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Henk Vaags   VAN DE VOORZITTER

Beste lezers,

Deze Kronyck is anders dan vorige 
Kronycken. Net op het moment dat het 
seizoen  zou worden afgesloten met 
een jaarvergadering nam het coronavi-
rus voor een groot deel de leiding over 
het reilen en zeilen van ons dagelijks 
gebeuren. En dus ook over de gang van 
zaken bij onze vereniging. De gebruike-
lijke jaarvergadering in het voorjaar is 
uitgesteld en alle geplande lezingen tot 
nu toe zijn komen te vervallen, evenals 
de gebruikelijke excursie naar een af 
andere bezienswaardigheid.

Hoewel er gesproken wordt van een 
voorzichtige herstart op allerlei terrei-
nen is het nog onzeker wanneer wij als 
vereniging weer ledenavonden kunnen 
organiseren, excursies kunnen hou-
den, enz. Zoals u hebt kunnen lezen is, 
om u als leden zich met de vereniging 
bezig te houden, een quiz opgesteld; 
hier is door een aantal van u met groot 
enthousiasme aan mee gedaan. Ook 
is onderhoud rondom het Old Vorden 
Huus uitgevoerd en is, waar moge-
lijk, intern gewerkt aan het tekst- en 
beeldarchief. Dit voorjaar heeft onze 
vereniging samen met AH Grotenhuys 
Vorden het verzamelalbum “Vriende-
lijk Vorden” uitgegeven, hetgeen een 
groot succes is geworden. Mocht u nog 
plaatjes missen, dan kunnen Gerrit 
Vlogman en Rinus Ilbrink u er alsnog 
aan helpen!

Het coronavirus heeft zich binnen de 
vereniging ook laten gelden: Rinus 
Ilbrink is er mee in het ziekenhuis 

terecht gekomen en is gelukkig weer 
hersteld. Voor zover wij weten is een 
lid van onze vereniging aan deze ziekte 
overleden, n.l. Johan Norde. Johan 
heeft zich enige tijd geleden, samen 
met anderen, bezig gehouden met de 
inventarisatie van gevelstenen binnen 
onze gemeente. Wim Ruiterkamp heeft 
dit voorjaar hier nog een interessante 
lezing over gehouden in het Old Vorden 
Huus.

Zoals gezegd is de jaarvergadering uit-
gesteld en konden geen jaarverslag en 
financiële zaken worden afgehandeld. 
Zodra de omstandigheden het toelaten 
zal een jaarvergadering worden geor-
ganiseerd.

Afgelopen week bereikte ons het be-
richt dat Hennie Reindsen is overleden. 
Hennie was één van de oprichters in 
1981 van onze vereniging, heeft vanaf 
2002 gedurende zes jaar het voorzitter-
schap bekleed en is naderhand tot ere-
lid benoemd. Van een ander werkzaam 
en overleden lid, Hans van der Linden, 
schrijft Rinus een stukje in “Van de 
redactie”.

De inhoud van deze Kronyck gaat over 
75 jaar vrijheid met wellicht volgend 
jaar daarop nog een vervolg bij een 
75+1 herdenking. Een gedenkwaardig 
gegeven waar veel over geschreven is 
en dat nog steeds in de belangstelling 
staat.

Ik wens u veel leesplezier en hoop u op 
een volgende bijeenkomst te mogen 
begroeten.
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Rinus Ilbrink   VAN DE REDACTIE

Deze Kronyck is in een bijzondere tijd 
voorbereid en verschenen: 
Eerst kwam ons mederedactielid Hans 
van de Linden te overlijden op 15 decem-
ber 2019. Hans heeft sinds maart 2017 als 
redacteur zijn inspirerende krachten aan 
de Kronyck gewijd en samen hebben we 
een geheel nieuwe vormgeving opgezet. 
Door zijn grafische vakmanschap en 
jarenlange ervaring bij drukkerij Weevers 
heeft het blad sindsdien een prachtige 
uitstraling. Ook zijn waardevolle inhou-
delijke bijdragen maakten het tot een 
genoegen met Hans samen te werken. 
We missen hem om zijn hartelijkheid en 
zijn vakmanschap.

In het vroege voorjaar heeft het coronavi-
rus alle maatschappelijke activiteiten stil 
gelegd of door elkaar gegooid.

De bedoeling was geweest dit nummer 
’75 jaar vrijheid’ in april te laten verschij-
nen, gelijk met de opening van onze 
expositie in het Old Vorden Huus. Het 
liep anders. Het Old Vorden Huus werd 
gesloten voor activiteiten, uw redacteur 
werd ook getroffen door het virus, maar 
na enkele dagen in het Gelre-Zutphen 
en 2 weken huisquarantaine met goede 
verzorging gelukkig weer de gezond-
heid teruggekregen. Wat te doen met de 
Kronyck? In overleg met het bestuur is 
besloten alsnog het ‘Vrijheidsnummer’ te 
laten verschijnen. De redactie heeft ver-
scheidene artikelen mogen ontvangen na 
een oproep. Zoveel zelfs dat volgend jaar, 
wanneer de feestelijkheden ‘75+1 jaar 
vrijheid’ gevierd zullen gaan worden, er 
opnieuw een aantal herinneringsartike-
len in de Kronyck zullen worden opgeno-
men. Hartelijk dank  voor deze nieuwe en 
onbekende herinneringen en gevonden 
notities en enkele foto’s. Afsluitend is het 
3e (en laatste) deel over de Joodse be-
graafplaats opgenomen.

De redactie heeft nog steeds de wens 
om ook artikelen op te nemen die in 
het dialect van de Achterhoek zijn ge-
schreven. Hoewel niet altijd makkelijk 
te lezen, is het toch een vorm van le-
vend en actueel houden van het Neder-
saksisch, één van de doelstellingen van 
onze vereniging. Dus mocht u ergens 
een stukje hebben liggen of u wilt zelf 
de schrijfpen ter hand nemen: de re-
dactie is zeer geïnteresseerd! 

Veel leesgenoegen met dit vrijheids-
nummer!
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DOOR DE BRIL VAN
Jan Maalderink EEN SCHOOLJONGEN

In de oorlog moest iedereen de auto 
inleveren, zo ook dr. C. Lulofs. Hij had 
ook een motor  om zijn zieken te be-
zoeken. Hij vroeg zich af: “Waar blijf 
ik met die auto?” Aan de overkant van 
de weg bij Hartman, café De Zon, ge-
vraagd “Hebben jullie nog plaats?”. De 
reactie was: “Op de deel hebben wij 
stro liggen, daar zou hij onder kunnen”. 
Dus de auto op de deel gebracht, 2 blik-
ken met benzine erbij, veel stro er langs 
en er bovenop gepakt. Onverwacht 

moest er een groep Duitse soldaten 
ingekwartierd worden. Dan maar op de 
deel, want de slaapkamers waren bezet 
door de eigen bewoners. De soldaten 
sliepen in het stro, boven op de auto 
van dr. Carel Lulofs! Gelukkig hebben 
ze niets gemerkt. 
Toen de oorlog was afgelopen reed 
dokter Lulofs als eerste weer door Vor-
den…..

Ons aangereikt door Henk Wiekart

Tonny Hartman  VERBORGEN AUTO

Hierna mijn herinneringen aan de 
bezetting van Nederland in de jaren 
1940-1945.
Het schooljaar begon in die tijd op 1 
april. De eerste twee jaren heb ik er 
weinig van gemerkt; dat veranderde 
toen de levensmiddelen schaarser 
werden en op de bon gingen en er met 
name in de steden een voedselschaars-
te ontstond.
Op het platteland viel deze schaarste 
nog wel mee, de mensen waren hier 
zelfvoorzienend. Geleidelijk aan kwa-
men er echter mensen uit het westen 
te voet naar het oosten van het land en 
ook de Achterhoek werd een regelma-
tig bezochte streek om etenswaar in 
te slaan. Naarmate de bezetting meer 
impact kreeg, kwamen er jongeman-
nen in het geheim naar het platteland. 

Zij zochten werk op boerderijen om 
door middel van onderduiking te ont-
komen aan het werken voor de bezet-
ter. Zo kwamen er ook op de boerderij 
van mijn ouders (’t Hietink in Delden) 
enkele jongemannen als onderdui-
kers. Jan Zwart, een boerenzoon uit 
Zaandam; Ab Weulen Kranenberg 
(geen familie van de Vordense Weulen 
Kranenberg) en Jan Looischilder (een 
Rijksduitser).
Als slaapplaats hadden mijn ouders 
met hulp van de onderduikers een 
schuilkelder gemaakt in een stuk bos 
dat direct naast de grond van mijn ou-
ders lag. Die schuilkelder bood plaats 
aan vijf onderduikers. Deze schuil-
plaats was zo perfect gemaakt dat ik als 
plusminus 9-jarige jongen geen idee 
had dat er een schuilkelder onder de 
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grond was, terwijl ik er bijna dagelijks 
langs of overheen liep om met mijn 
buurjongen te spelen.
De onderduikers gingen dagelijks ieder 
een kant uit. Soms naar verschillende 
boeren in de buurt. Een van hen had 
zich inmiddels aangesloten bij de on-
dergrondse verzetsbeweging. Hij was 
zó fel tegen de bezetter en de NSB’ers, 
dat hij tijdens het werk op het land zag 
dat er vreemde mannen bij een aardap-
pelkuil bezig waren, hij zich geen mo-
ment bedacht en er met de mestgreep 
(vijftandse riek) op af ging en hen ach-
tervolgde tot de rand van het dorp. Hij 
was zelfs zo fanatiek dat hij – toen ons 
dorp op 1 april 1945 werd bevrijd – zijn 
oom (ook NSB) als een van de eersten 
uit huis haalde en afleverde in de toen-
malige Poessefabriek waar hij in een 
kelder werd opgesloten.
Ook werden er meisjes die met de bezet-

ter (Mof) heulden, opgepakt, waarna op 
straat hun hoofden kaal geknipt werden.
Door de Tommies (Canadezen) werden 
wij getrakteerd op chocola en sigaret-
ten. Heel het dorp ging uit de bol! Dit is 
het relaas van een schooljongen tijdens 
de bezetting.

Schrieven

Ik dach eerst nog

’t is meschien wat oaverdreven,

maor ik heb hier dan toch maor mooi 

‘Geschiedenis’ eschreven.

Onderduikers bedanken de Canadezen 10-05-1945
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DAGBOEKNOTITIES
5e OORLOGS JAAR,

Jan Eggink  BOSCHKAMP, april 1945

De Spanning loopt op

25-26 maart- De spanning wordt 
steeds groter nu het oorlogsgeweld 
dichterbij komt. Men hoort de kanon-
nen steeds duidelijker en ’s avonds 
zien we hoe het front verlicht wordt 
door schijnwerpers en branden. Het 
front ligt nu bij Emmerik en Zevenaar. 
Men hoort daar steeds verhalen over 
van mensen die uit die streek wegge-
vlucht zijn.
De Duitsers worden steeds zenuwach-
tiger en worden steeds feller op graaf-
werk dat onder de Todt moet worden 
verricht, de boeren kunnen geen vrij 
meer krijgen om hun werkzaamheden 
op het land te verrichten. En niet al-
leen graafwerk, maar ook het rijden 
met paard en wagen naar Diepenheim 
om o.a. hout te vervoeren. Ook het 
munitie rijden naar het front toe is le-
vensgevaarlijk onder het voortdurend 
afweer van jachtvliegtuigen. Verschil-
lende boeren hebben hun paard en 
wagen al in de steek moeten laten.
Niettemin wordt het hier ook steeds 
gevaarlijker. Men durft als het ook 
maar een beetje op een voertuig lijkt 
er niet mee de weg op te komen, want 
telkens zie je de jagers op de kop 
naar beneden duiken en dan re ku 
tuk…. Even later hoor je dan dat er 
een paard en wagen is beschoten en 
het paard is getroffen. Of auto’s met 
benzine… er is dan meteen een rook-
wolk zichtbaar. Een andere keer was 
het een munitietrein met 70 wagons 

met munitie, paarden, kippen, fietsen. 
Knoef in Linde wilde nog proberen 
zijn in beslag genomen goederen terug 
te krijgen, maar dat ging hem mis. ’s 
Morgens om 9 uur trok de mist op en 
vonden de Tommies de trein en daar 
ging het… net een jacht op wilde een-
den… schieten in duikvlucht en bom-
men erop, soms 5, 6 achter elkaar aan. 
Men zag dan al heel gauw rookwolken, 
hoorde munitie knetteren en af en 
toe een harde knal. Later hoorden we 
dat de bommen precies in een wagon 
fietsen terecht waren gekomen en die 
lagen overal verspreid. De paarden 
liepen later overal rond en brachten 
het er goed af.

Bij Jantjes huis op de Brandenborch 
beleven ze nog angstige ogenblikken. 
Als het helder weer is kun je er vast 
van op aan dat de jachtbommen-
werpers ze komen bezoeken om hier 
en daar hun eitjes neer te leggen. Af 
en toe is er toevallig één raak op het 
spoor zodat de stukken spoorrails bij 
hen neerkwamen. En dan die aanloop 
van mensen uit het westen die voed-
sel kwamen halen, soms 70 per dag. 
Dat was hier trouwens ook wel het 
geval, vooral de laatste dagen voordat 
de brug dicht ging. Alles was welkom: 
wortels, aardappelen, rogge, haver, 
mais en bonen. En dan de vettigheid 
niet te vergeten zoals spek, boter en 
olie. Er is dan ook nogal veel geruild 
zoals goed en gereedschappen. Ook 
hadden we geregeld ’s middags wat 
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‘aan de pot’ en ook bleven er wel eens 
mensen een paar dagen. Op een keer 
hadden we 6 nachtslapers, ze waren al 
heel blij met een ligplaats in het hooi. 
’t Was jammer dat we er geen gasten-
boek op na hebben gehouden. Wat 
een rij zou dat geworden zijn.

Vrijdag 30 maart
Er gaan geruchten dat Winterswijk 
en Doetinchem al bevrijd zijn en dat 
de Engelsen nu oprukken naar Zel-
hem. Een paar dagen geleden zei de 
verboden radio dat er grote formaties 
Engelse troepen klaarstaan om Neder-
land in te trekken en als dat doorging 
zou dat een geweldige verrassing voor 
ons zijn.
De Duitsers waren dan ook erg ze-
nuwachtig en vorderen hier en daar 
al paarden en wagens. 2 Weken gele-
den begonnen, naar men zegt, wel 70 
jachtvliegtuigen de Duitse staf te bom-
barderen die zich m.n. in de kastelen 
Buitenzorg en Hoekendaal hadden ge-
nesteld. Het duurde een uur lang met 
niets dan schieten en bommen gooien. 

Ze hebben het dan ook goed geraakt 
en er is niet veel van overgebleven. Dat 
was al een teken dat de Engelsen wat 
van plan waren. Vanaf die tijd begon 
het schieten erger te worden. Men 
raadde de mensen ook aan om zo min 
mogelijk op de weg te komen..
Laatst is hier ’s nachts in Kranegoor 
achter Kruisweg nog een zwaar Duits 
vliegtuig neergekomen dat hierboven 
werd aangeschoten en brandend naar 
beneden ging. En doordat hij nog een 
bom bij zich had is hij toen totaal uit 
elkaar geslagen. Men vond dan op 200 
meter uit elkaar nog stukken van de 
piloten en vliegtuigonderdelen.

Zaterdag 31 maart
De geruchten gaan dat er 2 of 3 Engel-
se tanks Ruurlo binnen zijn getrokken 
en maar meteen van zich af hebben 
geschoten dat het een lieve lust was. 
Ook wij hoorden zelfs het geknetter 
van de mitrailleurs en het knallen van 
de granaten, het was zeker ook be-
doeld om de boel in de war te brengen 
en opschudding te veroorzaken.
En dat lukte hen dan ook wel. Een 
ogenblik later zagen we hier al Duit-
sers in grote haast door de binnenwe-
gen komen, omdat de harde wegen 
steeds onder vuur lagen van de vlie-
gers. Het was een fantastisch gezicht 
al die op hol geslagen moffen, zoals 
men ze noemt. Maar tegelijk was het 
ook een angstig en verdrietig gezicht 
van al die paarden en wagens die we 
dadelijk herkenden, uit de Wiersse, 
waar de Duitsers waren gelegerd. 
Paarden vol angst voor de Duitsers en 
de vliegtuigen die maar over ze heen 
vlogen. Ook het paard en wagen van 
Kamperman kwam voorbij, maar dat 
oude arme dier kon die zware vracht 

Deelnemers bevrijdingsoptocht 1945, voorstellend 
“vluchtende Duitsers”.
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met manschappen en ransels niet zo 
gauw vervoeren als zij wilden. Toen 
gooiden ze precies bij Dinkelmans 
huis een grote hoeveelheid ransels af. 
Onder al dit gedoe kwam buurman 
Gert met het paard aan de hand op 
een draf dwars door de rogge heen zet-
ten naar ons toe, omdat hij bang was 
dat ze hun paard en wagen zouden 
vorderen om de achtergebleven spul-
len te vervoeren, maar dat liep nog 
goed af. Maar het paard van Oosterink 
werd de dupe van dat achtergelaten 
goed, want bij Groes lag nog een par-
tijtje en dat moest dat paard maar 
doen samen met de achtergelaten 
spullen bij Dinkelman, een droevig 
gezicht om zo’n bekend paard te zien 
trekken met Duitsers achter zich. En 
waarheen? Men zegt naar achter het 
kanaal. En wij hadden ons intussen al 
blij zitten maken met het verdelen van 
die achtergebleven spullen bij Dinkel-
man. Jammer! 

1 april 
De hele nacht hoorde men schieten 
en het ontploffen van de granaten 
voor de enkele Duitser die in Ruurlo 
en Barchem nog stand hield. Hotel 
Bosch in Barchem zat nog vol met 
Duitsers die tegenstand boden. Dat 
begon de Canadezen al gauw te ver-
velen en schoten het in brand met de 
tanks die daar stonden.
Voor de middag zijn we lopend naar 
de Brandenborch geweest, ook omdat 
de Duitsers je alle fietsen die ze za-
gen afhandig maakten. De vorige dag 
waren ze bij Dika op deze manier nog 
twee fietsen kwijtgeraakt, ook van Jan. 
Maar toen we eenmaal bij oom Evert 
Jan waren, kwamen we al een grote 
colonne gevechtswagens tegen die 

naar de Wiersse reden. We wisten niet 
wat we zagen. We dachten eerst nog 
dat het Duitsers waren die zich daar 
wilden opstellen voor een slag tegen 
de Canadezen die in Ruurlo zaten. 
Maar toen we dichterbij kwamen 
hoorden we dat het Canadezen,- of 
wij zeiden van Engelsen, waren.
Evert had ze al gesproken, maar je 
kon ze haast niet verstaan. Bij Gotink 
was nog een Duitse beroepssoldaat 
die de wacht moest houden op een 
wagen vol ransels en kledingstuk-
ken. Hij zat er erg over in dat hij zich 
gevangen moest laten nemen. Eerst 
wilde hij nog proberen om met zijn 
spullen de binnenweg naar Lochem 
te nemen, maar dat hebben ze hem 
maar afgeraden omdat hij daar toch 
niet aankwam door de vele vliegtui-
gen en de Engelsen die toch overal 
al waren. Zo heeft hij zich ’s middags 
maar overgegeven toen de Engelsen 

Het bekladde postkantoor 1944
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kwamen. Z’n spullen hebben ze later 
naar Vorden moeten brengen op last 
van de O.G.(Ondergrondse), maar 
bij het achterlaten van veel andere 
spullen hebben we ook ons aandeel 
gehad.
’s Middags zagen we hier de eerste 
gevechtswagens voorbijtrekken, een 
interessant gezicht om nu Engelsen te 
zien in plaats van Duitsers. Zij nu met 
hun enorme prachtige wagens en de 
Duitsers op hun fietsen en de mees-
ten nog lopend of met geleende paard 
en wagen, wat een belangstelling!
Na de middag zijn Rein en ik en een 
paar buurjongens, die zich nu weer 
frank en vrij durfden laten zien, naar 
Ruurlo gefietst. Je keek je ogen uit bij 
het zien van al die rijen pantsereen-
heden, grote en kleine tanks, ge-
vechtswagens, vrachtauto’s en motor-
rijders aan een stuk door. ’t Was een 
gedonder! Op kruispunten stonden 
verkeersagenten in uniform het ver-
keer te regelen. Bij ’t Huis te Ruurlo 
zag je ze vanaf de weg van Zieuwent 
af komen en dan een draai maken om 
op de straat te komen. Het waren net 
galopperende paarden, zo kwamen 
ze er aan hobbelen door grote diepe 
gaten die ze maakten, hele stukke 
straatstenen vlogen je om de oren als 
je niet oppaste, vooral door die zware 
tanks…. Een prachtig gezicht!
Bij de Wiersse stond nog een Duitse 
Rode Kruisauto waarvan ik nog een 
bos sleutels heb meegenomen.
Jantje is met de fam. Kettelarij naar 
Barchem geweest. ’t Was daar ook al 
een en al drukte. De kinderen hadden 
chocola gekregen en de heren had-
den gelegenheid om, zoals men zegt, 
vooroorlogse sigaretten te kopen.
Dit was de eerste dag der bevrijding.

2 april
We gingen naar de verdeling bij Go-
tink, dat was het plan, maar in plaats 
daarvan kregen we 60 wagens te zien 
die daar ’s morgens waren gekomen, 
een hele bedrijvigheid, bij iedere wa-
gen hoorde zo’n 5 of 6 man.
Het waren meest gevechtswagens. Als 
je toch ziet hoe die de spullen voor 
elkaar hebben, iedere wagen heeft z’n 
eigen provisie bij zich in verschillende 
ingebouwde kastjes, etenswaren alles 
in blik. Van alles hebben ze volop. De 
buren klein en groot delen mee in de 
voorraad, verduveld gastvrij en royaal 
zijn ze. Bij Gotink hebben ze dan ook 
van alles achter gelaten. Reinder kocht 
nog sigaretten van ze en kreeg een fles 
benzine van hen. Het was erg gezellig 
en we hebben ons erg geamuseerd.
De Engelsen groeven zich in op de 
berg bij Hassink om de Duitsers ach-
ter het kanaal te kunnen beschieten. 
De Duitsers op hun beurt beschoten 
de Lochemse Berg waar ook Engelse 
tanks zaten. Postelshuis is hierbij in 
vlammen opgegaan en verschillende 
huizen beschadigd.
De brug onder de kizak vloog ’s mor-
gens de lucht in.
Overal is de Ondergrondse bezig 
NSB’ers op te pakken, een interessant 
en spannend gezicht. En ook de verha-
len die je hier en daar hoort…. Hoe G. 
Norde met ’t geweer op de schouder 
en dan op z’n motor K. en L, bekende 
gehate figuren, opbracht.
’s Middags ben ik naar De Haar ge-
weest. Alles was daar in goede orde, 
niet veel meegemaakt. Zij hadden ook 
bezoek van de Engelsen en de Cana-
dezen. Op een 20-30 m. afstand stond 
een zwaar afweergeschut opgesteld en 
iets verderop nog meer van dat ge-
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schut. H.J. had er eens vlakbij gestaan 
toen ze hem hadden afgeschoten. Het 
was net of je van de grond af werd ge-
licht en je trommelvlies zou springen.
In de Vordense Enk stond het ook vol 
met afweer net als bij het zwembad 
en bij de Toete in het Galgengoor, alle 
met de lopen gericht richting Almen, 
waar de Duitsers zich hadden terugge-
trokken tot achter het kanaal, waar ze 
alle kanaalbruggen en zelfs de sluizen 
hadden laten springen. 

’s Avonds begon het gedreun en het 
geschiet van al de kanonnen, zo op 
een rij van verschillende punten 
hoorde je de schoten netjes op elkaar 
volgend en dan was het weer enkele 
ogenblikken stil. Het was hier een 
gerammel en gerinkel van de ruiten, 
maar ondanks dat ze nogal los in de 
sponning zaten, bleven ze toch heel. 
Het was niet bijzonder angstig of grie-
zelig omdat je wist dat ze hier voorbij 
waren en we daar geen hinder meer 
van hadden, want de Duitse artillerie 
kon ons nu niet meer bereiken.
Maar de mensen die achter het kanaal 
woonden en ook in Leesten kregen de 
volle lading, ook omdat de Duitsers 
de boerderijen als vesting gebruikten 
en soms niet eerder prijsgaven dan 
wanneer de Engelsen met hun vlam-
menwerpers kwamen. Dan werd het in 
brand gespoten met een straal fosfor. 
Alles wat hiermee in aanraking kwam 
ging in vlammen op. Zo zijn er vele 
Duitsers levend verbrand. Zo ook bij 
een molen in Warnsveld, een deel van 
hen was zelfs boven uit de molen ge-
sprongen om niet te verbranden.
Maar nog erger is het dat de men-
sen zelf er niet uit mochten van de 
Duitsers anders werden ze neerge-

schoten. En als ze op het laatst toch 
op moesten geven door gebrek aan 
munitie werd vaak hun hele boerderij 
in brand geschoten. De mensen zelf 
konden zich vaak maar ternauwer-
nood redden met achterlating van al 
hun vee en verdere inboedel dat voor 
hun ogen in vlammen opging. Vrese-
lijke dingen hebben ze daar meege-
maakt, van al hun spullen in een keer 
ontdaan. Zo zijn er, naar men zegt, 
wel 30 boerderijen en in Leesten wel 
20 boerderijen weg. Gelukkig wordt 
er aan gewerkt om de mensen weer 
een beetje op gang te helpen. Zo zijn 
er in Lochem al 50 stuks vee vrijwil-
lig geleverd en in Vorden al 600 stuks 
vee. Dat is een mooi begin.
De hele nacht ging het door met schie-
ten. De granaten hoorden we door de 
lucht suizen, net als het geluid van 
een windhoos. Er staat nu ook geschut 
op het veld tegenover ons veld achter 
Meulenbrugge.

Players waren zeer gewild. Coll. J. Kreunen.
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3 april
Het is nog erg onrustig. Overal hoor je 
nog het schieten van de Duitsers die 
zich nog schuil houden en nog weer-
stand bieden. Hier en daar worden 
er nog Duitsers gevangen genomen 
door de O.G, die door de bevolking 
aangebracht zijn. Zo ontdekten ze o.a. 
bij Vlier dat er nog Duitsers in de berg 
lagen. G. Norde heeft ze eruit gehaald 
door ze eerst aan het verstand te bren-
gen dat ze gewoon naar de Engelsen 
zouden worden gebracht en dat ze dan 
weer te eten zouden krijgen en dat 
ze verder niets hoefden te vrezen. En 
omdat ze echt honger hadden, kwa-
men ze eruit, met z’n zessen, allemaal 
gewapend met een zwaar machinege-
weer.. 

In Lochem houden zich ook nog Duit-
sers schuil in de kerk en van daaruit 
schieten ze in het rond. Ze kunnen 
ze er maar niet uit krijgen, want tel-
kens als ze in de kerk zijn, kunnen ze 
niets vinden en zijn ze er weer uit dan 
begint het lieve leven weer opnieuw. 
De Engelsen zeggen dat het voor hun 
zo lastig is omdat ze zgn. in een soort 
porseleinkast zijn gekomen en dat 
zoveel mogelijk gespaard moet blijven.
In Duitsland hadden ze het allang ka-
pot geschoten en gebombardeerd. De 
Duitsers schieten ook nog van de over-
kant van het kanaal naar Lochem en 
hebben de toren nog beschoten, die is 
door een voltreffer lelijk beschadigd, 
maar kan zo men zegt nog wel hersteld 
worden.
Ook zijn er daar nog NSB-ers losge-
komen en hebben de Duitsers die er 
hier en daar nog zitten bijstand ver-
leend. Zo moest dan huis voor huis 
onderzocht en gezuiverd worden. Er 
was zelfs nog sprake van dat Lochem 
gebombardeerd zou worden en werd 
de mensen voor hun eigen veiligheid 
aangeraden de stad te verlaten. Zo 
hebben wij nog “oude melkklanten 
zoals Van Buurens” een paar dagen bij 
ons gehad totdat alles veilig was om 
weer naar huis te kunnen gaan. 
In Vorden zijn zondagmorgen nog 
veel paarden gevorderd, zelfs nog een 
paard met een veulen van 14 dagen 
oud.
Vader is vanmorgen op weg naar Eefde 
geweest, maar kwam niet verder dan 
de Almense weg en Lamers de Molen. 
Verder lag het nog onder het vuur van 
de Engelsen. In Leesten brandt de ene 
boerderij na de andere af. Men hoort 
nog steeds het donderen van de ka-
nonnen en het vuren van de granaten Onderduikers luisteren naar Radio Oranje
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achter Jansen, zo’n 3- 4 km bij ons 
vandaan. Het donderde alsof de ruiten 
er uit moesten, maar dat waren we de 
laatste 5 oorlogsjaren wel gewend door 
de vele bombardementen in de omge-
ving. Vooral de spoorwegen moesten 
het nogal eens ontgelden. Nabij Vor-
den vielen er wel 100, 10 procent is 
raak en de rest gaat er langs waardoor 
ook veel schade ontstaat. De Kranen-
burg, Linde en Gotink waren vaak het 
doelwit. Bij Gotink moesten ze dan 
vaak op een drafje naar de schuil-
kelder, deels erin en deels er buiten 
en dan was het Marietje die met de 
handen om de oren maar vraagt:”Hoe 
is ’t?... Is ’t al gebeurd?.... Komt ze 
nog weer?” En: “Waor bunt ze?” Op ’t 
ogenblik hoor je nog het suizen van de 
granaten.

4 april
Dagelijks cirkelt hier een postvlieg-
tuigje rond die de Engelsen en Cana-
dezen, die hier in de buurt zitten, de 
post te bezorgen. Je kan de piloot dui-
delijk zien zitten. Het schommelt zo 
grappig met z’n hangende pootjes.
Ze hebben hier en daar hun vliegveld-
jes, zoals achter Vorden bij het zwem-
bad en in de wei van Jolink tegenover 
de smid Beumer. Beumer had op 31 
maart in zijn smederij nog twee auto’s 
en motoren staan. Ik kwam er ’s mor-
gens om het paard te laten beslaan. 
Maar dat was mis. ‘Zij’ gingen voor. Ik 
moest later maar eens weer komen. 
Ze waren ’s morgens om 5 uur al ge-
komen en gingen ’s middags hals over 
kop weer weg omdat de Engelsen ze 
op de hielen zaten. Zodoende hadden 
ze niet veel tijd om de achterstallige 
slaap weer in te halen. Ik moet meteen 
weer aan die Sicherheitsman denken 

die de vorige keer ook net bij de smid 
kwam toen ons paard beslagen moest 
worden. Hij pakte zo uit tegen een 
jongen die hem een beetje uitlachte, 
toen hij zijn fiets liet vallen die door 
zijn kameraden was stuk gereden. “Wij 
zijn hier de baas”, zei hij. “Lach maar 
als je de bom van de Tommies op je 
kop krijgt”, en nog veel meer…. En toen 
moest ook de smid het nog ontgelden 
omdat hij zei geen rad meer te heb-
ben. Hij met de smid voorop door het 
huis naar de winkel, maar toen hij 
bemerkte dat het zo was, ontdooide 
hij een beetje. Maar wat een gezicht. 
Je zou zo’n kerel toch wel ik weet niet 
wat! Hij is met z’n kameraden de eer-
ste dag van de bevrijding in Barchem 
al gevangen genomen. Nu zal het wel 
uit zijn met: Wij zijn hier de baas!
De Tommies rijden met hun auto’s de 
boeren langs om eggs ( èèèks hoort 
ome Jan), zo zeggen ze. Daar zijn ze 
verduveld gek op. Verder krijgen ze 
eten genoeg, Ze ruilen ze graag voor 
thee, één doosje thee voor 3 eieren, 
2 doosjes sardines voor 1 ei. Suiker, 
meel, rijst, cacao en sigaretten… ook 
voor eieren, maar ook wel voor geld, 
voor money zoals zij zeggen.
Op een avond in de schemer kwamen 
ze eens met z’n vieren. Toen hebben 
ze nog eieren geruild tegen sardien-
tjes en thee. En meneer Van Mourik 
kreeg ook nog een doosje met het een 
en ander omdat hij zoveel als tolk 
fungeerde, een alleraardigst gezicht. 
Eenvoudige, vriendelijke gezichten, 
geen geschreeuw zoals de moffen 
doen wanneer ze bij elkaar zijn. Die 
kwamen ook de boeren langs, maar 
als een afgetakeld leger, lopend of met 
een oud paard en niet om te ruilen, 
want zij hadden niets om te ruilen. Zij 
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moesten eieren hebben om in leven 
te blijven of op krachten te komen. 
Niettemin als we de jongens stuk voor 
stuk bij ons hadden waren ze zo kwaad 
nog niet, een enkele uitgezonderd. Ze 
wilden ook graag anders, ook werken 
zoals wij. Maar zij konden niet anders 
omdat op elke blijk van onwil of verzet 
de doodstraf stond. Maar het regime 
van het hele Duitse leger deugt niet. 
Het past ons dus eigenlijk niet om te 
zeggen dat alle moffen en héél Duits-
land niet deugt en moet verdwijnen. 
Nee, het Duitse volk en het leger is 
ermee vergiftigd en bedorven. 

T. Klein Ikkink is naar Leesten geweest 
om te zien hoe het met z’n familie is 
gestemd, maar hij kwam een paar da-
gen later lopend weer terug. De Duit-
sers hadden hem vastgehouden, bang 
voor spionnen. Z’n meisje en zuster 
waren al op zoek naar hem en kwamen 
een dag of drie later weer thuis.
Een meisje uit Vorden is als spionne 
voor de Engelsen naar Zutphen ge-
gaan, heeft daar met de Duitsers 
meegedaan en op de Tommies mee 
gescholden om op die manier de ver-
dedigingswerken te zien te krijgen 
en zo goed op te nemen wat ze daar 
maakten. Op de terugweg naar Vorden 
vertrouwden de Duitsers het ineens 
niet meer en begonnen haar te beko-
gelen met handgranaten, maar omdat 
het al donker werd is ze er toch goed 
doorheen gekomen en heeft ze haar 
belevenissen kunnen vertellen.
Vannacht werd er nog weer hevig ge-
schoten van Vorden naar Warnsveld 
en Zutphen. Vanuit een groot gebouw 
in Warnsveld werd er door de Duitsers 
geschoten met zware mitrailleurs om 
de Engelsen in hun opmars te stuiten 

op de hoofdweg naar Warnsveld. En 
doordat men dat gebouw graag wil-
den sparen, hebben ze maar met gas 
gespoten om hen zo onschadelijk te 
maken, zo werd ons later verteld. In 
Almen en Lochem zijn ze intussen al 
het kanaal overgestoken en zijn de 
vijandelijkheden gestaakt.
Voor de middag ben ik naar Gotink ge-
weest en heb een paar moffenschoe-
nen gehaald. Er waren daar nog heel 
veel Engelse en Canadese troepen met 
vrachtauto’s met bootjes voor brug-
gen, verder tanks, kraanwagens, auto’s 
en motoren. Allemaal stonden ze in 
de weide voor het huis geparkeerd. 
En daartussenin stonden hun tenten 
wat hun nachtverblijf is, een prachtig 
gezicht! Het is net een kermis op de 
markt, men loopt door elkaar en praat 
met iedereen. Ze slaan niet aan en 
springen niet in de houding als er een 
hogere voorbij komt. Een gebaar dat is 
alles, je ziet trouwens bijna niet of het 
een hogere is. Ze hebben naar gelang 
hun functie sterren op hun schouder.
Bij Bart Gelting stond de keuken 
waar ze alles bekokstoven, een lange 
rij pannen was buiten opgesteld 
waar dan een lange steekvlam onder 
brandt. Daarin zaten allerlei gerech-
ten. Zo stonden ze dan in een lange rij, 
de jongens met hun bordje in de hand, 
waarop ze aardappelen kregen en in 
een blikken kom een heerlijk soort 
cake met een schep volle melk er op. 
De restjes werden verdeeld onder de 
aanwezigen, een alleraardigst gezicht.
‘s Avonds was er dan koopgelegenheid 
bij verschillende tentjes: schoenen, 
kledingstukken en eetbare waar. Maar 
wij hadden die avond pech, er waren 
hoge heren op bezoek en daarom 
durfden ze niet met hun waar voor de 
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dag te komen. Een pond suiker en een 
ons thee hebben we nog gekocht voor 
5 gulden.
Gotink’s wei heeft nogal te lijden van 
al dat gerij. Als er een auto vastzit 
komt er eerst een kraanwagen en als 
het dan nog niet gaat komen er tanks, 
of ze dat nu willen of niet. Dat is de 
schaduwzijde er van. Daar hebben 
ze een heel werk mee om het weer in 
goede structuur te brengen. Maar aan 
de andere kant hebben ze ook kleding 
gekregen en eetbare waar. Er werd pas 
een hele emmer vol rijstsoep gebracht. 
Daar heb ik ook nog een paar borden 
van gehad, overheerlijk om zulk spul 
weer eens te proeven.

5 april
Na veel schieten over en weer is dan 
ook Zutphen bevrijd en is er, naar 
men zegt, in verhouding met andere 
steden, aardig goed van afgekomen. Er 
is wel veel glasschade, kogelgaten en 
trechters in huizen en straten, veroor-
zaakt door de projectielen.
Deventer is ook net vrij, heeft hierbij 
ook niet veel schade geleden, maar 
heeft het er voor die tijd wel van langs 
gehad door de bombardementen. Men 
hoort iedere dag verhalen, te veel om 
op te noemen. En het zou te veel tijd 
kosten om het allemaal op te schrij-
ven.

5 mei
Zaterdag om 8 uur hebben ze de wa-
pens neergelegd, behalve dan een 
paar duizend Hollandse SD-‘ers die 
nog doorvochten in de buurt van de 
Grebbeberg en die de capitulatie niet 
wilden aanvaarden. Toen werd de 
Duitse SS er opaf gestuurd om hen 
onschadelijk te maken, want zij waren 

er aansprakelijk voor. Het werd toch 
nog een hele schietpartij… hier hoorde 
je de kanonnen nog bulderen.
’s Avonds werden er in onze omgeving 
Oranjefeesten gevierd met optochten 
door de straten en voorop het plaatse-
lijke muziekkorps. Eindelijk veel ple-
zier bij die langverwachte bevrijding 
die ten slotte zijn intrede heeft gedaan 
na vijf jaar steeds erger wordende ti-
rannie, een druk die steeds zwaarder 
werd. Geen wonder van al dat plezier 
nu men zich weer vrij durfde te verto-
nen en je kon doen en laten wat je wil-
de. Zo kwamen dan ook verschillende 
mensen weer voor de dag waarvan je 
meende dat ze er niet meer waren, en 
hadden schik en plezier omdat ze de 
hunnen weer bij zich hadden.
Maar zolang er nog een gemis is zoals 
bij ons met Bram, kun je er nog niet 
helemaal van genieten.

Dit artikel werd ons aangereikt door 
Joop Groot Nuelend.
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ONDERDUIKERS EN
RAZZIA’s IN DE TWEEDE

Geurt Harmsen  WERELDOORLOG 40-45

In de oorlog was er spertijd, dat hield in 
dat men zich van bijvoorbeeld ‘s morgens 
7.00 uur tot ‘s avonds 20.00 uur buiten 
mocht bevinden; de andere tijd binnen 
moest zijn, tenzij men hiervoor een ver-
gunning bij zich had. In de nacht, maar 
ook in de herfst en de winter, als het don-
ker was, mochten er geen lampen bran-
den die buiten zichtbaar waren. Ook om 
vliegtuigpiloten geen zicht te verlenen 
om zich te oriënteren. Voertuigen of an-
der materieel, zelfs fietsers moesten een 
afgeschermde koplamp hebben.
Razzia in Vorden, maar ook in andere 
plaatsen. Dit waren opsporingen van 
gezochte mensen die zich bij de onder-
grondse hadden aangesloten of ander 
werk deden wat de bezetter niet zinde, 
maar ook Nederlanders die weigerden 
werk voor de Duitsers te doen, en waren 
opgeroepen om in de oorlog industrie te 
werken, mensen die waren opgepakt en 
op transport naar Duitsland waren ge-
stuurd, om daar te werken en weer op de 
vlucht waren.
Het was denk ik september 1944, we slie-
pen, toen er in de nacht op de deur en de 
vensters werd geklopt, Pa die inmiddels 
wakker was, ging naar de deur en vroeg 
wat er aan de hand was om midden in 
de nacht mensen uit bed te kloppen. Een 
van de mensen, het waren denk een man 
of 8, scheen met zijn zaklantaarn mijn va-
der in zijn gezicht wat hem min of meer 
verblindde; hij sloeg de man de lantaarn 
uit zijn hand die op de grond aan dig-
gelen viel. De man kreeg de opmerking: 
“Je weet toch wel dat je geen licht mag 

gebruiken volgens de voorschriften van 
de bezetter?” Pa vroeg verder wat er aan 
de hand was, waarop de man zei : “We 
komen huiszoeking doen, we moeten bij 
Harmsen zijn en jij hebt onderduikers”. 
Daarop zei mijn vader: “Ik heb geen on-
derduikers,   we zijn met ons zessen: mijn 
vrouw, drie kinderen en een dochter van 
mijn zus en verder is er niemand hier, 
een van jullie mag binnen komen, maar 
als een van de kinderen wakker wordt, 
dan ram ik die persoon de deur uit!”.
Op de straat stond een man die tegen 
huiszoekers zei: “Harmsen heeft geen 
onderduikers, dat heb ik toch wel gezegd! 
Ik weet toch wel wat er zich afspeelt in 
Vorden. Ga nu maar naar huis”, waarop 
de groep vertrok en het weer rustig werd.
De andere dag kwam Wonnink de 
veldwachter bij Pa in de werkplaats en 
maakte zijn excuus voor dat hij die nacht 
bij ons aan de deur gekomen was met 
die lui om onderduikers op te sporen. Hij 
zei verder: “Ik moest bij Harmsen zijn op 
Klein Amsterdam, die heeft wel onder-
duikers, maar daar wilde ik niet naar toe”. 
Waarop Pa zei “Ik snap het. Als je weer 
iets dergelijks hebt,  al is het ’s nachts:  
komen!

De mannen die op opsporing gingen, wa-
ren mensen uit andere plaatsen die een 
agent opdracht gaven om de adressen 
aan te geven waar zijn moesten zijn…. In 
dit geval troffen ze het niet.
Jammer voor de foute Nederlanders, 
maar niet voor de onderduikers, die had-
den een rustige nacht!
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Henk Wiekart KAPPERSHERINNERINGEN

Achter het huis van Luth, later Krijt en 
Rodenburg, aan de Dorpsstraat, werd 
een schuilkelder uitgegraven voor wel 
12 personen door Ap Wentink. Tim-
merman Groot Roesink heeft de balken 
erin gemaakt en verder betimmerd. 
Er was voor mijn broer Jan een schap 
gemaakt met matras, hij kon daar zo 
verder slapen. Er kwamen in die tijd 
veel bommenwerpers over, op weg naar 
hun doel het Ruhrgebied. 

Groot Roesink bleef altijd buiten staan, 
en riep dan naar Jansen de schoen-
maker “De kust is veilig”. Jansen had 
samen met Tielkes, Klein Lebbink en 
Kamperman ook een kelder achter hun 
woningen.

Ik herinner me nog mej. Blits die woon-
de bij de fam. Emsbroek. Daar konden 
de evacuees en mensen die de IJsel over 
kwamen om eten te halen bij de boeren, 
een adres krijgen waar ze terecht kon-
den om te overnachten, en dan verder 
te trekken; veel bleven er ook wel. Wa-
ren de mensen laat in de avond en was 
het al donker geworden, hebben ze vaak 
in de damessalon bij ons overnacht. De 
salon was gesloten, er waren toch geen 
producten om te kunnen permanenten, 
watergolven. 

In de salon waren matrassen gelegd 
waarop ze konden slapen, soms wel 6 
personen. Moeder had dan vaak wat te 
eten voor hun. Samen met mijn broer 
Jan keken we dan door het zijraam van 
de salon en vonden het toch ook wel 
heel spannend. 

Kan me nog herinneren dat mijn vader 
moest onderduiken. Tom Heideman, 
een onderduiker uit Utrecht, en heren-
kapper, kreeg te horen van een klant 
“We gaan jouw baas eens nakijken. Hij 
moet ook werken voor de Duitsers en 
moet dan naar Duitsland om daar in 
een fabriek werken. Hij is hier niet on-
misbaar, omdat jij hier bent om de zaak 
te kunnen doen”.
Er was nog een onderduiker, Frits uit 
Leiden, die hielp ook in de herensalon 
mee. Hij was daar ook weggegaan. 

Vader ging meteen naar Henk Groot 
Enzerink, die zat nl. in het verzet. Hij 
kon hem wel laten onderduiken bij de 
familie van zijn vrouw, ze kwam uit 
Bruchterveld bij Heemse en Harden-
berg. 

Mijn moeder heeft Henk toen de haren 
geonduleerd, dameskleding aan. Zo 
reisden ze met de trein als echtpaar via 
Zwolle naar Hardenberg. Van daar uit 
gingen ze naar Heemse, naar de familie 
Hofsing. Daar kon hij zolang in de kost 
blijven. Vader kon werken in de heren-
salon van kapper Post. Er was daar in 
de damessalon ook geen werk meer, 
de kapster zou weer terug naar haar 
ouders in Groningen moeten. Pa zei 
echter: “Misschien kun je wel naar Vor-
den gaan”. Kapster Riekeltje de Haan 
is toen naar Vorden gekomen en heeft 
een tijd in de damessalon meegewerkt. 
Ze kreeg verkering en is getrouwd 
met Gerard Groot Obbink, die had in 
de Dorpsstraat een smederij, garage, 
fietsenwinkel en repareerde landbouw-
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voertuigen. Het pand werd later ver-
kocht aan Ter Huerne (nu de ijssalon) 
en het echtpaar Groot Obbink-de Haan 
vertrok naar Gendringen. Later is Rie 
gaan wonen in Apeldoorn, ze is in 2019 
overleden, 96 jaar oud.

We gingen ook melk halen bij Tjoonk 
van het Garmel en bij Kornegoor, Kos-
tedeweg. Bonnen voor suiker, e.d. in 
ruil voor staafjes scheerzeep, pakjes 
shampo Vinolia, Castella, Zwartkop, 
soms ook nog wel scheermesjes.
In die jaren hadden ook wij een varken 
in de schuur, moeder voerde en ver-
zorgde het. Wanneer het de tijd was om 
te slachten, kwamen de slagers, Derk 
Jansen, Marinus Krijt, Steenman en 
Grotenhuis. Als het schoon aan de lad-
der hing (er werden er meer geslacht), 
kwam men bij elkaar kijken, zit er wel 
veel dik spek op, vetprijzen heette 
dat. Dan werd er in de keuken worst, 
balkenbrij, zuurrolletjes, bloedworst 
e.d. van gemaakt en kon men weer een 
poos vooruit. Nadat het hok goed was 
schoon gemaakt kwam het volgende 
biggetje weer in de schuur, de mest 
nam Opa mee naar het land aan de 
Almenseweg.
In de oorlogsjaren moesten ook veel 
jonge mannen van 19 tot 23 jaar in 
Duitsland werken in de  fabrieken waar 
bommen en kogels werden gemaakt, 
de zgn. Arbeitseinsatz. Dan liepen ‘s 
avonds wanneer de mensen binnen 
moesten zijn (spertijd), de mannen 
van de N.S.B. met de  politie, door het 
dorp. Wonnink en Kamphuis waren 
die agenten, Wonnink had een luide 
stem en riep dan heel hard “Hier woont 
Groot Obbink, daar Brandenbarg, dan 
Kuypers, vervolgens Ter Huerne”. Daar 
waren 3 jonge mannen, ze hoorden 

Wonnink de namen opnoemen, wis-
ten dat er binnenkort een inval werd 
gedaan en gingen dan een poos onder-
duiken om maar niet weg te hoeven om 
in Duitsland te gaan werken.

Bevrijdingsboom geplant door burgemeester 
Van Arkel 1955
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EEN EIGEN COMPOSITIE
Een onderduiker IN A, B, C, D
I We hadden het goed, we hadden het 
best, we kregen ’t nooit beter,
bij familie Kornegoor op Hissink in ’t 
veld.
Maar hoe dat kwam, daar behoeft men 
geen uitleg van te geven,
Dus dat wordt nu maar niet verteld. 
Men had hier niets te vrezen,
Bij moeder Mientje kon men wezen,
Want bij Jan Kornegoor in Linde
Daar zou men ons toch niet vinden.

II We hadden het goed, we hadden het 
best, we kregen ’t nooit beter
in de kamer, in de schuur van Korne-
goor. 
Hebben aardappels geschild en pap 
gegeten,
brood met honingkoek, met spek, ja 
lekker hoor.
We aten eerpels met bieten,
Wou zij de stoel eraf smieten.
Men kon zich best amuseren, 
Ik zeg: Wat wil je meer begeren?

III We hadden het goed, we hadden het 
best, we kregen ’t nooit beter.
Bij Jan Kornegoor op Hissink in het 
bosch
hebben we de oude fiets van Kornegoor 
meegenomen,
Want dat dink lag uit mekaar, en héle-
maal.
Jan Rouwenhorst de assen smeren,
Bertus en Gerrit de pomp monteren.
Herman en ik de banden maken
toen Bosch en Verstege lagen te slapen. 

IV We hadden het goed, we hadden het 
best, we kregen ’t nooit beter
bij Jan Kornegoor op Hissink op de 
deel.
’s Middags klom Martin toen eventjes 
op de balken
en gooide een vimme havergarven naar 
benee. 
Kom laten wij dat dan proberen 
of wij het zaad eraf könt pleren.
Twee van ons kregen de vlegel 
en nummer drie sloeg met de bezem.

V We hadden het goed, we hadden het 
best, we kregen ’t nooit beter
in de wei op Hissink van Jan Kornegoor. 
Kreeg Jan ’s avonds toen het tijd was 
om te melken zeef en bussen,
emmers en wat daarbij behoort.
We haalden de koeien gauw naar voren.
Ging Jan de knecht de veulens voeren,
Toen hij daarvan terug kwam stappen
Had ik Tonia al bij het gier (?) te pak-
ken. 

VI We hadden het goed, we hadden het 
best, we kregen ’t nooit beter
bij de Dames Diena en Jantje Kornegoor. 
Als ze lachten tegen mij was ik direct 
verlegen,  
o, dat trok me zelfs het hele lichaam door.
Maar dat kan ik je wel beweren:
Wat men niet wist, dat kun je hier leren.
Op advies van Diena moest ik in de 
gang gaan
Maar ik had een groepje ezels aan de 
markt staan….
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VII We hadden het goed, we hadden 
het best, we kregen ’t nooit beter.
In de kamer van familie Kornegoor
zaten we ’s avonds allen rondom aan 
de tafel,
lachen, gieren, brullen, ’t klonk de ka-
mer door.
Oh, men moest hier ook oppassen,
want moeder Mientje heeft mij gewas-
sen.
Ik zeg dat mag hem niet hinderen,
Ja Mientjemeuje houdt van kinderen.

VIII We hadden het goed, we hadden 
het best, we kregen ’t nooit beter

in de maand september bij Jan Korneg-
oor.
Nu zal ik eens even zeggen wat ons 
mankeerde:
Een beetje luiïgheid  dat kwam bij ons 
ook voor.
Och, jullie hebt er toch niet op tegen
Martin een fret van bakker heeft gekre-
gen.
Wat wil je nou nog verlangen:
Je kunt er lekker geen konijntjes mee 
vangen!

Aangereikt door Jan Kornegoor,
‘t Hissink.

EEN OORLOGSVERHAAL
Gerrit Winkels UIT DE WILDENBORCH

Toen de Canadezen op 1 april 1945 
Vorden naderden vanuit Ruurlo, 
stuurden ze verkenners vooruit. Die 
kwamen niet verder dan de spoorweg 
bij Weulen Kranenbarg en die hebben 
vast de Duitsers gezien op de Kerk-
hoflaan. De Canadezen zijn omge-
draaid en richting Ruurlo gegaan. De 
Duitsers waren op weg naar Lochem, 
dat nog in Duitse handen was en pas 
op 5 april bevrijd werd. De Duitsers 
met een vrachtwagen, hoeveel per-
sonen weet ik niet, hebben eerst nog 
een varken gestolen bij de toenmalige 
doodgraver Hissink. Verder heb-
ben ze zich zolang opgehouden in ’t 
Galgengoor tot ’t donker was waarna 
ze richting Lochem reden. Iets voor-
bij Wilgenhof (nu Grote Veld) was 
hun brandstof op en hebben ze hun 
vrachtwagen met een geweldige knal 

in de lucht laten vliegen. Mijn vader 
Jan Winkels is de andere morgen we-
zen kijken wat dat wel geweest zou 
kunnen zijn. Daar vond hij uitrus-
tingsstukken, voedsel en een dood 
varken. Het hele spul is in de buurt 
verdeeld. Van de Duitse soldaten was 
geen spoor meer te bekennen; die 
zijn vast te voet naar Lochem gegaan. 

Dit is wat ‘k weet van dit verhaal!!

Spreuk

Bienao niks zo leuk 

as een tegel met een spreuk….!
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Jan Kornegoor HET OUDERHUIS

Al heeft hier op deez aarde elke huisje ook zijn kruis,
toch gaat steeds boven alles het dierbaar ouderhuis.

Al is het maar ’n klein plekje waar eens je wiegje stond, 
toch zal men nooit vergeten wat men daaronder vond. 

Want waar ter wereld men komen zal of gaan,
Dit huisgezin trekt ons altijd weer aan. 

En wat het leven op Hissink u biedt,
zo’n huisgezin, dat vergeet men niet. 

Dat huisje herinnert aan dagen uit dien tijd,
aan moeders tere liefde en zorg aan ons gewijd. 

Het is maar vier jaar geleden, nog maanden in het verschiet
en velen lieten hun leven, nog is het einde niet. 

Waar men hier op deez aarde, of gaat of zich bevindt, 
er is en blijft toch altijd een band die ons bindt.

Toen hun daar voor ons streden en aan de fronten lijdt,
doch wie het overleven als Holland is bevrijd!

KORT NA DE BEVRIJDING
B. Bargeman OPGESCHREVEN
Ik wil proberen om iets te schrijven, het 
is meer een vertelling hoe wij de bevrij-
ding hebben beleefd en meegemaakt 
hebben. 

Ik moet eerst vertellen dat wij vanaf 
september ‘44 bij een boer waren. Ons 
eigen huis, wij woonden aan de Ruur-
loseweg in Vorden, daar waar de over-
weg van de Spoorwegen is, was zwaar 
beschadigd wegens bombarderen en 
schieten door de ‘Jabo’s’, zeiden wij. Dat 
waren tweemotorige vliegtuigen die het 
gemunt hadden op de overweg; maar 
helaas, de overweg werd maar licht 
beschadigd en de huizen heel erg, met 

verschrikkelijke gevolgen: doden en 
gewonden.

Wij zijn na 5 à 6 bombardementen ver-
trokken naar een boer achter ons, maar 
daar waren veel te veel mensen. Het 
vee moest op stal, het was kerst, dus wij 
zijn na een week vertrokken naar een 
boerderij iets verder weg het Galgen-
goor in. Dat was (voor) ons ook veiliger; 
die mensen moesten onderdak geven, 
we zijn daar ook heel fijn en goed ge-
weest van september tot in mei 1945. 

Toen we ons huis weer een beetje be-
woonbaar hadden, het ging er om als 
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we maar droog woonden want alles 
was toch kapot. Want wat wil je: bom-
barderen, schieten, Duitsers waren 
erin, de Canadezen zijn erin geweest: 
wat een bende. Maar goed: de bevrij-
ding was op 1 april, Pasen. Ik wil nog 
even aanhalen: de bevrijding, geen 
berichten hoe of de toestand was, daar 
wisten we maar heel weinig van, om de 
eenvoudige reden: blijf zo veel mogelijk 
weg van de bewoonde wereld, want je 
werd zo ingeschakeld bij de hulp van 
de Duitsers, dus blijf maar mooi weg 
van de bewoonde wereld. 

Zondag 1 april, een stille dag, al-
les gaat zijn gang. Wij wisten dat de 
Amerikanen ergens vanaf de Duitse 
zijde zouden komen. Soms naar de 
bombarderen beschietingen maar 
verder rustig. Mijn verloofde was bij 
een boer in Mossel; in Zutphen waar 
ze gewerkt had, was ze gelukkig niet 
meer. Ging naar mij of ons toe bij 
Bosman (Galgengoor) op haar fiets 
door de bossen, zo ver mogelijk van 
de wegen af. Onderweg ziet ze een 
boel kleren liggen in de bossen, ver-
moedelijk van Duitsers die gingen 
vluchten om niet in de handen van de 
Canadezen te vallen, maar verder stil. 
Ze komt goed bij ons aan. 

Mijn schoonzuster, in betrekking bij 
dokter Lulofs in Vorden, gaat ook 
naar Bosman/ons toe, maar lopend 
door de bossen. Lulofs had gezegd: 
“Ga maar gauw, want er is wel wat te 
doen”, want ze hadden ’s morgens al 
Duitse soldaten met een boerenwa-
gen achter hun huis staan, waar ze 
nog koffie aan gegeven heeft. Zij ver-
moedt dat de Duitsers overal waren 
en aan het terugtrekken waren. Ze 

heeft niemand gezien, ook al net als 
mijn verloofde, want die is nog geen 
tien minuten weg geweest uit Mos-
sel, toen waren de eerste Canadezen 
er ook met hun pantserwagens. Ik 
wil maar zeggen hoe stil het was, wel 
steeds terugtrekkende Duitsers, maar 
je liet je maar niet zien want anders 
was je er bij. Je werd zo meegenomen 
om te helpen en de Duitse militairen 
zaten ook steeds in dekking, die lieten 
zich ook niet zien.

’s Middags, wij zaten te eten, komt 
daar een buurvrouw en die zegt: “De 
Canadezen zijn er, we zijn bevrijd!!” 
Nou, we hebben alles laten staan en 
gauw naar de Rijksweg om dat te zien, 
zonder ons te realiseren dat dat heel 
gevaarlijk was; wat bleek namelijk: er 
was een Duitse groep met een kanon, 
vrachtwagen, trekkers bij het kerkhof 
waar wij langs kwamen. Die waren 
van de Rijksweg afgegaan, hadden 
nog gauw een varken georganiseerd 
en geslacht want ze hadden honger. 
Maar de Canadezen wisten dat ze 
ergens waren, hebben ze ook wel 
gevonden en nog een paar salvo’s 
vanaf een pantserwagen gegeven. De 
Duitsers snel weg. Later hebben ze ze 
in het Galgengoor weer opgespoord. 
Ik wil hiermee maar zeggen: “Wat een 
riskant iets om zo te gaan kijken”. 

Nou, wij hebben niemand gezien, 
dus naar de Rijksweg en ja hoor: daar 
stond een pantserwagen! Dolgelukkig 
wij er naar toe, machtig wat een mo-
ment! We kregen Kwatta, sigaretten. 
Machtig, maar vuil die jongens en zij 
maar opletten naar het dorp Vorden 
en omgeving. Wat wisten wij wat er 
was te doen, we moesten wel snel 
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weer weg. Het was veel te gevaarlijk, 
dus wij weer naar huis om te vertellen 
dat we de Canadezen gezien hadden, 
dat we bevrijd waren, wat hadden we 
een boel nieuws,  wát een feest toen 
we thuis dat vertelden, geweldig. 

Maar wat gebeurt er? Daar komen 
auto’s, motorordonnansen, zendwa-
gens, pantserwagens, letterlijk van 
alles komt daar aan. Wij begrijpen 
daar natuurlijk niets van, wat is er 
te doen? Een militair vertelt, want 
die kan een beetje Duits, dat er ka-
nonnen, zenders, vuurleiding…. dat 
alles kwam daar aan om Zutphen, 
Eefde, Almen onder vuur te nemen 
het waren veel stukken, zo’n 35 stuks. 
Verschrikkelijk wat een knallen en 
dan al die motoren voor de stroom 
van luchtdoelgeschut, het was ontzet-
tend. Wat een leger, zoiets hadden we 
nooit gezien! Het ging zo ontzettend 
snel: ze kwamen aan en vuurden al 
richting Almen, Zutphen. Eén stuk 
stond tegen de boerderij, je schudde 
constant heen en weer in bed en de 
vuurleiding stond op de deel. Dat was 
heel mooi, zo kan ik heel goed volgen 
waar zich het strijdtoneel afspeelde. 

De militairen om je heen: de één 
sliep, anderen zaten te eten of te pra-
ten, weer anderen lagen met elkaar 
te banjeren, het was een vreselijk 
vrijgevochten bende. Ze liepen met 
badjasje aan, hadden bontsjaaltjes 
om de nek. Het waren net cowboys uit 
het wilde westen, maar als de com-
mando’s klonken over het veld via 
luidsprekers, dan was iedereen actief 
en wij maar kijken. We hadden het 
natuurlijk geweldig goed, want aan 
brood, vlees, sigaretten, noem maar 

op, nergens gebrek aan. We hadden 
weer licht want ze hadden zelf elek-
trisch. 

Ze hebben vrachtwagen vol grana-
ten weggeschoten, dat was heel erg. 
De laatste dag hebben ze ongeveer 
6 uur aan één stuk door geschoten 
met al die stukken. Ze hebben er zo 
ongeveer 5 à 6 dagen gestaan, want 
het front stagneerde bij Zutphen en 
Eefde. Ze zijn toen bij Almen over het 
kanaal gegaan: het kanaal gewoon 
dicht geschoven. ’s Avonds zei een 
militair van de vuurleiding tegen mij: 
“Morgenvroeg moeten we bij Eefde, 
Zutphen of Almen over het kanaal 
zijn”. De andere morgen ging de hele 
bende, het was enorm, Het ging zo 
snel, je begrijpt daar niets van, wat 
gauw als dat gaat en wij bleven zitten 
met een vreselijk bende, dat ruimden 
we samen wel op.

Maar gelukkig: wij waren bevrijd!!.

Aangereikt door zoon Gerrit Bargeman.

Hongertocht door de sneeuw. (zie blz. 24 t/m 26)
Bron: St. Oorlogsverhalen.
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Herinneringen
Krimpen aan de IJssel, vrijdagmorgen 10 
mei 1940, het was ongeveer 6 uur ’s mor-
gens toen vader ons wakker maakte. Er 
was wat te zien boven de weilanden waar 
wij op uit keken. Vanuit onze slaapkamer 
zagen we grote groene vliegtuigen heel 
laag over de weilanden vliegen. Oorlog in 
ons land. Wij als kinderen wisten niet wat 
dat betekende.
Onderweg naar school kregen we het 
te zien. Luchtgevechten tussen twee 
vliegtuigen waarvan er één brandend 
neerstortte. Geschrokken holden we 
naar huis, weg van dat verschrikkelijke 
gebeuren. Maar we werden gewoon 
weer terug naar school gestuurd met de 
bibbers in ons lijf.
Op dinsdag 14 mei werd Rotterdam ge-
bombardeerd. De verbrande papiersnip-
pers lagen tien kilometer verderop bij ons 
in de tuin. 
We zaten met buren in de schuilkelder bij 
de betonfabriek. Die schuilkelder be-
stond uit hele grote betonbuizen, tegen 
elkaar aan geschoven met stoelen op een 
rij. Achteraf vond ik dat waardeloos want 
een bom in de buurt en het hele zootje 
was in elkaar geploft.
Tegen de avond kwamen er handkarren 
bij ons in de straat voorbij met wat meu-
beltjes er op en oude mensen in elkaar 
gedoken tussen het huisraad. Vader 
vroeg: “Waar komen jullie vandaan?” 
“Uit de puinhopen van Rotterdam”, was 
het antwoord. Die dag gaf Nederland 
zich over.

’s Avonds kwam er een broer van mijn 
moeder op bezoek, terug van zijn militai-
re dienst. Hij huilde heel erg. “We zijn ons 
land kwijt hoor, Pietje”, hoor ik hem nog 
zeggen. Dat heeft een diepe indruk op 
mij gemaakt, dat ik een man zag huilen, 
dat vergeet ik nooit.
Na verloop van enkele weken hoefden 
we niet naar school, want daar zaten 
allemaal Duitse soldaten in. Iedere dag 
zagen wij ze marcheren over de dijk. Al 
die groene pakken en laarzen, het was 
net een hele grote rups. Stampen en 
zingen, dat konden ze. “Und wir fahren 
gegen England”, klonk het luid en duide-
lijk. Ook “Auf der Heide blüht ein kleines 
Blumelein und das heisst Erica”, was een 
veel gezongen lied.
Weken later vertrokken ze weer en kon-
den wij weer naar school.

We kregen bonkaarten voor al ons eten. 
In de laatste winter werd alles schaars, 
vooral eten en brandstof. We kregen 
eens alleen maar sperziebonen, daar 
moesten vader en mijn broers op wer-
ken. Later werd het alleen maar soep, 
drie keer per dag. Die soep bestond uit 
water, wortels, uien en knolselderij en, 
niet te vergeten, in stukjes gesneden 
aardappelschillen.
Op een dag ging mijn broer Piet met de 
kaasboer mee naar Gouda, stom van 
hem. Hij werd door de Duitsers opge-
pakt en in een school vastgehouden. 
Na een paar weken werd hij op de trein 
gezet richting Duitsland.

EEN HELSE VOETTOCHT VANUIT
Mevr. M.B. Schup- DE REGIO ROTTERDAM
pers-Roozendaal NAAR DE ACHTERHOEK
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Vlak bij Vorden is hij uit de trein ge-
sprongen en hebben goede mensen hem 
geholpen om weer thuis te komen door 
’s nachts te lopen. Daar vertelde hij dat er 
in de Achterhoek nog eten genoeg was.
Waarschijnlijk zijn toen de plannen 
gemaakt om weg te gaan. Niemand 
wist er van. ’t Was februari 1945 en ake-
lig koud. Op zondagmorgen werden we 
vroeg wakker gemaakt. Het was eten en 
aankleden. Wat er ging gebeuren wisten 
wij kinderen niet.
Vader had achter zijn fiets een grote kar 
gebonden. Mijn broer Cor, toen drie jaar 
werd in een wollen deken gepakt en ach-
terop de fiets gezet. Mijn zus Trijntje met 
haar baby van elf maanden in de kinder-
wagen ging ook mee. Mijn broer Adriaan, 
17 jaar maar in de korte broek, in de bit-
tere kou van februari, want anders werd 
hij ook opgepakt. Verder moeder, Nellie 
en ik, dat was een heel stel bij elkaar.
Vader heeft de hele weg de fiets geleid.
De eerste dag kwamen we in Utrecht aan, 
op één dag 55 kilometer gelopen met 
honger in ons lijf. Moeder kon op ’t laatst 
geen stap meer verzetten en werd bij 
vader voor op de stang van de fiets gezet.
Zoeken en vragen naar slaapplaatsen en 
ja hoor, bij Het Leger des Heils konden 
wij terecht. Daar kregen we lekkere soep 
met brood te eten, want daar moesten we 
onderweg om gaan bedelen. Maar dan 
namen we altijd de kinderwagen mee en 
meestal kregen we dan ook wel wat en 
moest er gedeeld worden.
We moesten nog wel eens schuilen 
onder de bomen, want de Engelse vlie-
geniers keken niet of wij soldaten waren 
of burgers.
Vanuit Utrecht ‘even’ naar Bilthoven, 
want vader wilde zijn tante Mar even 
gedag zeggen, we waren immers toch in 
de buurt!

Daarna ging het richting Woudenberg, 
daar ging de kar kapot en werd er bij 
mensen gevraagd of hij daar mocht blij-
ven staan. Later nooit meer teruggezien, 
weg al onze kleren!
Maar we moesten verder want we wisten: 
op 1 maart gaat de brug in Zutphen dicht, 
dan mag er niemand meer over.
Van Woudenberg over Scherpenzeel en 
Otterlo naar Hoenderlo. Een eindeloos 
lange bosweg dwars over de Veluwe, ik 
dacht dat er nooit een einde aan kwam.
Bij De Woeste Hoeve hebben wij gesla-
pen en later zeiden de mensen: “Durfden 
jullie dat wel? Er zaten daar ook Duitsers 
en er waren daar een week eerder Duit-
sers doodgeschoten door ondergrondse 
verzetstrijders”. Maar ja, daar wisten wij 
helemaal niets van.
(Noot van de redactie: Bedoeld is waar-
schijnlijk de aanslag bij De Woeste Hoeve 
door een verzetsgroep van de Apeldoorn-
se Binnenlandse Strijdkrachten, waarbij 
drie Duitsers, waaronder Rauter, de 
hoogste baas van de SS in Nederland, het 
slachtoffer waren. Echter dat was pas een 
week later, in de nacht van 6 op 7 maart).
Dus maar weer op pad, over Eerbeek 
naar Zutphen en ja hoor, we hadden het 
gered en gingen op de laatste dag dat het 
nog kon de IJsselbrug over.
Toen moest er weer gezorgd worden voor 
onderdak. Vader was niet bang uitgeval-
len en vroeg aan iedereen die hij zag om 
onderdak en ja, op de Markt in een groot 
huis was plaats voor ons. Er lagen stroba-
len op de vloer maar oh wat een schrik: 
Alles wat daar binnenwandelde had een 
groen pak aan en het stikte er van de 
NSB’ers. Niks zeggen, slapen en wegwe-
zen was ons motto.
De volgende dag hebben we in een 
café doorgebracht om wat bij te ko-
men van vier dagen lopen. Maar ook 
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hier zaten we bij NSB’ers in huis, die 
deden niets anders dan schelden en 
vloeken als er Engelse vliegtuigen 
overkwamen.
Inmiddels was het vrijdagmorgen ge-
worden en trokken we vol goede moed 
op Vorden aan. We moesten naar de 
melkfabriek gaan, had men ons verteld, 
want daar werd eten uitgedeeld, maar 
niet, dus. Bij een slagerij gevraagd en 
daar stuurden ze ons naar een boerderij. 
Daar mochten wij in de schuur zitten. In 
het midden stond een grote fornuispot 
die brandde en het was daar heerlijk 
warm. Vader zei: “Laat ik eens kijken wat 
er onder die deksel zit”. En wat denk je? 
Allemaal grote en gare winterwortels, 
die lustten wij ook wel! Vader prikte met 
zijn mes een grote wortel uit de pot, 
maar daar kwam net de boer binnen. 
Vader liet de wortel in zijn jaszak glijden, 
maar de boer had het gezien want de 
stoom kwam uit zijn jaszak. Boer Koren-
blik dacht: “Als die mensen zo’n honger 
hebben dat ze het voer van de beesten 
opeten dan laat ze maar”.
Wij mochten daar blijven slapen. ’s 
Avonds kregen we brood en pap. De boer 
was de buurt rond geweest en overal had 
hij brood voor ons gekregen. ’s Middags 
kreeg Trijn een emmer warm sop om de 
luierwas te doen en buiten te drogen.
De mannen moesten van de boerin op 
de hilde gaan slapen en wij kregen de 
bedden.
Zaterdagmorgen vertrokken we weer in 
de richting Almen met een adres waar 
volk gevraagd werd op de boerderij. 
Pech, toen wij daar kwamen waren ze 
al voorzien.
Terug naar Vorden, want wij mochten 
terugkomen als het niet was gelukt.
Ze vonden het, denk ik, bij nader inzien 
toch wel een beetje veel van het goede 

voor een heel weekend. Er werd overlegd 
en we werden in de buurt verdeeld.
Vader, moeder en Cor kwamen bij de 
familie Huetink terecht. Trijn met baby 
en Nellie gingen naar De Greef en Adri-
aan en ik gingen naar Lenselink van de 
Weppel.
Huetink ging met vader op de fiets die 
zondag naar boer Tjoonk in Hackfort vra-
gen om werk. Daar konden ze een knecht 
gebruiken en in de boomgaard stond een 
grote kippenschuur leeg om in te wonen.
Vader werkte voor loon in natura en dat 
was eten voor het hele gezin. Pas na de 
bevrijding kreeg hij loon uitbetaald.
Ik zelf kwam bij de familie Eijerkamp 
aan de Almenseweg in huis als hulp voor 
dag en nacht. Trijn ging ook een paar 
dagen op de boerderij werken. Adriaan 
kwam bij Krijt in de slachterij te werken, 
maar moest daar later weg omdat hij 
gewrichtsreuma kreeg. Toen is hij gaan 
werken bij De Gems.
Na anderhalf jaar wonen in de kip-
penschuur kregen wij een gedeelte 
van de villa Veerendaal (tegenwoordig 
Pax geheten) aan de Zutphenseweg tot 
onze beschikking. Deze villa was door 
de gemeente gevorderd. Daar hebben 
we met drie gezinnen gewoond. Eerst 
met de familie De Kaste en de familie 
Pardijs, daarna kwam de familie Klein 
Geltink er wonen.
Inmiddels was in 1945 in Wageningen 
de vrede getekend, waarbij onder andere 
Prins Bernhard aanwezig was. In 1950 
kregen wij een nieuw huis aan de Zwarte-
weg toegewezen. Op acht november van 
dat jaar ben ik van daar uit getrouwd met 
Joop Schuppers.

Opgeschreven voor mijn kinderen en 
kleinkinderen in april 2015, zeventig jaar 
na de bevrijding.
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 OORLOGSVERHALEN
Diverse auteurs  RONDOM DE WEPPEL
Buurman Klein Ikkink komt bij Albert Jan 
Lenselink op De Weppel. „Ze zek dat heel 
Zutphen ebombadeert wud en heel Vor-
den dan misschien ok wel“. In gezamelijk 
overleg besluiten ze naar het Galgengoor 
te vluchten. Bij Kreunen(?) kunnen ze 
vast wel terecht. Zo gezegd, zo gedaan. 
De hoogstnodige spullen worden gepakt 
en ze maken zich uit de voeten. Goossen 
moet natuurlijk even later wel terug naar 
huis om de dieren te voeren en te mel-
ken. De volgende dag was al duidelijk dat 
er niks gebombardeerd zal worden. Ze 
gingen weer naar huis.
Jantje Vis uit Rotterdam werd met een 
groepje kleine plaatsgenoten op de bus 
naar Vorden gezet. 
In Vorden aangekomen werden de kin-
deren in pleeggezinnen ondergebracht. 
De kleintjes en de meisjes waren al snel 
uitgekozen en op het laatst stond daar al-
leen kleine Jantje nog, 6 jaar oud -  moe-
derziel alleen.  Tot Albert Jan Lenselink 
zich over hem ontfermde en zei: Kom ie 
maor bie ons, mien jong, wie heb nog wel 
plaats veur oe.

Zo kwam  Jan Vis op de boerderij De Wep-
pel in Vorden en daar bij Jantje en Albert 
Jan Lenselink had hij het erg goed. Later 
tijdens de oorlog reisde hij heen en weer 
tussen De Weppel en zijn huis in Rotter-
dam. Hij vertelde vaak hoe hij in de koude 
oorlogswinter met z´n vader van Rotter-
dam naar Vorden liep. Ze sliepen onder-
weg bij een boer in het hooi en de laatste 
nacht werden ze door Duitse soldaten, 
die toevallig ook naar Vorden reden, een 
stuk meegenomen. Jan kreeg een warme 
deken om en een stuk chocolade.

Jan Vis vertelde: „Bij moeder Jantje op De 
Weppel kwam niemand voor niets aan de 
deur. Of het nu om een boterham ging of 
een slaapplaats, of het een onderduiker 
was of zelfs een Duitser in nood.“ Som-
migen kwamen een dag of een nacht en 
anderen bleven langer. 

Uit een werkstuk van Arnan Kaemingk, 
kleinzoon van Ada Lenselink  van De 
Weppel:
Januari 1945, Jan Vis vertelt:

In Rotterdam was de situatie zo slecht, dat 
veel mensen om kwamen van de honger 
tijdens de zgn. hongerwinter. Karel Vis, de 
vader van kleine Jan die inmiddels 11 jaar 
was, vatte het plan op om naar de Achter-
hoek, naar Vorden te lopen met zijn zoon. 
Hij wist dat ze daar nog wel voedsel zou-
den hebben en hij kende de familie Lense-
link, omdat zoon Jan er ettelijke keren had 
mogen verblijven.

Met een karretje, dat hij met zich mee 
moest trekken, en zoonlief ging Karel op 
pad. ’s Morgens vroeg vertrokken ze uit 

Schilderij gemaakt door Ab Lenselink
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Rotterdam. Het was -10 graden Celsius, 
dus flink koud. Ze konden rustig over de 
autoweg lopen, omdat er toch niemand 
reed, uitgezonderd af en toe wat leger-
wagens van de Duitsers. Om 21.00 uur 
’s avonds kwamen ze aan in Utrecht. 
Ze hadden ruim 50 km gelopen. In een 
school, waar Duiters ingekwartierd waren 
vroegen ze om onderdak. De Duitsers 
brachten hen bij het ‘meestershuis’, waar 
de hoofdonderwijzer woonde. Die gaf hen 
onderdak en ze konden heerlijk in een 
warm bed slapen.

De tweede dag vertrokken ze richting 
Amersfoort. Daar kwamen ze vrij vroeg 
in de middag aan, zodat Karel besloot 
nog wat verder te lopen. Zo eindigden ze 
in Terschuur. Bij een boer vroegen ze een 
slaapplaats in het stro. Deze weigerde; er 
kwamen in die periode zoveel mensen die 
op weg waren naar het platteland voor 
voedsel. De volgende boer die ze vroegen 
om een slaapplaats wilde in eerste instan-
tie ook weigeren waarop vader Karel zei: 
‘Ik doe dit niet voor mezelf, maar voor 
mijn kinderen’. Toen ging de boer overstag! 
Die nacht sliepen ze in het stro. 

De derde dag liepen ze naar Voorthuizen. 
Daar aangekomen kwamen ze een Duitse 
auto tegen met trailer. Ze vroegen of ze 
mochten meerijden, maar het karretje van 
vader Karel paste niet op de wagen. Jonge 
Jan mocht wel meerijden en Karel besloot 
alleen verder lopen. De Duitsers zetten Jan 
af in Apeldoorn bij ‘de naald’. Omdat Jan 
daar in Apeldoorn moederziel alleen was 
besloot hij dezelfde weg terug te lopen, in 
de hoop zijn vader weer tegen te komen. 
En gelukkig halverwege kwam hij zijn 
vader tegen en liepen ze samen richting 
Voorst. Daar kwamen ze twee Duitse le-
gerofficieren tegen. Karel, die goed Duits 

kon, kwam met de mannen in gesprek en 
vertelde waar hij naar op weg was. Heel 
toevallig moesten de Duitsers ook naar 
Vorden en konden vader en zoon mee-
rijden. De officieren waren nl. gestation-
neerd in de Chr. Lagere School het Hoge 
(thans De Hooge Voorde) in Vorden.

En zo kwamen vader en zoon in drie da-
gen aan op de plaats van bestemming, De 
Weppel. Jan werd hier achtergelaten voor 
een aantal maanden. Karel heeft er een 
week over gedaan om weer terug te komen 
in Rotterdam. Een ware overlevingstocht 
omdat hij met een kar vol eten onderweg 
was. Maar hij is veilig aangekomen. 

Radio
Op de Weppel was in oorlogstijd een ra-
dio. Die mocht je van de Duitsers eigenlijk 
niet in huis hebben, maar die radio werd 
verstopt, zodat niemand hem kon vinden. 
Elke avond op een bepaald tijdstip gaven 
de oudere jongens Goossen en Ab aan dat 
ze even weg moesten. Vervolgens verdwe-
nen ze uit de kamer. Kleine Jan begreep dit 
in het begin niet, maar na verloop van tijd 
ging dit opvallen. Het bleek dat de jongens 
naar Radio Oranje gingen luisteren die 
elke avond in de lucht was. Zo bleven ze 
op de hoogte van oorlogszaken. Later 
begreep Jan pas waarom de jongens elke 
avond weg gingen.

Onderduikers
Op de Weppel waren ook onderduikers. Ze 
sliepen gewoon in de boerderij. Jan herin-
nert zich dat er altijd een jongen bij hem 
in bed sliep. Wanneer er onraad was, of 
de Duitsers kwamen langs, dan verdween 
die jongen met zijn kussen vliegensvlug uit 
bed en verdween onder de haverberg. Ze 
hadden er allemaal gangen gemaakt en 
aan het einde was er een plekje waar één 
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persoon zich schuil kon houden. Wanneer 
de Duitsers huiszoeking deden en bedden 
controleerden of ze warm waren, zodat ze 
konden weten of er onderduikers waren, 
dan was het bed normaal beslapen omdat 
Jan in dat bed lag. Zo konden ze nooit 
weten dat er ook een onderduiker had 
gelegen. De Duitsers hebben de schuil-
plaats in de haverberg nooit gevonden. Er 
was ook een schuilplek aan de kant van 
het opkamer.

Paard
Albert Jan had twee paarden. De Duitsers 
konden je zo een paard afnemen, om zelf 
te gebruiken voor het trekken van kar of 
wagen. Inmiddels hadden ze al één paard, 
genaamd Julia, ingevorderd en Albert Jan 
wilde niet dat ook het andere paard ge-
vorderd zou worden. Ze hebben het paard 
een eind verder aan de weg {thans Oude 
Zutphenseweg) in een eikenbosje verstopt. 
Het paard, dat Flora heette, moest de hele 
tijd in een greppel staan. Er was maar één 
iemand die een bijzondere band had met 
dat paard en dat was Ada, zij noemde 
haar: Poei. Ada zei: „Mien Poei kriegt ze 
niet“. Doordat Ada bij het paard was, is 
het paard, dat anders erg onstuimig kon 
zijn, erg rustig gebleven. Het was net of het 
paard alles aanvoelde.

Duitsers
Op de Weppel kwamen vaak Duitsers op 
bezoek. Het waren vaak jonge jongens die 
de oorlog helemaal zat waren, en vaak he-
lemaal op waren. Ze werden altijd gastvrij 
ontvangen en kregen te eten. Vaak zong 
de familie bij het orgel liederen. De Duitse 
jongens waren daar erg door aangedaan 
en huilden soms als kleine jongens. Ook 
waren ze in tranen als er weer hoeveelhe-
den vliegtuigen van de Geallieerden over 
kwamen op weg naar het Ruhrgebied om 
daar bombardementen uit te voeren.

Bevrijding
De bevrijders waren de Canadezen. Zij 
kwamen vanuit Ruurlo naar Vorden. Jan 
kan het zich nog allemaal goed herinne-
ren. De soldaten werden op de Weppel in-
gekwartierd. Op de deel werd een kombuis 
gemaakt en werd er voor het regiment 
gekookt. Ook de familie Lenselink at dan 
mee. De Canadezen hadden natuurlijk 
allerlei lekkere dingen bij zich. Vaak ruil-
den ze chocolade voor een ei, of een pakje 
sigaretten voor twee eieren.

„Goos, Goos, gao gauw naor `t Galgen-
goor waarschuwen, d’r komt oaverval-
wagens an“, riep Albert Jan. Goossen 
Lenselink schoot in de jas en rende de 
zandweg over, het weiland in. Hij rende 
door bossen en sloten richting het Gal-
gengoor om her en der op onderduik-
adressen te waarschuwen, zodat onder-
duikers op tijd naar hun schuilplaatsen 
konden gaan. Af en toe vlogen hem de 
kogels om de oren. Kennelijk zagen de 
Duitsers iets bewegen. Gelukkig was hij 
ze te snel af.

Goossen was op het land aan het werk, 
een stuk land dat De Berkel genoemd 
werd, het was wat hoger gelegen, iets Goossen en Ab Lenselink met Julia en Flora.



30

verderop richting het kerkhof. Een paar 
Duitsers kwamen er aan en wilden zijn 
paard vorderen. Hij werd opeens zo 
kwaad, het was toen nog zijn enige paard, 
hij wilde hen met de greep te lijf. Achter-
neef Albert de Greeff van De Zelst hield 
hem tegen. „Zonder oe hef oew va an dat 
peerd ok niks“, zei hij.

Eens hielp Goossen met slager Krijt een 
paar mannen naar Bronkhorst, ze moes-
ten met een bootje de IJssel over.

Er werden in de oorlog ook wel kwa-
jongensstreken uitgehaald, zo werden 
bijvoorbeeld fietsen van de Duitsers gejat 
en accu’s uit hun auto’s.

Albert Jan Lenselink van De Weppel was 
Plaatselijk Bureau Houder, PBH; hij had 
een kantoor aan huis. In de loop van de 
oorlog was hij regelmatig bonkaarten 
kwijt. Heel vreemd, maar de onderdui-
kers waren er mee geholpen.

Er was een varkensboer waarbij op 
papier er altijd een aantal biggen dood 
gingen. Die biggen werden achter de 
boerderij in een bos vetgemest en wer-
den geslacht voor de onderduikers. De 
Duitsers spraken mijn vader daar op aan 
als Plaatselijk Bureau Houder. Hij zei: “Ja, 
die boer heeft vreselijk veel pech gehad 
met al die dode biggen“.

Dicky Somsen-Lenselink vertelde: 
„Albert Jan Lenselink was gewoon om 
hardop te bidden aan tafel voor en na 
het eten. Hij bad dan ook altijd voor al-
les wat op dat moment aan de orde van 
de dag was. Op een gegeven moment 
riep een `logé` uit: „Uut welk boekje heb 
ie dat ehaald?“. Hij vond het gebed zo 
prachtig.

Op de Weppel waren regelmatig mensen 
die een nachtje bleven slapen en zo ook 
een paar dames die sliepen onder de 
kamer waar de dochters van Albert Jan 
Lenselink sliepen. Door een kier in de 
vloer konden ze de dames horen praten. 
`s Morgens hoorden ze een van de dames 
uitroepen: „Oh, Heilige Antonius, geef 
dat ik mijn sok weer vind.“ Op blote voe-
ten in de schoenen was ook geen pretje 
natuurlijk. 

Twee mannen zaten in de trein naar 
Duitsland omdat ze zich moesten mel-
den voor tewerkstelling daar. Ze over-
legden met elkaar over hoe ze eventueel 
konden ontsnappen. Ze sprongen allebei 
in Vorden uit de trein, vlak voor het stati-
on, waar de trein altijd moest afremmen. 
Ze liepen ieder een kant op. De ene man 
komt bij De Weppel aan, zijn onderduik-
adres. Als hij om het hoekje kijkt ziet hij 
aan de andere kant ook iemand om het 
hoekje kijken. Ze schrikken beiden terug. 
Vervolgens komen ze weer tevoorschijn. 
Ze zaten bij elkaar in de trein en duiken 
samen onder bij De Weppel tot ze door 
konden naar een ander adres“.

Jan Lenselink uit Ruurlo weet te vertellen:
“De Weppel” was een soort doorgangs-
huis voor onderduikers. Veel mannen 

De Weppel 1947
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die in Duitsland moesten gaan werken, 
sprongen in Vorden vlak voor het station 
(lage snelheid)  uit de trein en kwamen 
dan vaak op “De Weppel” terecht. Zij 
bleven dan een nacht en gingen dan door 
naar veiliger plekken. „Ik weet nog dat 
ergens in de jaren vijftig zo‘n man bij ons 
opeens op de stoep stond om mijn vader 
nog eens te bedanken voor zijn hulp.“

Aan het eind van de oorlog kwamen de 
Duitsers overal wagens vorderen. Bij 
de Weppel hadden ze een oude en een 
nieuwe platte wagen. De nieuwe wagen 
werd met vereende krachten boven in de 
loods aan de overkant van de weg gehe-
sen. De oude wagen stond eronder. De 
Duitsers kwamen de wagen vorderen. De 
oude wagen gaat mee, maar….. plotseling 
schrok Goossen. De nieuwe wagen was 
met zijn ene wiel door het hooi gezakt 
en tussen de balken door duidelijk te 
zien. Als ze die maar niet zien….. De ene 
Duitser zag het wel, hij knipoogde naar 
Goossen en trok zijn maat mee. „Komm 
wir gehen, wir haben Eile.“ 

Aan de Oltvoortstege, thans genaamd 
Kapelweg, op de boerderij Boschzicht 
woonde Grada Oltvoort-Lenselink. Sa-
men met buurvrouw Meijerink en ande-
ren verzorgde zij het eten voor de Joodse 
onderduikers op het bosket. Daar waren 
bij een heuveltje een paar schuilplaat-
sen gemaakt voor deze onderduikers. 
Ze konden niet meer in de boerderijen 
blijven aangezien het daar een komen 
en gaan was van veel onderduikers en de 
Joden als zodanig te duidelijk herkenbaar 
waren. Op een dag was Grada net met 
een pot vol warm eten het bospad op-
gelopen toen ze overvalwagens hoorde 
aankomen. Halverwege het pad stond 
links hun kippenhok. Ze snelde met de 

pan het kippenhok in en voerde in vre-
desnaam het kostelijke eten maar aan de 
kippen. Er werd niet op haar gelet, maar 
ze zag wel de Nederlandse verrader die 
de Duitsers naar het heuveltje bracht. 
Ze heeft zijn naam nooit genoemd. De 
Joden in de eerste schuilplaats werden 
gevonden en afgevoerd. Van hen is nooit 
meer iets vernomen. De tweede schuil-
plaats, een eind verderop, werd gelukkig 
niet gevonden.

Er werd in de oorlog ook regelmatig 
gecontroleerd of men wel het juiste 
aantal dieren had opgegeven. De familie 
Oltvoort kreeg ook bezoek van de con-
troleurs. Ze hadden enkele kippen onder 
het bed verstopt om zo extra voedsel voor 
de onderduikers te hebben. Grada had 
er niet aan gedacht dat ze die ingevulde 
papieren juist daar vandaan moest halen. 
En ze liet ook nog de deur open staan 
terwijl ze de papieren pakte. De kippen 
begonnen te kakelen. Één van de contro-
leurs, een Duitser, had door wat er aan de 
hand was en deed gauw de deur dicht. 
Hij wilde kennelijk niet dat zijn maat het 
hoorde.

Dit artikel is ons aangereikt door Gozien 
Lotterman-Lenselink, eigenaar en be-
woonster van ‘De Weppel’.

boerderij Boschzicht
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 INGEKWARTIERDE DUITSE SOLDATEN
Zoals in de oorlogsjaren veel voor-
kwam, werden Duitse militairen bij 
burgers ingekwartierd. Zo ook bij de 
familie Nijendijk van het Muldershuis.  
Dochter Catrien heeft de namen opge-
schreven. Het documentje is bewaard 
gebleven tot in 2020, dus 75 jaar!
Zij noteerde:  Erwin Lichnofski, Ger-
hard Aulicht, Frans Leibold, Heinz Mei-
rauwski, Jozef Kraus, Paul Gumbrech 
en Willy Scheibnarr. Dit zijn de namen 
van de Duitse soldaten die we in huis 
hebben gehad in de winter 1944-45.   

Dit documentje werd aangereikt door 
haar zoon Jan Kornegoor, Mulderhuis – 
Galgengoorweg.

EEN VROLIJK TROEPJE
2 april 1945, De kinderen van de 
Nieuwstad begroeten de bevrijders. 
Foto is genomen op de Nieuwstad 
voor het pakhuis van Albers. V.l.n.r. : 
Achterste rij: Peter Roozendaal, Jan-
nie Pongers, Alie Roozendaal, Evelien 
Albers. Voorste rij: Mientje Pongers (de 
inzender), Jannie Wansleeben (nichtje 
van Pongers) en Hennie Pongers bij de 
Canadese soldaat op schoot. 

Deze foto kregen we toegestuurd van 
mevrouw Mien Wonnink-Pongers uit 
Nijmegen. Zij woonde destijds aan de 
Nieuwstad, waar haar ouders een lood-
gietersbedrijf hadden..
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OVER DE JOODSE BEGRAAFPLAATS VAN 
VORDEN, DEEL III 

Het is al lang geleden.
Het moet een zachte winterdag geweest 
zijn die drieëntwintigste januari van het 
jaar 1887. 
Meijer Philips had de vensters gesloten. 
Een huis in rouw. Want zijn schoonvader 
Amon Wertheim was gestorven.

Amon Wertheim. Ooit had Amon aan 
de oude Joodse slager Levi Windmuller 
om de hand van diens dochter gevraagd. 
Esther heette ze. Het was het begin van een 
lang en gelukkig leven.

Amon Wertheim is gestorven.
In Vorden gaat het van mond tot mond.
Amon Wertheim is dood.

Toen hij stierf klonk in het huis daar aan 
de beek als een laatste ademtocht de alou-
de Joodse belijdenis. Het Sjema Jishraeel: 
Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de  
Eeuwige is één!

Naar Joodse gebruik moet de begrafenis 
zo snel mogelijk plaats vinden. De Joodse  
begraafplaats is ver weg en het wordt een 
lange tocht. De stoet gaat achter paard en 
wagen aan en hier en daar staan mensen 
langs de weg want Amon Wertheim kent 
immers iedereen.

Even later is het zover. De stoet loopt de 
begraafplaats op en als het lichaam met 
aarde is toegedekt klinkt het eeuwenoude 
kaddiesj : Moge de Naam van de Eeuwige 
bezongen worden!

Drie broers waren het 
Een familie van slagers. Vrome Joden. 
Met de familie Windmuller, Jacobs  en 
Meijers behoorde de familie Philips tot 
de vier oude geslachten die het hart wa-
ren van de kleine maar bloeiende Joodse 
gemeente van Hengelo Gld.

Eén van hen was Philip Philips die leefde 
van 1863 tot 1936. 
Hij was getrouwd met de Duitse Bertha 
Boninger. Anders dan andere leden van 
de kinderrijke familie bleef het echtpaar 
kinderloos. Ze waren het leven van de 
kille zeer toegewijd en kregen er aanzien 
en veel liefde voor terug. 
Van die toewijding getuigt een berichtje 
in de Graafschapsbode van 3 september 
1915. 

Ter gelegenheid van hun 25-jarig huwe-
lijksfeest, dat gisteren plaats had, werd 
door den heer Ph. Philips en echtge-
noote, aan de Israelietische gemeente 

 VAN DE SLAGER 
Henk G. Teeuwen  BIJ DE PEPPELBRUG
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alhier, een fraaie vulkachel ten geschenke 
gegeven om in de Synagoge geplaatst te 
worden.

De slagerij van Philip stond aan de Raad-
huisstraat. De veemarkt speelde zich af 
vlak voor de deur van de slagerij. In deze 
gemeenschap van Hengelo voelde de 
familie Philips zich thuis. 

Drie broers waren het. Sander, Karel en 
Meijer Philips. Het waren volle neven van 
Philip. Zoals zo veel familieleden roken 
ook zij het avontuur en dus is Sander na 
zijn huwelijk met de Zelhemse Diena Ja-
cobs in 1867 naar Vorden te gaan om zich 
een nieuw bestaan op te bouwen. 

En zijn beide broers gingen mee.
Karel over wie later sterke verhalen de 
ronde deden. Want Karel heeft het ver 
geschopt. Hij is tenslotte in Zutphen gaan 
wonen en was daar één van de eerste au-
tobezitters. Ook Meijer ging naar Vorden. 
Klein van gestalte. Hij vond in Vorden 
zijn werk en zijn geluk.

Sander is aan de Nieuwstad gaan wonen 
daar waar nu café Uenk is. Sander staat 
als veehandelaar en tapper te boek. Vee-
handelaars vertellen elkaar waar je goede 
zaken kunt doen en wat is beter dan een 
goede koop beklinken met een glas en 
zeker als Sander Philips achter de tap 
staat!

Sander en Diena zouden altijd in Vorden 
blijven wonen. De laatste twee stenen op 
de begraafplaats in het bos herinneren 
aan hen.

Het heeft even geduurd, maar toen was 
het zover. 
De slager bij de brug over de Baakse beek 
had alleen maar dochters en op één van 
die dochters liet Meijer het oog vallen 
en dus heeft hij in 1874 Amon Wertheim 
gevraagd om de hand van zijn dochter 
Betjen. Ze trouwden en Meijer kwam in 
de slagerij van zijn schoonvader.

Bij de brug over de beek
Van vroeger vind je niets meer terug daar 
aan de Nieuwstad bij de brug. 
Alleen de Baakse Beek. Die stroomt nog 
altijd in dezelfde richting! Gelukkig kan 
ik mij met behulp van oude foto’s een 
voorstelling maken van hoe het ooit was 
toen Meijer en Betjen hier zo veel geluk-
kige jaren beleefden tot hun vertrek naar 
Apeldoorn in 1930.
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De naam van de brug over de Baakse 
Beek is het enige dat er van vroeger is be-
waard. Je vind die naam Peppelbrug op 
een ingemetselde steen. Indertijd stond 
hier namelijk een reusachtige populier 
en in de schaduw van die boom was de 
slagerij van Meijer Philips. 
Achter het huis is de andere foto geno-
men. De kleine man met de pet tweede 
van links is Meijer. 

Stroomopwaarts bevond zich de bleek. 
Daar werd de was in de zon gelegd en 
ontmoetten de vrouwen van Vorden 
elkaar. Wat zullen daar veel nieuwtjes zijn 
uitgewisseld. 

Neem het totaal verregende Christelijk 
Zangersfeest. Het was zo mooi begon-
nen maar toen ging het regenen en 

er stak een zware storm op. In de wei 
naast het feestterrein zijn drie popu-
lieren omgewaaid en ook viel er een 
boom over het schuurtje van Meijer 
Philips. Een jongen die daar bezig was, 
kwam met de schrik vrij. Het was in 
1909.

Stroomafwaarts was de grote leerlooi-
erij van Albers. Het bedrijf had aan het 
eind van de negentiende eeuw een 
hoge vlucht genomen met alle bedrij-
vigheid vandien en even verder had je 
de winkel van Jan en Cato Albers waar 
je alles krijgen kon. Klompen, eieren, 
brandstof en noem maar op. Bij de brug 
over de beek was het een komen en 
gaan. Al die boeren die een rit maakten 
naar de Vordense zuivelfabriek kwa-
men op de terugweg even bij Albers 
langs. 

In 1903 kwam de tramverbinding tot 
stand die Hengelo Gld via Vorden met 
Zutphen verbond. De tram reed langs 
de slagerij en bracht behalve de passa-
giers ook allerlei verhalen mee.

En dan is er die aardige foto uit 1920. 
Helemaal rechts zie je Betjen Wertheim 
en achter het paard een kleine man met 
een pet op. Dat is Meijer Philips.
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Aan het wagentje op de foto is het verhaal 
verbonden van een boer die in de buurt 
van de tol woonde aan de weg naar Hen-
gelo. Hij was al eens eerder opgenomen 
geweest. Hij was bezig de ruiten van het 
kasteel de Kieftskamp in te gooien toen 
slager Philips daar langs kwam met zijn 
paard en wagen. Hij bracht de verwarde 
man naar het dorp. Die heeft zitten zin-
gen naast de slager op de bok.

Meijer Philips was in Vorden geliefd 
en gewaardeerd. Het blijkt uit een be-
richt in de Graafschapsbode van 29 juli 
1924. Meijer en Betjen waren vijftig jaar 
getrouwd en vierden dat onder groote 
belangstelling. De muziekvereniging 
Concordia bracht het bruidspaar een 
serenade.

In 1936 hield datzelfde Concordia een 
groot muziekconcours om haar 65-jarig 
bestaan te vieren. Meijer woonde inmid-
dels in Apeldoorn. Maar hij was met zijn 
hoed en wandelstok één van de eregas-
ten. Hij was immers één van de oprich-
ters van Concordia.

Dat de familie bij de tijd was, blijkt uit de 
foto van de tweede zoon van Meijer en 
Betjen. 
Philip Oeri heette hij. Hij was in het bezit 
van een heuse motor met zijspan en dat 
was toentertijd heel wat. Toen hij zijn 
motorsleutels kwijt was, plaatste hij een 
advertentie in de Graafschapsbode van 
24 oktober 1913.
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Op sabbat niet
Altijd kon je bij de slagerij van Meijer 
Philips terecht. Alleen op sabbat niet. 
Zodra er op vrijdagavond drie sterren aan 
de hemel staan, is het sabbat. Dan zult gij 
geen werk doen. Zo staat het in de Tien 
Geboden. Dus sloot Meijer de slagerij. 
Dan gingen in huis de kaarsen aan op de 
wit gedekte sabbatsdis. Maar op zondag 
ging de winkel weer open en de protes-
tanten en katholieken van Vorden wisten 
dat maar al te goed!

Betrokken en gastvrij
Ik was verrast in het Nieuw Israëlitisch 
Weekblad – huisorgaan van het Neder-
landse jodendom – talrijke advertenties 
te vinden waarin Meijer en Betjen familie 
en vrienden hun nieuwjaarswensen doen 
toekomen. Het valt op dat de advertenties 
telkens in oktober verschenen. Begrijpe-
lijk als je bedenkt dat het Joodse Nieuw-
jaar op een dag in oktober wordt gevierd!

Ook vond ik een bericht waaruit blijkt 
dat Meijer en Betjen jaar in jaar uit in 
het kader van het Joods Maatschap-
pelijk Werk ervoor zorgden dat een 
aantal bleekneusjes uit Rotterdam weer 
kleur op de wangen kregen in de bossen 
rondom Vorden.

Het huis van Meijer en Betjen was niet 
gauw te klein. Een gepensioneerde mili-
tair was er jaren lang tot aan zijn dood in 
de kost. Alexander te Koppele. Hij ligt op 
de begraafplaats in het bos. Ook hadden 
Meijer en Betjen een pleegkind in huis. 
Israël Cohen. Levenslang bleef het con-
tact bewaard.

Aparte vermelding verdient hun zorg 
voor Elize Meijer. Het meisje was de 
dochter van Anna Wertheim, een zuster 
van Betjen Wertheim.

Twee advertenties vertellen wat er is 
gebeurd. Het meisje was ziek en werd in 
het huis van haar tante bij de brug over 
de beek verzorgd en is er plotseling ge-
storven.

Elize werd in 1911 in Vorden begraven. 
Het moet een droeve rouwstoet zijn ge-
weest. Later zou ook haar moeder er in 
1933 haar laatste rustplaats vinden. 
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Een hecht gezin
Meijer en Betjen hadden vijf kinderen. 
Twee dochters en drie zoons. Drie van 
hen Joseph, Bertha en Amon zijn in Aus-
chwitz vermoord. Hun zoon Philip Oeri 
stierf in het oorlogsjaar 1943 in Ermelo. 
Hun dochter Estella is in 1918 gestorven. 
Ze was nog jong.

Philip Oeri en Amon beoefenden in het 
voetspoor van hun vader gegaan het 
slagersvak. 
Bleef Amon in de slagerij van zijn vader, 
Philip Oeri kreeg een prachtige slagerij 
in Harderwijk. Zijn vrouw Selma Kussel 
en hun kinderen Betjen en Frits vonden 
alle drie in Auschwitz de dood. 

Estella trouwde met een Joodse gods-
dienstleraar uit Arnhem . Hij heette 
Imam Isaac Modijefsky. Hij was voor-
zanger en geliefd om zijn mooie stem. 
De Joodse jeugd was gek op hem.

De oudste zoon Joseph ging naar Apel-
doorn. Hij bekleedde verschillende 
bestuurlijke functies o.a. van de Joodse 
psychiatrische inrichting Het Apel-
doornsche Bosch. Ook is hij in 1933 
in het provinciale bestuur van het Ne-
derlands Israëlitisch Kerkgenootschap 
betrokken geweest bij de opheffing van 
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de Joodse gemeente van Vorden en 
de zorg voor de begraafplaats. Joseph 
trouwde met Rozette Zendijk. Drie 
kinderen kregen zij. Saartje, Maurits en 
Meijer. Saartje is de enige die de oorlog 
heeft overleefd.

Vertrek naar Apeldoorn in 1930
In 1930 hebben Meijer en Betjen Vor-
den verlaten. Jaren lang is Meijer tot 
op het laatst voorzitter geweest van 
de Vordense kille. Het moet hem goed 
gedaan hebben in Apeldoorn weer een 
goed gevulde sjoel te bezoeken. Ook zal 
hij de kleine sjoel hebben bezocht op 
het terrein van de inrichting Het Apel-
doornsche Bosch. 

Zijn vak is hij trouw gebleven. 
Ver in de tachtig bezocht hij wekelijks 
de Apeldoornse veemarkt en voelde 
zich niet te goed om zijn oordeel over 
de meegevoerde exemplaren uit te 
spreken.

Zestig jaar getrouwd – een bericht in het 
Nieuw Israëlitisch Weekblad van 20 juli 
1934.
Dinsdag a.s. is het voor het echtpaar 
Philips, dat dan zijn 60-jarig huwelijk 
herdenkt, zijn familie en voor onze 
gemeente wel een bijzonder gewichtige 
dag. 

Een 60-jarig huwelijk komt zeer zeker 
sporadisch voor. Daarbij mogen de 
oudjes zich nog verheugen in een goede 
gezondheid. Men zou hun zeker geen 85 
en 80 jaren geven, daar zij beiden in alle 
opzichten even kras zijn. 

Elken Sabbathmorgen is de heer M. 
Philips een van de eersten die de sjoel 
bezoekt. Jaren lang heeft de familie in 

Vorden gewoond, waar de man een 
zeer werkzaam leven achter den rug 
heeft, daarbij trouw bijgestaan door zijn 
waardige echtgenoote. Hij fungeerde tot 
zijn vertrek uit Vorden als voorzitter der 
gemeente, voorzanger en tot zijn 80ste 
jaar als Sjochet (hgt ritueel slachter) en 
dit alles belangeloos. 

Eenige jaren geleden heeft dit gezin zich 
metterwoon gevestigd in de nabijheid 
zijner kinderen te Apeldoorn, waar de 
beide oudjes een rustig en onbekom-
merd leven genieten. 

Naschrift
In 1934 is Betjen Wertheim de dochter 
van Amon Wertheim en Esther Wind-
muller in Apeldoorn gestorven. Meijer 
liet een grafsteen plaatsen op haar graf. 
Zelf zou hij een achttal jaren later ster-
ven. In 1942. Hij stierf in Apeldoorn. Hij 
is niet weggevoerd. Wel heeft hij in die 
angstige jaren moeten aanzien, dat in 
augustus 1941 de grote synagoge van 
Apeldoorn in brand werd gestoken.

Meijer werd naast Betjen begraven. 
Maar de tijden waren er niet naar dat er 
ook voor hem een grafsteen geplaatst 
kon worden. 
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Na de oorlog moet Saartje Philips de 
dochter van Jozef en Rozette het graf van 
haar grootouders hebben bezocht. 
Op de lege plek naast Betjen Wertheim 
kon nu alsnog een steen worden ge-
plaatst. Een steen voor Meijer Philips en 
tegelijk ook ter nagedachtenis aan haar 
ouders Joseph Philips en Rozette Zendijk 
en andere familieleden die op 18 januari 
1943 werden gedeporteerd.

Twee grafstenen in Apeldoorn. Een 
laatste spoor van een Joodse familie uit 
Vorden. Jaren lang hebben zij gewoond 
daar bij de brug over de beek. Hun nage-
dachtenis zij tot zegen.

Borculo, zomer 2019
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HET BESTUUR VAN DE CLV ‘DE 
EENDRACHT’ ROND 1950

Enkele namen zijn bekend: Achterste 
rij 3e van links is Derk Wesselink 
van de boerderij “Hakkerij aan de 
Zutphenseweg; 3e van rechts is Berend 
Rossel van de boerderij “Groot Obbink” 
aan de Hilverinkweg. Wie kent de 
andere namen? Uw reacties graag 
naar de fotocommissie: e-mail: rinus.
ilbrink@gmail.com, tel. 552666, adres 
Strodijk 1.

Fotocommissie BESTUUR VAN
CLV ‘DE EENDRACHT’

FOTO UIT DE KRONYCK VAN 
DECEMBER 2019: 4 JONGE MANNEN
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