zoeken eerst tevergeefs bij
boerderij ’t Spitholt naar de onderduikers, die gewaarschuwd
waren en buiten verbleven met een eigen radio. Vervolgens gaan
ze naar boer Wiegman. De onderduikers plus de zoon van
Wiegman zaten voor het hooi in een houten kast die ze zelf van
binnen vergrendelden. Toen die kerels met grepen in het hooi prik-
ten, vonden ze niets. Met hun zaklantarens schenen ze ook op de
houten kast. De jongens hadden niet meer durven ademen. Zo heb-
ben ze daar gezeten tot de volgende morgen half negen, bang dat
zich nog zo’n W.A. man schuil hield. Ze plasten in hun klompen.
De man van Marietje Ovink, Henk Zonnenberg, was daar ook bij.
De W.A. vond alleen het identiteitsbewijs van Herman, de zoon,
die eigenlijk al in Duitsland had moeten zitten. Enfin, toen
Wiegman niet kon verklaren waar Herman was, hebben ze
Wiegman zelf meegenomen.” 
Winkeliers gaan goederen verkopen bij voorbeeld een complete
babyuitzet tegen inleveren van 400 eieren, mooie coupons mantel-
stoffen, oude kwaliteit zonder punten alleen voor tabak, sigaren en
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sigaretten. Dit en meer werd op de etalage van Voerknecht
geschilderd, de winkel gesloten en de hele inventaris verkocht.
Zo blijft ook dit dagboek boeien.
Een hele waslijst met artikelen die niet meer te koop zijn van
dweil tot stopgaren, van closetpapier tot lucifers, met ruilen kom
je soms aan benodigdheden.
Voor de jongens blijft het een spannende tijd. Zo mag Harry met
zijn ezelwagen met de jonker van ’t Joppe mee op jacht om de
geschoten hazen en ander wild te vervoeren. Op straat leren ze
een ‘net’ versje:
‘De eerste was een Tommie, de tweede was een mof
De derde kon niet komen, want de vierde was ontploft
De vijfde was in Rusland, de zesde was aan ’t front
En de zevende had de bokse van de achtste aan de ….
Refrein: Ouwe taaie, jippie, jippie jee..ee, Ouwe taaie jippie, jippie
jee!
Eind januari worden allerlei gebouwen en huizen in Gorssel door
de Duitsers in beslag genomen. De soldaten zitten in de
Vullerschool, de Ortskommandant in Den Oldenhof. Bij de
Roskam zijn ze al wel naar de keuken wezen kijken, maar die is
schijnbaar te klein. “Wel vijf dagen moeten koken voor 30 Duitse
militairen en daarnaast voor 25 gasten en wijzelf 10 personen, dus
ongeveer 65 personen.”
Harry gaat nog wel eens naar Den Oldenhof, waar hij van de
Ortskommandant allerlei lekkers krijgt. Zijn ouders zijn daar niet
blij mee en proberen hem dat duidelijk te maken. Die moeten toch
al door de rouwadvertentie voor de Duitse zoon van Maria** via
geruchten horen dat ze ”waarschijnlijk” de N.S.B. aanhangen.
Op een dag loopt Harry bij zijn ezel in de wei achter De Roskam.
Plotseling trekt het dier met zijn been en stroomt er bloed uit een
bovenbeen van de ezel. Harry rent naar Den Oldenhof om dit aan
de Kommandant te melden. Die gaat mee en laat de manschappen
uit de school aantreden met de vraag wie er op de ezel heeft
geschoten. Niemand meldt zich, waarop de Kommandant zegt:
“Nou, dan blijven jullie hier staan tot de dader zich wel meldt.”
Toen stapte een soldaat naar voren en zei, dat hij niet op de ezel
had geschoten, maar dat zijn kogel wel afgeketst was. Dat bleek
waar. De Duitse arts moest de kogel verwijderen en de wond ver-
zorgen.
Steeds vaker bommen op Nederlands grondgebied, Enschede en
Nijmegen (hier meer dan 500 doden) worden zwaar getroffen. Riek
besluit zich te melden om een pleegkind uit Nijmegen op te
nemen, maar er hadden zich toen al 1200 mensen opgegeven.
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“In het geheel zijn hier al 18 Amerikaanse en Engelse piloten
begraven. En elke dag blijven er veel vliegtuigen overvliegen,
gisteren telden wij er 130 bij elkaar.”
Een NSB-buurman probeert Jan op te laten pakken, maar dit
wordt door een andere ‘goeie’ NSB’er voorkomen.

Op 18 maart 1944 schrijft Cees de Geus aan de familie Van der
Meij dat hij “door bemiddeling van het Internationale Rode Kruis
in Genève bericht heeft ontvangen van het officiële Inlichtingen
Bureau te Tokio van de internering van den heer De Geus, J.F.P.,
oud 38 jaar, beroep Shipbuilding Company. De heer De Geus is
geïnterneerd in het Java kamp. Een nadere plaatsaanduiding van
dit kamp werd tot op heden niet ontvangen. Het schijnt dat Jan
niet gediend heeft in het leger en als burger is geïnterneerd. Wat
een fijn bericht hè. Bijgaand een circulaire met aanwijzingen voor
correspondentie met geïnterneerden in Japan en in de door Japan
bezette gebieden. Wij zullen vandaag nog schrijven naar het
kamp. Er staat niet bij of Bep daar bij is, maar misschien zit Bep
nog in der eigen huis.”
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De oorlog wordt soms even vergeten: 16 mei gezellige avond van
de brandweer met een Gelderse koffietafel, brood en beleg door de
leden zelf verzameld. Op 19 mei een middag en avond met hotel-
houders uit Lochem en Zutphen bij hotel De Luchte in Lochem.
En op 20 mei viert Riek haar verjaardag met veel bloemen en
andere cadeautjes. Familie, vrienden en gasten worden getrak-
teerd op taart, door Gerrit gemaakt.
Maar het kan net zo snel weer veranderen in oorlogsleed. In
Lochem moeten alle hotels en ook Hotel De Kap in Warnsveld voor
1 juni ontruimd zijn om Duitsers te kunnen opvangen, maar de
hotelkamers worden een week later al weer vrijgegeven. 
11 juni: Na allerlei geruchten over een mogelijke invasie zijn de
meeste Duitsers uit Gorssel  vertrokken naar Frankrijk.
“We maken op het ogenblik stroop van suikerbieten. Die worden
eerst grondig schoongeborsteld. Dan in dunne schijven gesneden
en met ruim water opgezet en dan ongeveer vier uur laten koken.
Daarna in een zeef gedaan en het nat gezeefd. Het vruchtvlees
wordt uitgeperst en dit vocht wordt bij het andere nat gevoegd.
Alles laten inkoken, zonder deksel, zodat men na vier à vijf uur de
stroop overhoudt. Ze is heerlijk hoor, de nasmaak ietwat gronde-
rig.”
Dit dagboek eindigt met veel krantenknipsels en op 4 juli met het
bericht dat Minsk is gevallen. 
En nu maar hopen dat deel vier nog gevonden wordt, zodat we de
laatste maanden van de oorlog ook nog door de ogen en de pen van
Riek van der Meij kunnen meebeleven.

* Dagboek drie is in Lieve Bep (1) beschreven (Ons Markenboek,
27e jaargang, nr. 4, november 2009, p. 23). Dat dagboek beschrijft
de schrijnende gebeurtenissen in Gorssel zelf tot half december
1944. 
** Zie Lieve Bep (2)
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
Bouwbedrijf Rothman, Scheggertdijk 21
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
Geert de Groot fotograaf, Bakkersteeg 2
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf Pladdet, Scheggertdijk 41
Loonbedrijf Almen-Harfsen, Kapelweg 22
Van de Straat Verhuizingen, Heuvelweg 2

Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Autoservice Eefde, Zutphenseweg 73
Boomkwekerij Knol BV, Jodendijk 51
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
C 1000 Versluis, Schurinklaan 16
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Kamhuisschilders.nl, Kokstraat 37
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Tuin en Kunst op Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regiobank Gorssel Eefde, Kokstraat 37
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Chinees spec. & wokrestaurant De Rozentuin, Deventerweg 40
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Veldwachter Rietdekkers BV, Dortherweg 43

Gorssel:
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
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Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Hekkelman Bouwbedrijf Gorssel, Zutphenseweg 28
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis&Visser  Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Kreeftenberg Mode en Linnen, Nijverheidsstraat 1
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Rabobank Graafschap-Noord, Hoofdstraat 48
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
Weijler & Weijler tandartsen, Hoofdstraat 7
Woningstichting De Groene Waarden, Nijverheidsstraat 8

Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
De Haarbroekse Vijvertuin, Harfsensesteeg 40
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4  
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Gerjak BV, Holtmark 2
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Spar Kirchjünger, Lochemseweg 130A
Wichers Bouw en Restauraties, Braakhekkeweg 12
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15

Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bosrestaurant, Joppelaan 100
Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64 
De Zevensprong, Dortherdijk 6
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
N.M.J. Schrijver Rietdekkersbedrijf, Joppelaan 102
Technisch buro Bruggeman VOF, Oxerweg 4
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Kring van Dorth:
Camping De Vlinderhoeve, Bathmenseweg 7
Stayokay Gorssel, Dortherweg 3

Lochem:
Grondweg BV, Hanzeweg 17

Warnsveld:
Bouwbedrijf Pelgrum BV, Lage Weide 29

Zutphen:
Dekker Lingerie, Korte Hofstraat 1
Dieperink Transport, Loohorst 6
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Koninklijke Hesselink BV Grafmonumenten, Gerritsenweg 6
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink, 

Verlengde Ooyerhoekseweg 16
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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