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Ten geleide 
lnhetjaarwaarindeveertigjarige herdenkingvandebevrijdingplaatsvindt ishettogisch 
dat ook de vereniging "Oud-Vorden" wat meer aandacht besteedt aan hetgeen in deja
ren404Sisgeschied. 
Daar de gebeurtenissen in diejaren in chronologische volgorde reeds in boekvorm zijn 
verschenen (Erop of er onder, ui tg. Gijshers en van Loon) is voor de "Kronyck" gekoren 
voor de wat meer persoonlijk ervaren wederwaardigheden. 
Bijdragen in dit nummer zijn o.a. van J. Zweverink, de Steenkamp; J. Barink, Nieuw
stad; 1. Bosch v/h Schuttestraat thans wonende te Zutphen terwijl het vcrslag over de 
VW afkomstig is van de heer 1'. Bakker. 

De serie "Gebruiken in onze streek" wordt vervolgd met de gebeurtenissen rond een 
sterfgeval, door de heer Kluft opgetekend naar gegevens van H.C. Kettelerij. 
Helaas moesten enkele stukken wegens plaatsruimte voor een volgende nummer be
waard blijven. 

Bijdragen van de leden voor een volgend nummer of passend in de "Midwinterpraot" 
zijnvanharte welkom! 

Het Bestuur 



Ter herrinnering aan ons eerste buunfeest op 22 nov. '45 

Wie wonen er in de Raadhuisstraat en Nieuwstad? 
Ik begin bi'j 't begin 
En kom bi'j Norde en zien gezin. 
Die bun\ condergeen opent de deuren 
Datdut hie altied zonderblozen of kleuren. 
Dan kricge wi'j Looman en as ze urn maor mochten, 
Verkochten zie ons alles zonder punten en wi'j boften. 
't Distributie kantoor hew niks met te doene 
D'r bunt toch te weinig punten veurklere of schoene 
Tonill.Lichtt'nberg,daormo'ketfen op letten 
Dat is nocvrouw Kosser, ik zal 't niet meer vergellen. 
Dan kom ik bi'j Jan Hassink. kiek noc is hier 
Hie leverde ons spontaan touw en reuskes papier 
De kapper kriege wie dan, maar opgelet, 
Want daar wordt ieder wel 's op zien nummer 'ezel 
Nao de kapper krie' Spiegt'lt'nberg Karel en Mll.swlinks Johan 
Dat bunt goeie feestnummers, daor kö'j van op an. 
Dan, één huusken wieter woont Vrie1.en met zien gezin. 
En achterumme vrouw ten Arve 
Den Ooliken wonen daor vrogger ok bi'j in 
Wieter wi'k daor maor niks van zeggen, 
Want as hie begint, mo'k toch 't loodjen leggen. 
Herta GosSt'link wi'k ok niet vergetten, 
Want zie liep zoncrig reuskes te stekken. 
Velhorst woont wat wieter trugge, 
Maor is niet minder in tel, o nee 
Wanthie teltzeker toçhvcurtwee. 
De Meilinks he'k maar oaver 'eslagcn, 
Die 7.a'k laterwel veurdmgen. 
De redenen daar veur, wi'k maor 7.cggen 
Hoefik hiertochnietwieteruut te leggen. 
Dan woont daor Wolsink, 't is wel raar, 
Maorde veurdeureligleager dan 't trottoir. 
Wieters bun\ 't wel goeie mensen, 
le'j könt ze haast niet betterwensen 
GenitGosselink andeoaverkante 
Datmoswerkelijkinde krante, 
Diesteetmet allesaltiedklaor, 
Da's niet oaverdreven, da's werkelijk waor. 
Den jongen Vel horst. daor völt ok wel met de praoten, 
As hic iemand helpen kan, zal e't vaste niet laoten. 
Ok Jan Smit bi'j de brugge 
Trekt zich nergensvan trugge 
En aj'j zien sehilderwark ziet 
Begriep ie't oe niet. 
Oaverde bruggebeer, 



Trekiealdadelijkvanleer. 
Daornoast Klein Brinke, da's ok een man, 
Dievanallesinrnekaarlirnmerenkan. 
ûkingemeenschap,datkö'jgoedrnerken, 
Dat hie höll van goed werken. 
En dan de schilder, WillyRoosendaal,hie sçhildertenvarft 
En zet letters, die nooit meer bedarfi. 
Metgruunhalen,eenpaardagenlater 
Viel hiezelfin'twater. 
Maor direkt hiemao was 'e weer present, 
Heus 'tin een fijne vent. 
Daor tegenaover woont Albers, H.S.J. 
Die warkt in zien vak en ok in alles steeds mee. 
'k Stek de straote weer oaver naor Pongers en Co 
Die bunt in alles niet te vervangen veur lkht anleg en zo. 
En de buurt deur kleppen as er vergadering is 
As de rnansluu 't niet doet dan doet de vrouwluu 't gewis. 
Dan kriege wi'j Kleskamp, waorvan Rein! erg ziek is 
Toch wordt er nog 'edaon wat rneugelijk is. 
Noe zol ik willen veurstellen urn as goeie buren 
Veur Reint een blournken te laoten sturen. 
Noe gao'w naor de bakker, dat is Schurinks Gait Jan 
Die bakt lekkere breudjes, daorkö'j van op an. 
Vanhierdewegaover,ikzolhaostindewarreraken 
Wie woont daor, och laot ik d'r rnaor Maondag van rnaken 
]els wieter woont Smi t, ok een vrolijke Frans. 
Dan l'an de Berg, die z.örgt veur muziek bi'j de dans. 
De appels valt niet vervan de boom 
Dernuz.iekwaaitweloavervanvaderopz.oon. 
Stiedink en Jansen buntde volgende twee, 
Hulpveerdigemensenendoet aoveralanmee. 
A'j soms naor Jansen schrieft, mo'j niet vergetten. 
Um eenZinzien nametezetten. 
Alber1 Wassink dienarneklinkt asrnuz.iekin deoren, 
Wantopz.iendealeiseigenlijk onsfeestgeboren 
Daor ha'w altied vergadering en d'r werd niet ens bi'j 'evochten 
Daor werden wel wagens versierd en guirlandes 'evlochten. 
Dat gifpröttel en rommel dat zu"j ok wel wetten. 
Wat die luu niet 'edaon hebt zulle wi'j nooit vergetten. 
Ik gao noe weer op de straote an 
En komme dan bie Bielderman. 
Da'sonze veurzitter, êén ~hoera"veurdie man, 
Die in disse tied z.oie tstut eengoedende brengen kan. 
Ok zien vrouwen dejongeluu klapten niet met de hakken, 
Ofstondend'rbi'jmetdehandeninde zak.ken. 
Dankriege wie Gaasbeek,depenningmeestervan't feest 
Dieisok.gesçhoeid op goeie leest. 
Hie was immers druk in touw 
En had ok hulp van moederde vrouw. 



Zien schoon olders woonden d'r ok nog bi'j in 
En zatten niet stille, daorstao'k vcur in . 
Vrouw Brandenbarg was ok direkt bereid te vinden 
Urn reuskes te maken en ante binden. 
Florijn en Lettink de smid van de Ni'jstad 
Daor hew ok völle hulpe van 'ehad. 
Den Ap ok, den kö'j ok geröst laotcn lopen, 
Den zal oe gin knollen veurcit roenen verkopen. 
En ok Jan Kreunenen zien gezin, 
Diespanden zich ok terdege in. 
Dan kom ik bie 2 Aalderink,s in hulpe getrouw 
Ze hingen as "t ware in pao[ en in touw. 
Dan gao'k naor Bercnpas. de man is old, maor trouw ongekend 
Met de vrijheidsboom oprichten, was hie natuurlijk ok present 
De vrouwluuhoefie 'treuskesmakenniettclercn 
En verderehulpeis niet te ontberen. 
Gerrit Jan Kreunen die mos vrogger brieven besteHen 
Hie was now bi'j de boom, wi'k maor effen venellen 
Zo kom ik dan bi'j ruien eigen gezin 
Daor vind ik niet vö\leweerdigs in. 
Jaotoch nog iets. dat wi'k oe effen vertellen: 
Op een veurmiddag beuren moeder Hassink rond bellen: 
Kom urn half twee versieren. maor pas op oe tellen 
Now kump 'ter op an 
Zei HassinksGard Jan. 
Dasnoeokwat,ik motnocokprcscntweazen. 
Wantanderszaldebuurtewelwatopleazen. 
Maoreerstzaldepröttclnogwatandekante, 
Want as ter noc nog wat komt, zet ze 't misschien in de krante 
Noe mo'j wetten, gisteren kwam moeder met natte vuute in huus 
Zie zetten eur schaene toen in de aovcn van 't fenuus. 
Noe werden gauw dweilen en bessems deur de kökken 'ehaald 
Maarden haost, die ze hadden, heb ik duur betaald. 
Dcstofvlaogandckantecnnaoeenhalfuur 
Was 'tinhuusweergezelligenin'tfenuuswasvolopvuur 
Naoeenpeuskenzeiik:Watbcgint'thiertestinken 
'k Mot darumme eerst een betjen drinken. 
En toe 'k weer binnen kwamme, ik zal 't nooit vergctten, 
Zat moeder met de verbrande schocne in de hande eurogen te betten. 
En 's middags was ze nog op lied, ie mot toch maor bolTen 
En 't mens liep zich 't vuur nog uut de sloffen. 
Noe gao'k naor .-rouw Hekkelman, die kan völle missen, 
Maora'jdenkt,datzeginfeestkanvîeren,zolieoevergissen 
Jan z~· ie p vo\gtdan,maorikmagnictjokken, 

Want den is onlangs met de noorderzon vertrokken. 
NoedekampopnaoGolstein enziengezin 
MaorhiehöltopdeNi'jstad'tleavend'rin. 
Ok helpers van 'teerste uur waren Bloemklok, Slothouwer en ds. Jansen incluis, 
Wantdicb!cvenooknietthuis. 



Noegao'kweer effen trugge naordevolgendetwee 
Die vormt samen de fam. Meulenbrogge en gao'k noe effen met in zee 
ln eurwerkplaatsemostenzevöllewerkverzetten. 
En de tied werd niet steedsbesteed anpassen enan metten 
Ze mosten d'r schaven, timmeren en zagen 
En d'r hef zich ok wel is ene op de vingers 'eslagen 
Maor die d'r warken waren vast gin döppe 
Wanthierwerd'eslagenspiekersmetköppe. 
Bie'j Sluier en Bos bunk noe an 'eland 
Okdisse luuwaren wel bi'j de hand. 
Dan van Zuilt<kom en Wamshuus daor is ok met te bocren 
'k Zie Bertus nog zo urn de peule hen loeren. 
Wed. Teerink en Breuker ok twee onder éên dak 
En ok daor vulen ieder zich op zien gemak. 
Dan Vlogman, luu van de bovenste soort 
Die helemaol nooit hoeven te worden an 'espoord 
Bernard hoeven 't muziek maken niet te worden 'eleerd 
Want met zien hulpe hew 't lîed in 'estudeerd. 
Wonnink, noe eenmaol de man van de wet, 
Hef goed op de reuskesdieven 'elet. 
Dan Derk Lellink en vrouw 
Die wazzen ok altied in touw. 
Dan volgt Hendrik Uenk, onze melkleverancier, 
Wat hiehef 'edaon, duteen ieder plezier. 
Vrouw Stoltenborg met eur winkel in koloniale waren. 
lkhoppe,datzie d'rwelbiemagvaren. 
Rossel. hef ok wat te strubbelen 'ehad 
En noe gao'k naor Louis Schoulcn op pad 
Steedstuthulpebereid,waorhieokmaorkan 
Daor kö'j zeker van opan. 
GertEskes isokal van 't zelfde slag, 
Datd'rokwelweazenmag. 
En Z'll'en•rink dito en hie as timmerman 
Daor hadde wi'j ok goeje hulpe an. 
En as Johan Kreunen oe vertelt, hoevölle bloembakken daor bun\ geboren, 
Dan toet oe in 't laatstedeoren 
En zo kom ik dan bi'j de laatste twee, 
Want n n derZandeen Oonk deden ok beide mee. 

nov.J945 
G.J.Barink 

Voor wat hoort wat 
Op een morgen komen er 3 SS-ers bij ons op bezoek. Ze wildende varkens zien. lk zei: 
~Dat is niet nodig. ze waren vanmorgen allemaal nog gezond~. Maarhet hielp niet, ze I ie· 
pen door naar de schuur. In het eerste hok lag een varken van zo'n ISO kg. 
Dal wilden ze hebben, maar ik maakte hen duidelijk dat ze biggen moest, wat niet waar 



was. in het volgende hok lag net zo'n zwaar beest. "Dann wolle wirdieses". lk zeg: "Die 
eten we zelf op~. ~sic sindja fett genug". Ik zeg: ~Die eten we zelfopen daarmee af!" In 
het derde hok lag er nog een en ze vroegen: "Was machen Sie damit?""Die heb ik aan 
Hitier verkocht". "Quatsch, dieses kommen wir heulmiltag holen!" Ik zeg:" Je z.iet maar, 
ik geefhem niet ar. 
's Middags om half één kwamen ze terug. Ik had een greep bij de deur gezet en ging naar 
hen toe. Ze wilden me een hand geven, maar ik hield de handen in de zakken. "Kennen 
Sie uns nicht zurück?" "Jawel de zwijntjesjagers van vanmorgen". "Holen Sie das Sch
wein, dann werden wires erschiessen". "A lsjullie dat varken doodschieten, krijg je deze 
greep door je donder". Hierna vertrokken ze zonder varken. 
lkging diezelfdedagnaardebureauhouderenverteldedatikdievarkenskwijtwilde, 
vanwege die Duitsers. De volgende morgen om halfvijfmoest ik er één leveren bij Jan
sen de slager. Daar werd het varken door een medewerker van de bureauhouder in de 
ton gemaakt. Niet erg, maareen ander kreeg wel te weinig ofhelemaal nie ts op zij n bon
nen.Goed washetdusniet. 
In de oorlogsjaren had ik door aanfok op een zeker ogenblik 3 paarden. Twee was toege
staan, de derde moest geleverd worden tegen een matige prijs. Dat wilde ik niet. Er volg
deeen vorderingplusproces-verbaaL In Zutphenzou de zaakvoor de rechter komen. 
Daags tevoren ging ik naar de bureauhouder en vertelde hem het geval en voegde erbij 
dat, wanneer ik een grote geldboete zou krijgen, ik dat varken nog eens aan de oren zou 

Devolgendedagvoorderechtbankkreegikeengeldboetevanf250,-.Derechtervroeg: 
"Neemt u hier genoegen mee?" Ik zei "nee; wacht u even dan lees ik u een brief voor". 
Het was een briefvan de bureauhouder, waarin stond dat ik mijn producten zoals zaad, 
hooi. vlees enz. steeds goed had geleverd. Daarop vroeg de rechter mij of ik genoegen 
nammeteenboetevanf25,-.lkvroegofikmetgeblokkeerdgeldkonbetalenendat 
mocht! 
Diezelfde morgen was er ook een boer uit Voorst voorde rechter wegens verkoop van ei
gen-gekamdeboter.Alsgetuigehadhijklecrtjesvandekindercnvanderechtcrbijz.ich 
Hij toonde ze aan de rechteren vroeg: "Herkent u die?" 
De rechter had geen antwoord terug maar de boer kreeg wel vrijspraak. 
Zo ging het in de oorlogsjaren: Vóor wat, hoort wat! 

1. Zweverink 

Verslag over het tijdvak 1940 t/m 1946 van de VVV en plaatselijke belangen te Vorden 
opgesteld voor de algcrueene Vergadering op vrijdag 28 maart 1947. 

te ledenvergadering na de bevrijding 
Bestuursamenstelling: 
W.J. Thate, voorzitter; P. Bakker, secretaris; H.B. Emsbroek, penningmeester: J .F.M.G. 
d'Aumerie; G. Brouwer; H.J . Gotink; E.J. van Tongeren: l·l.W. Visser. 

Ledenaantal: 99. 

Door den ingetreden oorlogstoestand in Mei 1940, welke voortduurde tol Mei 1945, 
werd het houden van openbare vergaderingen moeilijk gemaakt door den bezetter. 



In een van de door het bestuur noggehouden vergaderingen, werd daarom besloten on
der deze omstandigheden geen ledenvergaderingen uit te schrijven. Het geven van een 
regelmat igjaarverslag bleef daardoordusook achterwege en betreft het hierbij aangebo
den verslag nu een samenvatting over de 7 jaren 1940 t/m 1946. Hierdoorzal een min of 
meergeschiedkundigevorm ontstaan. 

De laatst gehouden algemene vergadering vond plaats op Maandag 11 Maart 1940 in het 
Nutsgebouw. 
Buiten het vol tallige bestuur waren toen 19 leden aanwezig. Het bestuur bestond uit de 
heren: W.J . Thate, voorzitter; W.F. van Maurik, secretaris; II.B. Emsbroek. penning
meester; J.F.M.G. d'Aumerie; P. Bakker; G. Brouwer; H.J . Gotink; E.J. van Tongeren 
en H.W. Visser. 
Het ledenaantal bedroeg 109. 
Na opening door den voorzitter werden de notulen van de vorige gehouden vergadering 
vastgesteld, waarvan de verslagen volgden van secretaris en penningmeester. Het ver
slagvandensecretarisverdienthierbijbijzonderevermelding,daardi t zijnJOejaarver
slag was en hij hierbij meende zijn periode alssecretaris v.d. Ver. v. Vreemdelingcnver· 
keer mede te moeten afslui ten en over te dragenaan een deroverige bestuursleden. 
Ondergetekende, bestuurslid sinds 1932, volgde den heer van Maurik als zodanig op. 
Na goedkeuring van het verslag van den secretaris, waarbij door den voorzitter gevoel
volle woorden van dank werden gebracht aan den heer van Maurik voor het ve le nuttige 
werk door hem voor Vorden gedaan, volgde tevens goedkeuring van het verslag van 
den penningmeester. De rekeningen werden hiervoor inmiddels nagezien door de her
en van Dorp en Chabot en door dezen voor accoord bevonden. Den penningmeester 
werd eveneens dank gebracht voor zijn nauwkeurig beheer en de heren van Dorp en 
Chabot voor het nazien van de reke ningen. De kas sloot met een bat is saldovan f209.53. 
Bij de hierna volgende bestuursverkiezing werden de aftredende leden: H.B. Emsbroek, 
P. Bakker en H.W. Visser met algemene stemmen herkozen 
De nog volgende besprekingen betroffen in hoofdzaak de verzorging van de rijwielpa
den, waarvan het onderhood op dattijdstip nog in beheerweas bij onze vereniging. O.m. 
werd nog weer eens naar voren gebracht, dat de gemeente het aangewezen lichaam was 
voor het onderhoud van de paden. 
Toen dan ook tijdens de oorlogsomstandighcdcn verzorging door onze vereniging totaal 
onmogelijk werd, heeft de gemeente het werk ter hand genomen en is dus een 
gezonde oplossing van het fietspadenvraagstuktot stand gekomen. 

Ik kom thans tot de eigenlijke oorlogsperiode. 
Buiten het besluit om voorlopig geen ledenvergadering te houden, trachtte het bestuur 
de lopende zaken zoveel mogelijk afte doen in bestuursvergaderingen. In totaal werden 
in de bezettingstijd nog 3 van deze vergaderingen gehouden en wel op 27 Mei 1941 in 
Hotel Jansen, IJ April1942 in Cafê De Zon en 13 apri11943 eveneens in De Zon. 

Op 15 Nov. 194 1 leed de vereniging een gevoelig verlies door het plotseling overlijden 
van den Heer van Maurik. In de bestuursvergadering van IJ apri11942 herdacht de voor
zitter de grote verdiensten van den heervan Maurik voor Vorden in'! algemeen en als 
bestuurslid van V.V.V. in 't bijzonder. 
De narigheden rond het donkere jaar \944 gaven weinig animo voor verenigingsleven, 
zodat vergaderen achte rwege bleef, terwijl de spanning in begin '45 met de daarop ge· 
volgde, lang verbeide, bevrijding daarna nog geruimte tijd in beslag nam om althanseni-



ge orde op zaken te stellen. Het moest tot 19 oct.1945 duren voordat in café "de Zon" de 
leofficieëlebestuursvergadering na de bevrijdingwerd gehouden. 

Hoe was het intussen gegaan met het Vreemdelingenverkeer. En dan alleen bedoeld on
ze eigen Nederlandse vreemdelingen en niet de vreemdelingen van over de Oostgrens. 
die hun eigen manieren hadden om zonder hulp van V.V.V. een goed hotel of pension te 
vinden 
Na de inval in Mei 1940 vervielen natuurlijk alle afspraken omtrent logies in hotels en 
pensions voor de daaraan volgende zomer. De vele beschadigde bruggen en beperkende 
bepalingen verhinderden eerst nog een regelmatiger verkeer, zodat dit seizoen zich 
hoofdzakelijk bepaald heeft tot bezoek van personen die met eigen vervoermiddel, rij
wiel, auto, e.d. zich nog over kortere afstanden konden verplaatsen. Ook waren vele hui
verig om verderdan noodzakelijk van huis te gaan. 
De volgende jaren '41 - '42 en '43 geven echter een groot verlangen te zien om er onder 
de benarde omstandigheden toch nog eens een korte of langere tijd uit te zijn. Daar het 
zeestrand meer gevaarlijk en verboden werd, richten alle aanvragen voor het doorbren
gen van vacantie zich in tegengestelde richting waarvan het Oosten van ons land wel een 
zeergrootdeel te verwerken kreeg. 

Dat Vorden hierbij niet overgeslagen werd, behoefi geen betoog, gezien de bekendheid 
die het •achtkastelendorp"allerwegengeniet. 
Uit eenbijgehoudenstatistiekblijkt,datoverhetseizoen l942aanhetsecretariaatalhier 
380aanvragenbehandeldzijn,waarvaneen100tal mondeling,een20taltelefonisch en 
de resterende 260 schriftelijk. De onderwerpen betrofTen logies, kamperen, beziens
waardigheden, kaarten, gidsen, vestiging. e.d. en de aanvragen waren afkomstig uit alle 
provinde's waarbij opviel, dat Vorden erg in trek is bij de Amsterdammers 
Een ruwe schatting in het volgende seizoen 1943 gaf, dat op op gegeven ogenblik wel600 
gasten in alle mogelijke en onmogelijke pensions onderdak gezocht hadden. Dat ook bij 
deze toestand tientallen aanvragen met Mgeen plaats" beantwoord werden, ja zelfs op 
sommige tijden niet te verwerken waren, is niet te verwonderen. 
Deze grote toeloop ontstond ook nog door de ingezette gedwongen evacuatie langs de 
kuststrook door den bezetter, waarbij vooral Hagenaars, opmerkzaam gemaakt op het 
nog in gunstige conditie verkerende Vorden, hier voor Jangeren tijd onderdak zochten. 
Parallel hiermede kreeg Vorden echter op last van hogerhand ook verplicht een 125 tal 
evacue's toegewezen om bij de burgers ingekwartierd te worden. Daar hierbij ook de 
pensions niet overgeslagen werden, gaf dit een aanzienlijke vermindering van logeerge
legenheid voor vacantiegangers. Deze echter, door de omstandigheden ook al niet meer 
verwend, hebben vaak genoegen genomen om in hooi of stroo bij de boer te slapen om 
ertochmaaruittezijn. 
Uet inkwartieren van geëvacueerden in de pensions, e.d. gafeen enkele keer wel enige 
wrijving in verband met de mindere inkomsten van de pensionhouders, daar voor de 
evacue's een vastgestelde vergoeding betaald werd, die aanmerkel ijk beneden het be
drag lag wat men kon vragen aan logeergasten. Dat hierdoor de evacué, een mens dus 
verjaagd van eigen haard en met achterlating van zijn bezit, wel eens een minder prettig 
thuis had, demonstreerde nog weer het tekort aan medegevoel voor deze groep perso
nen. Gelukkig waren er ook vele betere voorbeelden en deze zullen niet nagelaten heb
benbijde terugkerendennaardenH aag,eengunstigeindrukoverVordenmee tene
men. 
Het volgende seizoen 1944 geeft ook weer een grote trek naar hier. Echter de redenen 



zijn gewijzigd. Niet alleen zocht men nog wat vcrstrooiing in de allengs benauwder wor
dende omstandigheden, vooral in het Westen van het land, men wil ook gaarne e:ttra 
maagvulling meenemen. De rantsoenen worden steeds lager, het voedsel schaars en 
slechter. De aanvragen betreffen nu niet meer alleen de gewone pensiongelegenheid, 
maar de nadruk wordt gelegd op de voeding. Het is hetjaar waarbij de vraag naar logies 
op boerderijen overheerst. 
En later in datjaar blijft ook de trek doorgaan, maar nu niet meer per trein of auto. Het 
zijn de voorlopers van de drommen "etenhalers~ uit het westen, die straks zullen volgen 
als de hongerwinter zich laat gelden. Op alles wat nog maarenigzins rijden wil, zeer ve
len echter te voet, dagenlang onderweg in weer of geen weer. met alle mogeijke denkba
re voertuigen om hun zuur verzamelde voedsel te vervoeren, ontstaat een tragisch en 
angstwekkend vreemdelingenverkeer, 

Deze mensen hebben echter ook onderdak nodig, pensiongeld kon van hun niet ge
vraagd worden. Doch de hulpvaardigheid breekt los eerst bij tientallen, later soms enke
lchonderdenopéénavondvragenaanallerleiinstantie'senpersonenomonderdaken 
worden ook geplaatst. Het zijn nu vooral de boerenschuren die tot ware "herbergen" 
worden voor grote aantallen. Doch ook bij de bewoners in en aan de kom vinden velen 
eengoede verzorging. 
Dit gaat door tot eind februari '45 als het gerucht gaat, dat per 1 Maart de brug te Zutfen 
gesloten zal worden voor dit voedsel halen en voor alle Nederlanders die in deze streek 
nietthuis horen. 
Het werd een ware uittocht op de laatste dag voorafgaande aan het sluiten van de brug 
Den gansen dag door ratelde het langs de wegen van de bandeloze fietsen en de primitie
ve voertuigen. Bij een steekproeftelde ik in één uur het voorbijgaan van 500 personen, 
haastendomnogtijdiginZutfentekomen. 
Het gafhier bij menigeen even een zucht van verlichting, dat de zorg voor het onderdak 
van deze mensen voorbij was. Gelukkig ook vooral voor hun, dat de bevrijdingaanstaan
dcwas enin Meidaaropeenfcitwcrd. 
Na de eerste opwindende tijd hieraan volgend, kwam de ingehouden drang naar vacan
tie, voor velen noodzakelijk voor herstel van krachten, weervolop los en bij het zich al
lengs herstellende verkeer bracht dit voor de komende seizoenen '45 en '46 weer een 
stroom van aanvragen voor logiesruimte. 
Echter hetlijkt na herhaalde verzoeken om opgave daarvoor, of de pensions in Vorden 
verdwenen zijn. Noch advertentie's, briefkaarten met betaald antwoord, ja zelfs per
soonlijk bezoek van den secretaris langs de voorheen bekende pcnsiongclegenhcden, 
kon de pensionhouders en degenen die daarvoor in aanmerking komen, behoudens en
kele goede uitzonderingen bewegen om opgave te vcrstrekken van beschikbare ruimte 
en tydstippen waarop men gasten kon ontvangen. Dat dit weer moest leiden tot ant
woord op tientallen aanvragen met "geen plaats" is teleurstellend, vooral voorde betrok
kenen. Hoewel bekend is, dat ondanks het voorgaande, toch vele gasten hiernog plaats 
vindencnhcthierveclalouderelatie'sbetrefi,diedusdeadressenwetenendezemoge
lijk weer doorgeven aan familie- en vriendenkring, is het een in gebreke blijven van de 
pensionhouders e.d. om zich niet allen aan V.V.V, op te geven met opgave van de tijd 
wanneer men nog plaats heeft of besproken is. 
Wil men in de toekomst ook in Vorden een levendig en intensieve vreemdelingcnver
keer behouden, ook in de tijd als straks weer velen naar het veilig geworden strand en 
mogelijk naar het buitenland zullen trekken, dan dient ook ieder belanghebbende te be
seffen, dat het bestuur in deze op de volle medewerking van allen moet kunnen rekenen. 



De jaarlijkse verzonden honderdtallen folders, met evenzovele verkochte kaartjes, ver
strekte inlichtingen enz .• doen dan practisch werk. 
Verder kan de vereniging in de vacantietijden trachten den gasten meer genot te bieden 
door in samenwerking met plaatselijke verenigingen concerten te geven, het uitstippe
len van wandelingen, het plaatsen van banken, bij slechte weersgesteldheid b.v. het hou
denvanlezingen e.d. 
En tenslotte word t al het werk door de vereniging niet alleen verricht en voorgesteld om 
de toch graag begeerde gasten een zo aangenaam mogelijke vacantie te geven, maar bo
venal voorde daar.tchter liggende belangrijke factortot meerderegroei en bloei van het 
Achtkastelendorp Vorden en het plukken van de vruchten door de bevolking daarvan. 

Vorden, Maart 1947 
1'. Bakktr 

De dood 
\·let overlijden is een gebeuren waar het z.g. ~naoberschap"een belangrijke rol speelt. 
Wat zijn nu eigenlijk ~naobers"? Dit waren uiteraard de buren, in de directe omgeving 
van de boerderij. Afhankelijk van de situering van de boerderij waren de naobers inge
deeld naar belangrijkheid. De hoofdnaober was degene op de dichtsbijzijnde boerderij 
die men kon zien als men op de deel stond en liggend direct achter de boerderij . Deze 
boer moest over tenminste twee paarden beschikken. Men maakte onderscheid tussen 
noodnaobers en buren. Een van de noodnaobers was aangewezen als zijnde de belang
rijkste (beschikkend over twee paarden). Men kende vier noodnaobers met daarnaast 
een aantal na obers, die lesamen een groep vormden van 8-12 buren. De eerste noodnao
ber werd ook het eerst in kennisgesteld van het overlijden. Hij riep dan de drie overige 
noodnaobers bij elkaar. 
Het eerste werk dat men te doen had was het "verhenneklcden", d.w.z. he t lijk wassen en 
het doodskleed aantrekken. Dit doodskleed was vroeger meestal al vanaf de trouwdag in 
de linnenkast aanwezig. In latere tijden werd dit meteen na het overlijden nog gekocht. 
Vaak werd er voor dit onprettige werk ie ts ~sterks" gedronken, als men klaar was dronk 
men koffie. Daarna ging men gezamenlijk met de familie de adres lijsten opmaken van 
de mensen, die van het overlijden in kennis gesteld moes ten worden. Nadat de adressen 
waren vastgesteld, verzorgde de Ie en 2e naober he t afskrieven, d.w.z. het aangifte doen 
op het gemeentehuis. Door middel van het z.g. "brie!Kes trekken" kreeg ieder der nao
bers een bepaalde route toegewezen om de familie en kennissen van het overlijden op 
de hoogte te brengen en uit te nodigen voor de begrafenis. In de tijd dat er noggeen fiet
sen waren, gebeurde dit lopend. De kosten aan een en ander vcrbonden werden geza
menlijk door de buurt betaald, evenals de andere kosten zoals het rijden naar het kerk
hof. 
De overledene werd opgebaard op de deel van de boerderij onder he t z.g. "slobgat". Dit 
is het gat waardoorhet voervoorde koeien naar omlaag werd gegooid, de zoldering naast 
ditgat werd"liekspier"genoemd. 
De afscheidspreek door de dominee werd ook hier, in aanwezigheid van de hele familie, 
gehouden waarbij de buurt op de achtergrond meeluisterde. Daarna werd de overledene 
door de buren via de achterdeur het huis uitgedragen en op de "lijkwagen" geplaatst. Dit 
is een wagen zonder kleed. De lijkweagen behoorde aan de eerste noodnaober, deze 
werd geftankeerd door de buren. De mannelijke genodigden liepen achter de lijkwagen, 
de vrouwen namen in volgwagens of karretjes plaats. 



De volgorde van de paarden was te voren bepaald. De lijkwagen werd getrokken door 
twee paarden die het eigendom waren van de eerste noodnaober, de reden dat deze altijd 
de beschikking over twee paarden moest hebben. De daarop volgende wagens werden 
eveneens getrokken door paarden van de noodnaobers. De belangrijkheid van de eerste 
noodnaober ging zelfs zover, dat indien een der andere naobers niet in het bezit was van 
een paard, ook het derde paard geleverd diende te worden door de eerste noodnaober, 
deze reed dan direct achter de lijkwagen. Vooraan de stoet ging meestal de timmerman, 
diedekisthadgeleverd. 

De kleding was uiteraard aangepast, de mammen in het zwart. Hierbij ging men zover 
dat de schoenen wel ingesmeerd werden met "schoensmeer" maar niet werden uitge
borsteld, datgaf te veel glans. De paarden werden goed geborsteld. De vrouwen van de 
burenblevenachteropdeboerderijenbrachtendaarallesingereedheidvoordekoffie
tafel,ookdedenzedeluikenweeropendietijdenshetverblijfvandcc•'crledenegeslo
tenwaren geweest. 

Zodra de lijkstoet de toren in zicht kreeg begonnen de klokken te luiden. Meestal was 
dan de grens van het dorp bereikt. De tocht werd dan via de z..g. "lijkweg" naar het kerk
hof voortgezet. Wie onderweg de lijk stoet ontmoette, stopte en zette zijn petofh oed af 
uit eerbied. In hoeverre een "kroeseboom" bij de weg naarhet kerkhofnogeen rol speel
de is niet bekend 
Na terugkomst van de begraafplaats werd de genodigden en belangstellenden een kof
fiemaaltijd aangeboden, het geen ook nu nog wel gebruikelijk is. Een dag of drie later 
was er dan voor de naobers en buren de z..g. "naobegreffenisse" waarbij, na het koffie. 
drinken de messen, lepels, vorken en wat nog meer uitgeleend was, door ieder werd uit
gezocht en weer meegenomen naar huis. 
Na de begrafenis brak er een periode van rouw aan voor de directe familieleden. Dit 
duurde een jaar en zes weken, voor de broers en zusters was dit een halfjaar en drie we
ken. 
Gedurende deze tijd waren de mannen herkenbaaraan een zwarte rouwband. Op de pet 
werd eveneens een zwart roosje gedragen, terwijl de rode zakdoek was vervangen door 
een witte zakdoek met zwarte stippen. De vrouwen kon men herkennen aan speciale 
schorten. 
Veel van deze dingen zijn in onbruik geraakt, er dient echteropgemerkt te worden dat 
men ze vaak nog in afgezwakte vorm terug kan vinden. 

H.C. Ketielerij 

Oefenhout 
Zoals in elk leger moesten ook de Duitsers regelmatig oefenen om bij te blijven. V"••r 
het oefenen met de "pantservuist" hadden ze een stuk bos onder het landgoed "KielS
kamp" (naast de huidige woning van de heer Spannaak) in gebruik. Daarvoor moesten 
bomen van elders gehaald worden, een karweitje waar ik meerdere malen mee belast 
werd. Veel eer viel er niet aan te behalen, want zo'n 25 mooie dennebomen werden in 10 
minuten aan splinters geschoten. Ik vond hetjammer van die mooie rechte bomen. Ik 
kreeg het voor mekaar met de soldaten dat ik de rechte bomen naar huis bracht- in rui l 
voor een schaal eieren- en kromme bomen haalde om stuk te schieten. Als er gehaald 
moest worden kwamen er meestal) of5 Duitsers bestel len wanneeren hoe laat. Nu was 
er één bij die op een morgen m'n moeder of vrouw om de hals vloog. ik zeg tegen hem: 



~Dat gebeurt niet weer, dat kan ik zelf wel~. Waarop hij zei: "Wij zijn hier de baas". Na 
nog een waarschuwing van mijn kant hield hij zich verder koest. 
's Middags moest ik bomen rijden. Toen ik met de vracht op het oefenterrein kwam 
stond diezelfde Duitser me op te wachten. Om mij te pesten vloog hij mij om de hals. 
Voor hij er erg in had gafik hem een stomp in z'n maag en viel hij voorhet paard neer. Hij 
kwam overeind. greep zijn revolver en wilde op me schieten. Op tijd kon ik nog zijn pols 
te pakken krijgen en duwde de hand met de revolver de lucht in. Op dat moment kwam 
er een overste aanrijden die riep: "Niet schieten, niet schieten, dit is een goede 
Hollander". Ik moest vertellen wat er gebeurd was. Later hebben we de bewuste soldaat 
nooit teruggezien. 
De volgende nacht was er nogal bedrijvigheid op de weg. De dag daarop bleek dat men 
een buitgemaakte Amerikaanse tank op het oefenterrein geplaatst had. Daarop schoot 
men in 't vervolg met de pantservuist en er was een eindgekomen aan het bomen-rijden. 

De laatste oortagswinter was in alle opzichten wel de allerdonkerste. Donker ook vooral 
omdat we geen gebruik meer konden maken van het normale electriciteitsnet. Voor de 
krachtstroom hadden we een goede benzinemotor als vervanger waarvoor ik door een 
toeval brandstof genoeg had. Op een middag was er nl. achter ons huis een voorwerep 
recht op het huis afgekomen, telkens kantelend en steeds lager komend. Het scheerde 
rakelings over ons huis en kwam in de eik vóór het huis terecht om, vervolgens, in het 
landvandebuurmanterechttekomen.Hetbleek eenreservetankvan een vliegtuigte 
zijn. Er zaten, door de aanraking met de boom gaten in waar benzine uitliep, maar toch 
kon ik er nog een paar vaten vol voor mezelf uithalen. Die waren al goed verstopt toen de 
Duitsershet dingindegaten kregen. 
Voor het licht is in ons geval ook een oplossing gevonden. Onze buurman, Groot-Roes
sink, kreeg stroom omdat hij er in zijn werkplaats Duitsers aan het werk waren. (uiter
aard tegen de zin van Groot-Roessink, maar"Befehl ist Befchl"). Die stroomm liep voor 
ons huis langs. Via een lange steel met een V-stuk en koperdraad, dat ik 's avonds instal
leerde, kon ik stroom rechtstreeks naar onze keukenlamp leiden. De stekker in de lamp 
en er was volop licht. Op de "bozcm" hadden wc steeds een kaars branden. Mocht er on
verwachts "fout" bezoek komen dan ging de stekker eruit en zaten we bij kaarslicht. Op 
een avond begint de hond te blaffen, gauw de stekker eruit. Maar ik bleef met mijn hand 
aandestekkerhangen,schijnbaareenslechtgeisoleerde stekker.Evenlatcrstondener 
3 Duitsers in de keuken. "Wat maakt u toch?'' riepen ze. "Dat kunt u toch wel zien!""Dat 
istochvceltegcvaarlijk". 
Zij zorgden ervoor dat we de volgende avond weergewoon de knop om konden drdaicn, 
zonder er iets voor te vragen. Bij de Wehrmacht kwam je zo nu en dan ook nog wel eens 
eengoede Duitser tegen. 

1. Zweverink 

Munitie halen uit Rijssen 
Daags voor Pasen kwamen er 2 N.S.B.-ers uit Vorden bij ons met het bevel dat we met 
paard en wagen naar de Wiersse moesten en vervolgens naar Rijssen om munitie te ha
len. Mijn opmerking dat het ook wel na Pasen kon, maakte niet veel indruk, dus maakten 
wc paard en wagen klaar.ln de Wicrsse aangekomen bleken er nog tien anderen de klos 
te zijn. Elke boer kreeg 3 Duitsers mee op de wagen. Ik kreeg 2 D uitse boerenjongens èn 
een overste. De laatste was een rotzak. In de Wiersse al wilde hij een herdershond dood
schieten. l k zei tegen hem: "Dat moetje niet doen, want aan zo'n hond is men somserg 



gehecht. Straks komt er nog wel wat anders om op te schieten. "Dat gebeurede ook". 
Even buiten Lochem. op de Armhocde, zat een ekster op een bult aan het kanaal. Ik 
wees hem op de ekster en zei: "Neem die maar in plaats van de hond". 
Zoalsgebruikelijk bij oude boercnwagensz.atikdirektaehterhet paardopeen kistje, 
waarin mijn eten en drinken. Die plaats was ook goed in geval van een beschieting door 
vlicgtuigen;jekonersnelvandewagenkomenendckkingzoekcninbv.cenéénmans
gat. "Alsjedieeksterwiltschieten,geefdaneenseintje,danhoudikhetpaardindcga
ten als het soms schrikt". Dat vond hij goed. Hij legde aan, gafeen teken, maar op dát mo
mentprikteikhctpaardmctecnspijkcrindebil.Vanschrikspronghetpaardnatuurlijk 
op, met het gevolg dat de overste een gat in de lucht schoot. Woest was hij op het paard 
en misschien ook wel op mij, omdat het paard niet tegen schieten kon. Gelukkig dat hij 
de werkelike reden vaan zijn mis-schieten niet kende. Je wist het maarnooit met die fa-

Midden in de nacht kwamen we in Markelo. Een paarwagens waren intussen warm ge
lopen, daar moest wagensmeer aan te pas komen, anders wilden de raderen niet meer 
rond. Bij een boerderij aan de weg klopten de Duitsers aan, maar de boer hield zich sla
pende. Voor die lui kwam hij niet ui t bed.lk heb hettoen geprobeerd, met het gevolgdat 
de boermeteen opendeed. 
Ik vertelde hem wat er aan de hand was. "Dan heb je een mooie Pasen, maar ik kom". Hij 
heeft ons toen geholpen (tot ergernis van de Duitsers dat het de Hollanders wéllukte)cn 
we konden verder. 
In Rijssen werden de paardcninecnoudcschuurbij hetstation gestald; daar stonden 
ook de wagons met munitie. 
Koffie zou ons best goed smaken. maar was daar nergens te krijgen. Het was "spertijd" 
dus Rijssen mochten we ook niet in. ik heb het er toen toch maar op gewaagd. Er was net 
een razzia geweest, waarbij enkele mannen waren opgepakt vertelde iemand mij(die me 
overigens ook niet aan koffie kon helpen). Na veel geklop zondergehoorgingereindelijk 
een bovenraam open; een vrouw vroeg wat ik wilde. Ik vertelde ons wedervaren en 
smeekte om koffie voor 11 mensen, tegen goede betaling. "Dat komt wel aardig uit, om
dat ik pas een baby heb gekregen heb ik ook extra toewijzing voor koffie. "Ze maakte er 
meteen werk van en vroeg onderhand: "Waar zijnjullie eigenlijk?" Ik vertelde haar dat 
de anderen in de loods bij het station waren. Ze gafeen gil van schrik: "Die loods wordt 
geregeld beschoten. laat ze maken dat ze weg komen~. 

Met een kan koffie bij me ging ik de anderen waarschuwen. De loods werd snel ontruimd 
en onder een afdak dronken we de heerlijke koffie. Terwijl ik de kopjes en de kanging te
rugbrengen~ en natuurlijk ook afrekende~ kropen de anderen bij de Duitser-s in een le
ge wagon, waar ze werden verrast door een flink aantal vlooien. 
Op de morgen van de 2e Paasdag hebben we de munitie geladen, waarmee we zonder 
ongelukken weer in de Wicrsse kwamen. Drie dagen waren wc op weggeweest, duswel 
een mooie Pasen! 

J. Zweverink 

Graven 
Een van de dingen, waar in de jaren '40-'45 vrijwel iedere mannelijke Nederlandermee 
te maken kreeg, was het ~graven~. het maken van loopgraven, tank vallen, éénmansgaten 
e.d. Voor de landbouwers was hiervoorontheffing te krijgen; als men nl. JO H.A. grond 
had kreeg men vooréén persoon vrijstelling. M'n broer. ongetrouwd, wasstellig van me
ning dathij moestgaan graven ; metonze 15 H.A. zouermaarééneenvrijstellingkun-



nen krijgen. Ik stelde hem gerust en zei: ~Laat dat maar aan mij over". Op Maandagmor
gen moesten wij ons melden, beide met schop, op het gemeentehuis. waar de "crème" 
van de N.S.B. plUs een paar Duitse officieren zich over ons wilden ontfermen. Op hun 
vraag hoe groot ons bedrijf was, antwoorde ik "31 H.A."(in plaats van de werkelijke 15 
I·I.A.) Zodoende kregen we alle twee een stempel voor vrijstelling. Om geen achterdocht 
bij buren afbekenden te wekken stuurde ik mijn broerdoor de gewone uitgang naarbui
ten en ging zelfbij de concierge door de keuken er weer uit. Buitengekomen zag ik nog 
juist hoe een "Todt~ m'n broer de schop afhandig maakte. Diezelfde "Todt" kwam bij 
mij en zei: "Du ruusst graben", waarop ik hem het stempel in mijn hand liet zien. Daarop 
wilde hij mij de schop afpakken. Met een mes probeerde hij het touw, waarmee de schop 
aan de fiets was gebonden, door te snijden, maar ik gafhem een oplawaai, waardoor hij 
over mijn fiets rolde. De Heer B. H. Koning uit Linde stond erbij en zei: "Jan, wat maak i'j 
toch een kabaal en dat veur un schuppe". Ik dacht: "Jong, daorhe'j wel wat emaakt" en 
sprong op de fiets, racede langs Groot..Obbink (nu het "Kerkeppad") naar de wasserij 
aan de beek en vandaar via de weilanden naar het Vordense bos. M'n broer. die mij op 
een afstand gevolgd was, kwam daar bij me: Je hebt me ook wat gemaakt! Het beste is 
naarhuistegaanenaanhetwerk. 
Ik had thuis nog maar net de koffie op en wilde het paardetuig halen om aan te spannen, 
toen de hond op de deel tekeer begon te gaan. 
Ik er naartoe en daar stondeen "Todt", de7.elfdedie ik 's morgens te pakken had gehad. 
Het angstzweetliep me al over de rug, toen hij mij om een lat en een plank vroeg, want er 
waseen kabel stuk geslagen bij hetgraven van éénmansgaten bij ons langs de weg. 
Schijnbaarkendehijmijnietterugennadatikhemhetgevraagdehadgegevenwashij 
snel weer weg. Voor ons was alles gelukkig afgelopen. 

Jeugdherinneringen aan de Aprildagen 1945 
rond Vorden 

J. Zweverink. 

Eind Maart 1945 namen de geruchten toe in onze buurtschap Linde. De Tommy's zullen 
nu wel gauw komen, werd er gezegd. A 1 dagen lang hoorden we een dofgerommel in het 
Zuiden en zagen 'savonds lichtflitsen aan de horizon 
We hoorden ze wel maar zagen ze nog niet. Wel in de lucht met hun Spitfires, laagvlie
gend of in duikvlucht, met de boordwapensvurendop de Ruurloseweg. Dan was weer 
een of ander Duits voertuig het haasje. Zelfs met paard en wagen was het erg gevaarlijk 
bijdaglichtoverdcstraatterijden,wantdejongensdaarbovenindeluchtkondenniet 
zien of het vriend of vijand was. 

En dan onverwacht die Ie April, Paasmorgen, tikt oom Herman Beuroer bij ons op het 
keukenraam en roept: "De Tommy's bunt bie de Bonekamp!!!!!"Grote vreugde bij ons 
in huis en onge loof, omdat he t ! April was. "Ja,ja, dat zal wel!" riep mijn vader terug. " 't 
Is echt waor, gaot maor kieken!", riep mijn oom nog en liep snel weer weg. 
Mijn vader en wij jongens schieten onze jassen aan en dat naar de Bonekamp. "Weest 
maar voorzichtig" riep moeder ons na. Maar bij de Bonekamp zagen wij géén Tommy's. 
Ze zijn binnendoor gereden naar de Kranen burg, werd er verteld. 
Wij eropaf, konden we maar vliegen. We volgden hun brede bandesporen door de zand
weg, langs Berend Wassinken Klein Helleger en zo naar de Krancnburg. 



Hijgend van het harde lopen drongen we door de samengestroomde menigte naar voren 
enzagendaartweegrijs-groenegepantserdeverkenningswagensstaanmetvandie\ange 

Dus dat waren ze dan. de Tommy's. We zien ze nog z6 voor ons, kauwend. sigaret op de 
lippen, koptelefoon op, zwart snorretje, bruinige gezichten en die groenachtige kleren 
met bruinlerenjekker. We hadden als kind nooit anders dan het veldgrijs van de Ooster
buren gezien. Eén praatte maar steeds over de boordradio, de ander bestudeerde een 
kaan en de derde was de bestuurder. Ze aten spierwit brood, dat hadden we in jaren niet 
ge:uen. 
Mijn vader en andere mannen rookten echte sigareuen, die hadden ze van de Tommy's 
gekregen. Plotseling kregen ze ove r de radio één of ander bericht, want ze gooiden de lui
ken dicht. keerden om en reden snel terug, richting Ruurlo. 
Dat was onze eerste kennismaking met de Tommy's op de Kranenburg. 
We konden geen Engels spreken maar begrepen best wat ze aan de mensen langs de weg 
vroegen: ~aermans here?" 
Later op de middag zou blijken dat er dicht bij het huis van Hen! Houtman achter de 
Kranenburg enige Duitse soldaten zich hadden ingegraven. Een pantserwagen vuurde 
op hen, waarbij ook het huis van Houtman in brand geraakte. 
Uren hebben we in de late namiddagen in het halfduister op de Kranenburgaan de weg 
gestaan en gezwaaid naar hen boven in die grote, vierwielige pantserwagens. Ze 
kwamen van Ruurlo, op elke ongeveer tweehonderd meter reed er één. Een licht kanon 
indekoepeleneenmitrail\eurbovenopeneenlangeantenne.Achterophaddenzeeen 
felgek leurde, vierkante lap, zodatdeSpitfirepilotenhuneigenkameradendirekt kon
den herkennen. De kleur was elke dag weer anders. 
Het was bijna donker toen we met vader weer door de Eikenlaan op huis aan liepen. 
Rechts van ons brandde nog steeds het huis van Houtman en links hoorden we het zware 
brommen van de colonnes op de Ruur\oseweg. · 

Zaterdagavond voor Pasen kwamen drie oudere Duitse soldaten met één geweer en één 
fiets bij de familie I-I armsen van 't Schimmel. Ze vroegen of er ook inkwatiering was van 
andere landgenoten. Dit was niet het geval en of ze dan in de paardestal mochten slapen. 
Waarschijnlijk waren het deserteurs, van een geordend terugtrekken was immers nau
welijkssprake meer. 
Eén van de drie zei dat hij slachter was en of er nog iets te slachten viel, een kalf of zoiets. 
Maardat is nietgcbeurd. Tegen een uur oftien 's avonds stonden ze buiten naar de lucht 
te kijken en zagen de lichtflitsen van het geschut in het Zuiden. "Vannacht kunnen we 
nog rustig slapen", zeiden ze tegen Harmsen. maarmorgen komen de Tommy's. In alle 
vroegte zijn ze de eerste Paasdag bij het Schimmel weggegaan. 

Bij de familie Keltciarij ~wagge\ink" aan de Lindeseweg werd er Je Paasdag 's morgens 
vroeg aan de deur geklopt. Er stonden ongeveer vijfemwintig Duitse soldaten voor de 
deur,dievolgensorderdriedagen op de boerderij zouden worden ingekwartierd. 

"Gelukkig", zei Driekus, "vertrokken ze na drie uur weer". 's Middags reden de eerste 
Canadese verkenningswagens behoedzaam over de tlengeloseweg tot voor de opgebla
zcnbrugbijOonk. 
"Mi en breur kreeg daor van de Canadezen veur et eerst weer een echte sigarette". aldus 
Drikus. 



De tweede Paasdag 's morgens vroeggingen we me! Pa weer op stap, nu richting Vorden. 
Bij Tjoonk van 't Garmel stonden de weilanden vol rijdend mateieel, vooral veel pantser
wagens.Beduusdliepenwerond,probeerdentetellen,raaktennaenkelehonderdende 
tel kwijt. Wij vergaapten ons aan die zware banden die door de modder wrongen. Uit de 
zandweg vanaf de kant van het Schimmel kwamen ze aanschommelen en draaiden in de 
bocht bij Tjoonk de stenen uit de Schuttestraat, daarontstond een diepe geul in de weg. 
Er stond een noodhospitaal opgesteld en ambulances. Motorordonnancen reden af en 
aan en M.P.'s regelden het verkeer. Overal hoorde je krakende luidspekers van de radio
wagens. Sigaretten rokende militairen, waaronder officieren met de helm losjes op hun 
hoofd, de kinband los, stonden in groepjes bij elkaar, gebogen over stafkaarten. 
Bijna ademloos stonden we dit voor ons totaal onbekende en vooral voorons jongens, 
hoogst interessante gedoe, aan te gapen 
Veel pantserwagens waren aan de buitenkant beladen met rollen zeil. ijzeren kisten. ket
tingen, reservebanden, schoppen, blikken benzine en camouflagenetten. We zagen zwa
re tandemassersdoor de kapotgereden wegen zeulen, beladen met benzine, kisten am
munitie en ander spuL Ook bren-carriers huppelden rond, dat waren van die kleine, vier
kantebakkenoprupswielen.Halfrups-trekkersenkleine,sterkevrachtwagenstrokken 
ammunitiewagens en anti-tankkanonnen.l.ater zagen we op de Ruurloseweg ook zware 
kraanwagens staan en reden grote vrachtwagens met opleggers voorbij, beladen met 
pontons en brugmaterialen. Daartussendoor jankten als nijdige honden de met radio
zenders uitgeruste Jeeps van de M.P. en commanderende officieren. Ook zagen we veel 
Jeeps met kleine tweewielige aanhangwagens en vrachtwagens met watertanks er ach
ter. Die tanksstonden op twee wielen en vond je vooral bij de veldkeukens en in de ten
tenkampen. 
En dan waren er de H.U.P.'s, dat waren kleine vierkante autobussen, die dienst deden 
als Manusjevanalles. maar veel gebruikt werden voor personenvervoer, o.a. de infante
rie. Bij de commandoposten stonden er ook altijd wel een aantaL 

Waar waren ze die 2e Paasmorgen vandaan gekomen? De heer Harmsen van 't Schim
mel weet het zich nog precies te herinneren. Hier volgt zijn relaas: 
De brug in de weg Hengelo-Vorden, bij Oonk, was door de terugtrekkende Duitse troe
pen opgeblazen. Daarom namen de Tommy's dezelfde weg die de Duitsers in de Meida
gen van 1940 ook hadden genomen. Die route zal wel duidelijk op de stafkaarten hebben 
gestaan. 
Vanaf Hengelo reden ze tot bij café 't Zwaantje, gingen daar rechtsaf, om de boerderij 
van Nijenhuis en daar de harde weg op naar Linde. Tot de oprijlaan van het Huis Kieften
kamp, hier zwenkten ze linksom, de zandweg in door het bos, langs Manus Lenderink 
"Eersteling~. om vervolgens scherp rechtsom te draaien, zo langs Het Schimmel. daar 
over de brugvan de Hissinkbeek, naar de Schuttestraat 
Die brug bleek uiterst solide te zijn, want er zijn honderden lichte en zware legerwagens, 
in allerlei soorten en maten overheen gereden. Tot het moment dat een rupsvoertuig de 
brug wilde passeren en op het houten brugdekging bijsturen. Door dit wringen werd het 
dek uit elkaar getrokken, de balken waren krom gaan staan en was het niet meer mogelijk 
met rijdens materieel deze route te nemen, zo vertelde de heer Harmsen. 

Inmiddels was de brug in de Hengeloseweg, die 2e Paasdag weer provisorisch hersteld 
met behulp van inwoners ui t Vorden en konden de wachtende Sherman-tanks deze hi n
dernis voorzichtig passeren. 
Na de middag, 2e Paasdag, gingen we met z'n allen, ook moeder, lopend naar Vorden. 



Bij het kasteel was het een drukte, er was ook een veldkeuken in vol bedrijf. We menen 
ons te herinneren, dat er een stafkwartier was gevestigd. Honderden Vordenaren liepen 
hier overal rond en waren net zoals wij, danig onder de indruk van dit massale schouw
spel. Achteraf denk je wel eens. wat hebben we ze in de weg gelopen. Door het drukke 
gewoel van al diejuichende mensen, kwamen ze maar moeilijk vooruit, terwijl ze dood
moe waren en haast moesten maken. 
Tussen het kasteel en de Empo stonden een rij kanonnen opgesteld met korte loop en 
pantserschild. Het waren zgn. vijfentwintig-ponders, de vuurmond Noordwaans ge
richt. De koperen granaathulzen van dit geschut werden latervaak door koperslagers be
werkt tot siervazenofb eddekruiken. 
Bij Wahl, tegenover Klumpcr, stond een luchtdoelkanon opgesteld en bij Jan Hassink in 
de Raadhuisstraat waren op de hoek de straatstenen uit de weg gedraaid toen een tank
colonne het Hoge opdraaide. 
Het gebied rond Vorden was één groot legerkamp geworden. Artillerieopstellingen in 
het Galgengoor, bij Eskes van de Hoeve aan de Zutphenseweg en tegenover de Empo 
Zwaar geschut, 155 MM granaatwagens waren in stellinggebracht aan deLindese-en 
Hengeloseweg bij Keuciarij ~waggelink" en rondom de boerderijen van Zweverink 
"Steen kamp" en Nijenhuis "Nooitgedacht". Deze stukken hadden lange lopen en vuur
denmetlosselading.zonderhuls.Deartilleristenhaddenbijhunstukkenallemaaléén
mansgaten gegraven, daarin konden ze wegduiken als ze vanaf de overkant van de IJsset 
tegenvuur kregen van de Duitsers. Dit is niet gebeurd en betekende voor Vorden en om
geving bijzonder veel geluk. We zijn er in Vorden genadig afgekomen. 
Toen 2e Paasdag 's avonds de eerste granaten van het zware geschut aan de Hengelose
weg werden afgevuurd, richting Zutphen, sprongen door de luchtdruk een aantal ruiten 
in de boerderij van de fami lie Nijenhuis. Hun boerderij lag in de vuurlijn van het ge
schut. Het gezin heeft de nacht in de kelder doorgebracht, de andere dagzijn de kinderen 
naar familie in de Kieftenkamp gebracht. Het werd in en rondom hun huis te gevaarlijk, 
bovendien lag het hele huis vol soldaten, ook op zolder in het hooi. Dat werd een paar 
Canadezen bijna noodlottig toen een afgevuurde granaat voortijdig ontplofte, juist bo
ven de boerderij. De granaatsplinters sloegen dwars door de dakpannen, daarbij werden 
eenaantal slapendemilitairen gewond. 
Nogjaren daarna waren de scherfgaten in de zoldering van een slaapkamer te zien. In de 
woning van de familie Jansen 't Wissel, was een radio+ telefoon-post ingericht, dat ver
moedelijk verbinding onderhield tussen de artillerie+ opstellingen en de vliegende 
waarnemers in de lucht, die met hun kleine vliegtuigen opstegen en landden in de Leu
ke, bij de beek. Overal werden snel kabels uitgerold en in de bomen vastgemaakt door 
lijnwerkers van de verbindingsdienst. Veldtelefoons waren een onmisbare schakel voor 
snel ovelegen berichtgeving. 

De Canadese troepen die beide Paasdagen en daarna in de gemeente Vorden waren ge
legerd ofin lange colonnes er doortrokken, waren onderdelen van de derde canadese l n
fanteriedivisie (15000 man), ondercommandovan generaal Keeffer. Het had tot taak via 
Zutphen, Deventer en Zwolle door te stoten naar Friesland. Deze divisie waseen onder
deel van het Tweede Canadese Legerkorps. Hiervan was generaal Simonds de grote 
baas. Andere divisies van dit Tweede Korps opereerden meer Noord-Oostelijk. Vanuit 
het Reichswald rukte samen met de al genoemde derde lnfanteriedivisie,de in Maart uit 
Italië overgebrachte eerste Infanteriedivisie op, commandant was genemal-majoor Fos
ter. Deze divisie was ingedeeld bij het Eerstecanadese Legerkorps. Hier was de grote 
baas generaal Foulkes, bekend van de kapitulatie in hotel De Wereld-Wageningen. Deze 



eerste Infanteriedivisie trok ook door onze streken en moest bij Gorssel de IJsset over 
zien te komen en oprukken naar de Veluwe (11- 13 April). Daar zouden ze nog taaie te
genstand ondervinden van restanten van alle rlei Duitse legeronderdelen. 

Maar zover was het nog niet. Felle tegenstand van de Duitsers rondom Zutphen en het 
Twentekanaalvenraagdedeopmarsvanbeidedivisies. 
In de avond van de 2e Paasdagstonden we buiten bij onsouderlijk huis in Linde en za
gen in het Westen en Noordwesten de hemel rood kleuren van de vele branden, richting 
Zutphen en Almen-Harfsen. Het leek net of het weerlichtte en er klonken explosies. De 
knallende donders van de artillerie rond Vorden en het huilen van de granaten deden on
heilspellend aan. Toch beseften wij als kinderen toen niet welk een drama's zich daar 
aan het volt rekken waren. Het schieten duurde enkele dagen en soms stonden wij op 
enigeafstandbijhetgeschuttekijken,metdevingersaandeoren.Wezagendeloop te
rugveren,een vuurflits,een rookwolken een daverende slag. 
Bij Kettelarij aan de Lindeseweg schoten ze rakelings over te toppen van de berkenbo
men, zodat die heen en weer zwiepten als de granaten weggierden. 
Tommy's noemden wij ze de eerste dagen, die kauwgum kauwende, in hungelig-groene 
gevechtspakken met bruine leren vesten zonder mouwen. Wisten wij veel, iedereen 
noemde ze zo. Wel hadden we op hun mouwen iets zien staan van Royal Canadian Ar
my. 
Op een keer riepen we: ~HelloTommy". ll ij lachte, gafons een paar snoepjes, trok ons 
aan de oren en zei daarbij: "No Tommy, we are Canadians". De Britten dat waren de 
Tommy's, zij waren Canadezen 
In de buun van ons huis in Linde waren inmiddels ook overal Canadese Troepen aange
komen. Lange rijen vrachtwagens stonden tussen de bomen geparkeerd in Het Onstein, 
Het Medler en De Wiersse. Het waren de mannen van de aan- en afvoertroepen. 
R.C.A.S.C. hadden ze op hun mouwen staan, dat betekende Royal Canadian Army Ser
vice Corps. Hun vrachtwagens hadden allemaal het cijfer 81 in een rood/groen veld als 
embleem en altijd het esdoornblad-MapJe Leaf. Die zware, dikke autobanden en die ho
ge cabines maakten altijd veel indruk op ons. We kenden al heel wat van hun automer
ken. 
Veel zijn we vergeten, maar de Ford-Chevrolets en de Dodges met twee assen herinne
ren we ons nog en de grote G.M.C.'s en M.A.C.'s met hun drieassen noemden we hui
zen, zo hoog keken we er tegen op. 
Bij Woerts "Bonekamp" in het driehoekige bosje hadden ze een veldkeuken ingericht. 
Ze bakten en kookten op benzinebranders. Dat waren van die lage, platte, ijzeren kisten, 
waar de vlam doorheen brulde. Er was daar onder de bomen aan de harde weg ook een 
opslagplaats vanduizendenblikken benzine. 
In het stikkenbos (Onstein) was een tentenkamp voor de chauffeurs. Dag en nacht prut
telden daar de kleine agregaten. die stroom leverden voor verlichting van de tenten en 
hun logge radio's. Ook waren er rijdende werkplaatsen en montagewagens. Dagenlang 
waren ze vaak weg naar de havens van Antwerpen om voorraden te halen en dit naargro
te legerdépotste brengen. 
Alszenietredenwerderdrifiiggepoetstengeverfd,alleszagerkeurigonderhoudenuit. 
Ze deden ook graag een werpspel. Dan hadden ze een ijzeren pen in de bodem geslagen 
en gooiden ze met ringen vanaf een bepaalde afstand. De ringen moesten om die pen 
vallen. Als verveling bekogelden ze elkaar ook wel eens met gekookte eieren. Als we 
kans zagen grepen we zo'n ei en aten hetgauw op. Bij hun veldkeukens hingen we rond 
en mochten wel eens helpen. Soms kregen we wat lekkers mee voor thuis, eten wat ze 



hadden overgehouden, zoals witbrood, jam of cornedbeef. Soms ook een blik soep, dat 
was scherp gekruid maarwellek..ker. Bij hunslaaptenten zeurden we om gum en stamps. 
(Kauwgum en postzegels). 
A f en toe gingen ze 's avonds stappen, dan traden ze aan voor inspectie, keurig in uit
gaanstenue en glimmend gepoetste kistjes. Ze werden met vrachtauto's weggebracht, 
waarheen, dat wisten we niet. Als er maar girls waren en gin ofsnaps, dat hadden we best 
in de gaten. Ze ruilden graag zeep, chocolade of sigaretten voor eieren, maar hun rant
soenen werden minder. Ze waren niet zo gul meer met allerlei zaken die wij zo lang had
den moeten ontberen. 
Het waren meest vrijwilligers, ze verlangden naar huis, naar Canada. Twee Canade
zen kwamen wel eens met hun gitaar bij ons thuis en speelden wat. Eén van hen had net 
zo'n dochter als onsjongste zusje, (toon bijna 5 jaar). We kregen wel eens foto's te zien 
van hun familie in Canada. 
Met bewondering keken we naar de ordonnancen op hun zware Harley's. Om zich te be
schermen tegen weeren wind hadden ze een gedeeltelijk doorzichtigscherm op het bre
de stuur gemonteerd. Om dicht achter dat scherm te kunnen kruipen gespten ze een 
stuk schuimrubber op de benzinetank. Kaarsrecht en met de kinbanden van hun helm 
meestallos scheurden ze over de weg. Het pistool in de holster, losjes opzijbengelend, 
halflange leren laarzen met rijgveters tot bovenaan, een leren flapbroek en een ditle le
renjekker,gewatteerd. 
En natuurlijk de kaphandschoenen en de platte le ren tas die ze met een riem om de nek 
hadden hangen, om de paperassen in weg tebrengen. 
Als ze in de gaten kregen datje naar ze stond te kijken, begonnen ze wel eens ee n beetje 
show te rijden. 

Bij het Kieftenkamp neusden we ook rond. In het bos tegenover Peter de Rijk was een 
pantsereenheid gelegerd. Het waren Churchill-tanks, zwaarder dan de veel gebruikte 
Shermans. Sommigen hadden een zware, tweewielige benzinewagen achter zich 
hangen. Zo'n kombinatie werd Crocodile genoemd en werd ingezet als vlammenwer
per. Ze konden een s traal benzine voor zich uitspuiten, wel! 10 meter ver. 
Toen deze groep naar elders werd overgeplaatst, verlieten ze het bos via een bestaande 
weg, behalve tén. Die ploegde dwm door het bos, over een slootje en reed daarbij een 
beukenboompje omver. 
Jarenlang was dit tankspoor vanaf de harde weg duidelijk te zien. Nu, in 1985 moetje 
heel goed kijken. wil je er nog iets van ontdekken. Als kleine herinneringaan dit voorval, 
40 jaar geleden, is e r tijdelijk een bordje geplaatst met omschrijving van dit gebeuren. 
Hetisvanafde Lindesweg te zien. 

J. Bosch 
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