De Gelderlander woensdag 5 december 2012

woensdag 5 december 2012 De Gelderlander

22 | achterhoek
Kerstmarkt gaat dit
jaar niet door; geen
opvolging organisatie
WEHL – Er hebben zich geen gegadigden gemeld bij aftredend voorzitter Willy Lukassen van de Wehlse
Ondernemers
Vereniging
(WOV) om de organisatie van
kerstmarkt in Wehl over te nemen. „Nee, ik heb geen telefoontje
gehad van ondernemers die het
van ons willen overnemen”, zegt
Lukassen.
De WOV houdt jaarlijks een kerstmarkt op de hoek van de Grotestraat en Keppelseweg. Het is een
markt met kramen van de plaatselijke middenstand. Enkele weken
geleden kwam de vraag van het Leger des Heils of de voormalige dakloze cliënten, die bij de Domus logeren, aan de Keppelseweg een
kraam mochten inrichten.
Het bestuur van de WOV had
moeite met die vraag, omdat in de
laatste ledenvergadering (de WOV
telt 55 leden) afgesproken was dat
het bestuur zich terughoudend en
neutraal zou opstellen ten aanzien
van Domus.
„Ga er maar vanuit de Wehlse
kerstmarkt niet doorgaat nu het
bestuur heeft besloten om de functie neer te leggen. Wellicht dat volgend jaar onze opvolgers de markt
weer zullen organiseren”, vertelt
Lukassen.
Veel reacties heeft hij niet gehad
op het besluit van het bestuur dat

dinsdag in deze krant stond. „Wel
een paar steunbetuigingen, maar
daar bleef het bij”, zegt Lukassen.
Het bestuur van de WOV vindt
dat de overlast van de Domus nog
steeds niet binnen de perken is. Er
zou zelfs een toename van overlast
door Domus-bewoners in het centrum van Wehl zijn.
De beheerscommissie die alle
kwesties rond de Domus behandelt ziet geen grote toename van
overlast. In deze commissie zitten
onder meer de vestigingsmanager
van de Domus, de wijkagent en enkele Wehlenaren.
„Er is wel een persoon die voor
iets meer overlast zorgt, maar er is
geen sprake van structurele problemen”, zegt wijkagent Frans Geerdink. „Bij overlast moet je denken
aan hinderlijk aanwezig. Er is geen
sprake van grote incidenten of
zware geweldsdelicten.”
Volgens Geerdink is er een verschil in acceptatie. „Er zijn ondernemers die nog steeds grote moeite hebben met de aanwezigheid
van cliënten van de Domus. Anderen proberen de mensen aan te
spreken of bellen de Domus als er
sprake is van overlast. De mensen
van het Leger des heils komen ze
dan halen.”
Reageren?
eric.van.der.vegt@gelderlander.nl

‘Kengetallen regio op
regeerakkoord loslaten’

ENGELSTALIG DAGBOEK

Op de Paasberg in Terborg werd in oktober 1944 besloten tot
een Duits tegenoffensief tegen de Engelsen. Daardoor duurde
de oorlog nog maanden voort, met alle slachtoffers van dien.

Ook het decentraliseren van zorgtaken vanuit het rijk naar de gemeenten heeft voor de Achterhoek andere gevolgen dan voor de
Randstad, volgens Aalderink: „In
tegenstelling tot in bijvoorbeeld
Amsterdam word je in de Achterhoek veel meer getroffen door vergrijzing. Dan kun je als regering
wel op thuishulpen bezuinigen en
meer inzetten op mantelzorg,
maar zadel je deze regio met een
relatief groter probleem op.”
Aalderink wil binnen enkele we-

ken op een rij hebben wat de gevolgen van het regeerakkoord voor
de Achterhoek zijn. „De kengetallen qua zorg, vergrijzing, bijstand,
vergrijzing, bevolkingskrimp en
dergelijke moeten worden losgelaten op het regeerakkoord. Wat betekenen de 82 pagina’s voor de
Achterhoek en bijvoorbeeld de gemeente Bronckhorst? Met deze bevindingen is het zaak snel te reageren naar Den Haag, nog voordat
de diverse wetten door de Eerste
Kamer worden aangenomen.”
Reageren? henny.haggeman@
gelderlander.nl
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Op de inhoud en vormgeving van De Gelderlander rust auteursrecht. Voor het
overnemen, opslaan en verspreiden, op welke wijze dan ook, heeft u toestemming nodig.

1945, May 29th. Marcel went back to Utrecht
yesterday, loaded with as much food as he could
possibly carry.

Lied Deurvorst, auteur van het Deurvorstboek.

Laatste dagboekaangtekening over de oorlog van Claire Deurvorst.

Deurvorsthistorie
䢇 Het onlangs verschenen Imagine a

’t Zonnehuis van Frank en Els Deurvorst-Hoogeweegen op de Paasberg in Terborg, dat door de Duitsers gevorderd
was.
foto collectie Lied Deurvorst

De Paasberg in Terborg in
1944 een belangrijk Duits
hoofdkwartier.
䢇 Minister Goebbels en generaal
Model besluiten er tot groot
Duits tegenoffensief.
䢇 Oorlogsdagboek van Claire
Deurvorst heel gedetailleerd.
䢇

TERBORG – Dat in ’t Zonnehuis op

de Paasberg in Terborg, gevorderd
door de Duitsers, in de oorlog hoge leiders bijeenkwamen, was bekend. Het dagboek van Claire
Deurvorst-Yeates maakt daarvan
ook volop melding. Maar alleen
door louter toeval kwam de familie Deurvorst er pas veel later achter wat die besprekingen zoal inhielden.
De Deurvorsten, een bekende Achterhoekse familie van industriëlen,
bewoonden op de Terborgse Paasberg twee grote villa’s.

Lied Deurvorst, toen wonend in
Azewijn, nam het dagboek van
haar uit Londen afkomstige tante
op als hoofdmoot in haar boek
met de familiehistorie. Haar oom
en tante, Mel en Claire Deurvorst,
woonden in de villa naast ’t Zonnehuis, bewoond door Frank en
Els Deurvorst (zwager en schoonzus van Claire). In beide villa’s
was in de oorlog inkwartiering.
Het Zonnehuis was een van de
hoofdkwartieren van generaal Walter Model, die zich in 1944 met
zijn leger moest terugtrekken. Lied
vindt het eigenlijk een vreselijke
conclusie wat hier is bekokstoofd
en schrijft in haar boek dat in ’t
Zonnehuis in Terborg een historische beslissing is genomen waardoor het aantal slachtoffers van
WO II enorm is gestegen.
Die zekerheid kreeg de familie
Deurvorst na een documentaire
over Joseph Goebbels, de rechterhand van Hitler, en generaal Walter Model, uitgezonden op de Duitse televisie. Frank Deurvorst nam
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De machthebbers van toen hebben veel meer op hun
geweten dan de miljoenen doden. Ze hebben in
volken een haat gezaaid die maar langzaam geneest.

Paasberg de plek van
v dramatisch besluit

door Henk Harmsen
vervolg van pagina 21
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Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/achterhoek

Poli over cosmetische
dermatologie geopend
DOETINCHEM – Het Slingeland Zie-

kenhuis in Doetinchem is uitgebreid met een themapolikliniek
rond cosmetische dermatologie.
Mensen kunnen bij de themapoli
terecht met klachten of behandeling aan onverzekerde dermatologische zorg.
Het gaat onder meer om ongewenste haargroei, putjes in het gelaat door acne, littekentjes, kleine
vaatjes op de benen. Behandeling
van deze problemen is medisch gezien niet noodzakelijk, waardoor
deze over het algemeen niet vergoed worden door zorgverzekeraars.
De afdeling dermatologie van het

Slingeland is daarom begonnen op
spreekuren te houden op maandag en woensdag over dit soort
huidproblemen. Volgens de dermatologen van het ziekenhuis is er
sprake van een groeiende vraag
naar de behandeling van ‘ontsierende huidafwijkingen’. ‘Het is
een prachtige aanvulling op het
werk dat we al doen’, stelt dermatoloog Erna Sybrandy.
Tijdens een intakegesprek wordt
informatie gegeven over de behandeling en het te verwachten resultaat. Een afspraak voor het spreekuur kan gemaakt worden via telefoonnummer 0314-329591, tijdens
kantooruren.

Claire Deurvorst tijdens haar dagelijkse fietstochten op zoek naar levensmiddelen.

perfect cloudless, May day is een intrigerend boek van Lied Deurvorst
uit Zutphen. Ze schreef eerder een
succesvol boek over verre familiebanden met de legendarische Baron von Münchhausen.
䢇 Naast de Doesburgse ontstaansgeschiedenis van de familie Deurvorst rond 1700 (voorheen mogelijk uit Ulft) bevat het boek de volledige Engelstalige tekst van het
oorlogsdagboek van haar tante
Claire Deurvorst-Yeates.
䢇 Het boek met 271 pagina’s en veel
illustraties is verkrijgbaar voor
25,95 bij de boekwinkels in Doesburg, Terborg, Zevenaar en Zutphen. Bestellen kan ook via
www.hetuurvandewaarheid.com/imagine

Generaal Walter Model (links) begroet op 3 oktober 1944 op de oprit voor
foto: stilgezet videobeeld
’t Zonnehuis Reichminister Joseph Goebbels.

‘Goebbels enthousiast
over zege bij Arnhem’

de film snel op op video. Hij zag
tot zijn verbazing dat de beelden
van de historische ontmoeting tussen Model en Goebbels op 3 oktober 1944 waren opgenomen bij
zijn Zonnehuis. Dat terwijl de
Duitse documentaire de indruk
wekte dat dit overleg ‘ergens bij
Rees’ plaatshad. In het Zonnehuis
legde Model zijn plan voor een tegenoffensief, om Zuid-Nederland
te heroveren, voor aan Goebbels.
De SS-leiders Walter Harzel en
Heinz Harmel waren die dag in ’t
Zonnehuis, iemand meende rond
die tijd ook een glimp van Göring
te zien.
De titel Imagine a perfect, cloudless
May day, is de beginzin in het dagboek van tante Claire Deurvorst-Yeates, die van geboorte uit
Londen kwam. De negende mei
1940, toen de Duitsers inval duidelijk werd, was een volmaakte, wolkenloze dag met de belofte van
een prachtig pinksterweekeinde,
zo begint Claire haar dagboek.
Ze geeft een bijzonder indringen-

de beschrijving van alles waar
mensen in de oorlog mee te maken kregen: verduisteringsplicht,
tewerkstelling, bombardement en
beschieting, distributie, verzet, represaille, verzet, gebrek aan alles
en uiteindelijk gevechten van man
tegen man. Voortdurend is er die
ene vraag: hoe lang duurt de oorlog nog? Ook Mel, de man van
Claire, maakte af en toe losse aantekeningen in het Nederlands.
Hij had zijn emailleerbedrijf in
Gaanderen, waarvan de leiding
door de Duitsers is overgenomen.
Voor Lied Deurvorst was een familiereünie dit jaar de aanleiding om
het boek uit te brengen, omdat ze
de uitgave daardoor financieel
rond kon krijgen. Omdat de tijd
voor de uitgave kort was, besloot
ze het dagboek van haar tante in
het oorspronkelijke Engels op te
nemen. Lied: ,,Het plan voor een
vertaling is er ook nog wel, maar
het dagboek is zo briljant en ontroerend geschreven, dat alleen een
heel goede vertaling dat overeind

Brievenbus vol
post opgeblazen
in De Heurne

Syntus trekt de deur stilletjes dicht

AALTEN – In De Heurne bij Aalten

DOETINCHEM/ZEVENAAR

is maandagavond een brievenbus
geladen met post opgeblazen door
onbekenden. De meeste poststukken kunnen als verloren worden
beschouwd.
De geëxplodeerde brievenbus
stond op de kruising van de Lage
Heurnseweg met de Varsseveldseweg. De ontploffing vond rond 21
uur plaats. Een getuige hoorde een
harde knal en zag een grijze auto
wegrijden richting Varsseveld. Omstanders hebben de post, die versnipperd rondom de brievenbus
lag, bijeen geraapt. De politie heeft
de post afgegeven bij het postagentschap in Aalten.

door Eelco van den Heuvel
– Geen
bloemen, geen toespraken. Vervoerder Syntus trekt de deur in
Achterhoek en Liemers het komend weekeinde stilletjes achter
zich dicht.
In de nacht van zaterdag op zondag rijdt de vervoerder voor het
laatst op het regionale spoor: van
Arnhem naar Doetinchem. Zonder poespas. „Syntus luidt niet op
een speciale wijze de treinen uit
als laatste rit”, zegt woordvoerster
Petra Wessels.
Wel worden de reizigers donderdag, vrijdag en zaterdag bedankt
met een flyer ‘inclusief actie’. Syntus wenst de reizigers ‘veel reisple-

kan houden.’’
Claire Deurvorst moet het vijfdelige dagboek hebben geschreven omdat ze vanaf de eerste oorlogsdag
wist dat ze lang geen contact meer
zou kunnen hebben met haar Engelse familie. Ze was bang veel details vergeten te zijn bij een weerzien. Ze schreef bijna dagelijks,
met af en toe kleine potloodtekeningen ter verduidelijking.
Tussendoor werden de dagboeken
verborgen, omdat er gevoelige dingen in zouden kunnen staan, bijv.
over de ondergrondse. Ook de
haat tegen de bezetters spreekt er
heel duidelijk uit. Zo wees ze elke
hulp aan Duitse personen af, hoe
vriendelijk die ook waren.
Na het noteren van al te gevoelige
zaken begon ze soms uit voorzichtigheid in een nieuw notitieboek,
om het oude goed te verbergen.
Zo bleven de vijf boeken keurig bewaard.
Een kleindochter, ook Claire geheten, vond de dagboeken later terug
op zolder.

zier’ bij de nieuwe vervoerders.
Arriva staat te trappelen van ongeduld om het vervoer op de lijnen
Arnhem-Winterswijk, Arnhem-Tiel en Winterswijk-Zutphen over te nemen. Het bedrijf
neemt bovendien de lijn Zutphen-Apeldoorn over van RegioNS. Breng, onderdeel van vervoerder Hermes, gaat ook tussen
Arnhem en Doetinchem rijden.
De twee vervoerders starten zondag.
Het geel-wit van Syntus verdwijnt
na bijna 13,5 jaar uit de regio. Op
30 mei 1999 reed er voor het eerst
een Syntustrein tussen Arnhem
en de Achterhoek. Hoewel de aandelen aanvankelijk in handen waren van NS, Connexxion en het

Onderzoeker Hubert Berkhout
van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is verrast over de Terborgse bevindingen. Dat de Duitse documentaire bij ’t Zonnehuis is opgenomen laat hij voor rekening van
de familie Deurvorst, maar de datum kan goed kloppen. Berkhout:
,,In de dagboeken van Joseph
Goebbels wordt begin oktober
1944 niet iets expliciet over Terborg vermeld. Wel schrijft hij op
zondag 1 oktober 1944: Ich habe die
Absicht, den Sonntag über mich sehr
zu schonen, weil ich unter allen
Umständen jetzt meine Erkältung
überwinden muß; denn am Montag
will ich zu einem anstrengenden Besuch nach dem Westen fahren.’’ Dit
duidt er dus op dat hij in die tijd

Frans Keolis (nu nog de enige aandeelhouder) werd het als een Achterhoeks bedrijf gezien, niet in de
laatste plaats omdat het in die regio het vervoer verzorgde en omdat veel medewerkers daarvoor bij
Achterhoekse vervoerbedrijven als
GVM en GSM hadden gewerkt.
De 32 treinen - voor de kenners:
achttien ‘Buffels’ en veertien ‘Linten’ - zijn niet meer nodig en gaan
terug naar de leasemaatschappij.
Daarnaast gaan ongeveer 150 van
de 1.250 personeelsleden over naar
de nieuwe vervoerders. Bij het
overnemen van een bestaande concessie zijn die wettelijk verplicht
om personeel over te nemen.
De ontmanteling van Syntus in de
Achterhoek is twee jaar geleden al

het plan had een (druk) bezoek te
brengen aan het westen. Kort daarvoor kreeg hij via de Wochenschau beelden te zien van de Duitse overwinning bij Arnhem, wat
hem tot groot enthousiasme
bracht. Waarschijnlijk een reden
temeer om richting Nederland af
te reizen? Op 2 oktober meldt
Goebbels dat hij die dag ziek in
bed blijft liggen. De volgende dagboekaantekeningen dateren pas
weer van(af) donderdag 5 oktober,
waarin hij verder niet ingaat op
een bezoek aan het westen, c.q. Nederland.’’ Over het dagboekfragment op 5 oktober 1944 met de intrigerende zin dat ’meerdere inwoners’ Hitler door Terborg zouden
hebben zien rijden, kan Berkhout
geen uitspraak doen.

begonnen toen Arriva het busvervoer overnam. De focus van Syntus ligt nu noordelijker, want het
bedrijf verzorgt het busvervoer op
de Veluwe en in delen van Overijssel. Zondag komt daar Twente bij.
Het hoofdkantoor verdwijnt dan
ook uit Doetinchem. Het nieuwe
kantoor komt ergens in de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zwolle.
Het treinvervoer verdwijnt echter
niet helemaal: het bedrijf blijft
voorlopig rijden op de lijnen Zutphen-Oldenzaal en Hengelo-Bad
Bentheim.
Vooral in Zutphen wordt het opletten voor reizigers, want daar staan
vanaf zondag drie incheckpalen
voor de OV-chipkaart: Arriva, Syntus én NS.

57.624
euro voor
RTVKeetje
DOETINCHEM – Honderd uur radiomaken achter elkaar vanuit het
RTVKeetje op het Simonsplein in
Doetinchem heeft 57.624 euro opgebracht. De drie dj’s Wijbrand
van der Sande, Martijn Koedam
en Jorre Vink van Optimaal FM
verzorgden vanaf vrijdagmiddag
vier tot gisteravond acht uur radio
vanuit het hart van Doetinchem.
Het eindbedrag dat ten goede
komt aan de Moeder Teresa Stichting in Ulft is zesduizend euro
meer dan in december 2011 bijeen
werd gehaald. „Een mooie prestatie”, vond burgemeester van Oude
IJsselstreek Hans Alberse die gisteravond de dj’s bevrijdde uit het
RTVKeetje na honderd uur opsluiting. „En dat in crisistijd. Dat heeft
de Achterhoek toch maar weer
voor elkaar gebokst.”
De dj’s werden om acht uur ’s
avonds met applaus op het podium naast het RTVKeetje ontvangen door een publiek bestaande
uit ongeveer honderd mensen.
Burgemeester Herman Kaiser van
Doetinchem had ze vrijdag opgesloten in het keetje.
Het geld wordt door de Moeder Teresa Stichting besteed in Roemenië waar huizen voor armen worden gebouwd en waar ook voedsel
wordt gekocht om de winter door
te komen.

Atomica failliet:
dertien mensen
op straat
VORDEN – Het Vordense bedrijf
Atomica Plastics is vorige week failliet verklaard door de rechtbank in
Zutphen. Door het bankroet raken
dertien mensen hun baan kwijt.
Het faillissement is, volgens curator Van den Sigtenhorst, ontstaan
omdat een belangrijke Duitse afnemer wegviel. Mogelijkheden tot
een doorstart ziet Van den Sigtenhorst niet: „En kandidaten voor
een overname hebben zich na vorige week ook niet gemeld.”
Atomica verhandelde onder meer
landbouwplastic en plastic voor
visvijvers.

Gladheid: auto
schiet van talud
in Varsseveld
DOETINCHEM – De gladheid heeft

dinsdagmorgen voor meerdere ongelukken in de Achterhoek gezorgd. Op de Lichtenvoordseweg
in Varsseveld gleed een 51-jarige
man uit Varsselder ‘s morgens
rond kwart over zeven met zijn auto van een talud. Zijn auto raakte
zwaar beschadigd, de automobilist
zelf raakte echter niet gewond.
Een 59-jarige vrouw uit Zelhem
raakte diezelfde ochtend rond acht
uur gewond toen zijn in haar
woonplaats onderuit ging met
haar fiets. Ze kwam daarbij terecht
op haar linkerarm en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

