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34 ACHTERHOEK WEST

door Sjoerd van der Werf

WINTERSWIJK – Breedbandverbin-
dingen op het Achterhoekse platte-
land moeten een snelheid van mini-
maal 100 mb hebben. Alleen een
hoge internetsnelheid maakt het
mogelijk dat alle toepassingen, bij-
voorbeeld voor dienstverlening in
de zorg, voor alle inwoners beschik-
baar komen.

De provincie Gelderland, die de
aanleg van glasvezel in het buiten-
gebied van tien Achterhoekse ge-
meenten ondersteunt, roept mi-
nister Henk Kamp (Economische
Zaken) daarom op om ervoor te
zorgen dat er geen tweedeling in
de Achterhoek ontstaat. Snel inter-
net verbetert volgens de provincie
de leefbaarheid en economische
ontwikkeling van de Achterhoek.
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk:

„We roepen de minister op om
voor het buitengebied een hogere
ambitie te hebben dan dertig mb
per seconde. Het kan niet zo zijn
dat ons buitengebied wordt verge-
leken met dat van bijvoorbeeld
Roemenië. Juist in ons land mag
die tweedeling niet ontstaan.”
De provincie ondersteunt de aan-
leg van glasvezel in tien Achter-
hoekse gemeenten met 32 mil-
joen euro. Een op te richten Ach-
terhoeks breedbandbedrijf moet
20.000 tot 24.000 adressen aan-
sluiten op het glasvezelnetwerk.
Provincie en gemeenten pakken
het zelf op, omdat het bedrijfsle-
ven geen interesse heeft om dat
in het buitengebied te doen.
Volgens de provincie stelt de rijks-
overheid dat heel Nederland ge-
dekt moet zijn met een verbin-
ding van 30 mb. Een woordvoer-
ster: „Dat is te laag, dat kan niet

in een dichtbevolkt en dichtbeka-
beld land als Nederland. Wij kie-
zen bewust voor sneller inter-
net.”
Het plan voor het Achterhoekse
breedbandbedrijf moet ook nog
aan de Europese Unie in Brussel
worden voorgelegd. Volgens Euro-
pese regels mogen provincie en
gemeenten alleen in actie komen
als het bedrijfsleven niet tot aan-
leg overgaat.
Voor het Achterhoekse initiatief
is belangrijk om te weten op wel-
ke adressen in elke gemeente
geen snel internet beschikbaar is.
Volgens de Europese regels kan
de overheid in actie komen als de
bedrijven geen plannen hebben
om dat binnen drie jaar te doen.
Maar de kabelbedrijven in Neder-
land willen juist niet vertellen of
en waar ze komende drie jaar nog
glasvezel willen aanleggen.

DOETINCHEM – Wie zondag het
paasvuur van de buurtvereniging
Bekveld bij Hengelo op kinder-
boerderij Feltsigt bezoekt, ziet
daar in de vlammen een ijzeren
heks op een paal ronddraaien. Dit
doet denken aan de verbranding
van Judas of de duivel, zoals dat
lang gebruikelijk was in Liemers
en Over-Betuwe, om met het ver-
nieuwende paasvuur symbolisch
het kwaad te verbranden.
Maar waar komt die heks van-
daan? Anniet Steenblik van de
buurtvereniging: „Bij het overleg
over de organisatie werd gesugge-
reerd dat er vroeger ook heksen
op de brandstapel verbrand wer-
den. ’Oh, heksen zat, welke eerst’,
werd toen gezegd. Hier werden
we het niet over eens, vandaar de
pop. Deze heks plaatsen we draai-
baar op de middenpaal en geeft

de windrichting aan, ook belang-
rijk.”
Op tal van plaatsen branden zon-
dag rond schemertijd (acht uur)
kleine en grote vuren, ieder met
hun eigen bijzonderheden. Een
greep: Carnavalsvereniging De
Vossenjagers kiest voor paaszater-
dag en het vuur aan de Passtraat
wordt voorafgegaan door paaseie-
ren zoeken vanaf zeven uur. In de
feesttent (gratis) is de band De
Boetners & dj Genery.
Vuren branden zondag op tal van
plaatsen in Baak, Halle, Hengelo,

Hummelo, Vorden, Keijenborg en
Zelhem. Zo houdt rijvereniging
Hummelo de traditie levend op
het terrein hoek Zelhemseweg/
Spalderkampseweg. Morgen kan
nog snoeihout worden gebracht
tot ’s middags vier uur. In Wol-
fersveen aan de Ruurloseweg 42
is zondag voorafgaand aan het
vuur een lampionnenoptocht.
Aan de Memelinkdijk in Noor-
dink is het feest van buurtvereni-
ging de Naobers. In Holterhoek is
zondag een paosbaoke bij Cam-
ping de Goede Hoop. Bij café-res-

Het idee was om ’n
heks in het vuur te
zetten. Iemand zei:
’Oh, heksen zat,
welke eerst?’
Anniet Steenblik, Bekveld

Geen twee
paasvuren zijn
gelijk. Dat blijkt wel
uit een rondgang
door Achterhoek en
Liemers.

Henk Harmsen
door

henk.harmsen@gelderlander.nl

“

Elk paasvuur heeft

Provincie: ‘Minimaal 100 mb voor
internet buitengebied Achterhoek’

Daar leef je naar toe...
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         PANTON CHAIR 

         SUMMER GREEN LIMITED EDITION 
Dit voorjaar wordt de Panton Chair van Vitra in de kleur “summer green’’ 

in een beperkte oplage aangeboden. Deze opvallende groene tint 

vormt een harmonieus geheel met de talrijke groene kleuren in de tuin 

of op het balkon – maar kan ook een fris accent leggen in het interieur.

5+1!

         NIEUW IN COLLECTIE 

         DE GERALDINE VAN MONTIS
De Geraldine is de eerste dochter van de Chaplin familie. Met haar lage 

rug geeft ze deze klassieker een eigentijds karakter. Compact. Chic & 

Comfortabel.

         FREYR VAN LEOLUX
In de eetkamerstoel Freyr combineert Leolux het klassiek gebogen 

buisframe met een eigentijdse uitstraling. Door de verende zit krijgt 

deze eetstoel een fantastisch comfort. 

Maandag 2e Paasdag geopend 
van 12.00 - 17.00 uur.

Zondag 1e Paasdag 
zijn wij gesloten.

    PAASACTIE: 
IN COMBINATIE MET EEN EETTAFEL KRIJGT 

U VAN ONS DE 6e STOEL CADEAU!
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door Henk Harmsen

TERBORG – Deze week verschijnt
een digitale uitgave van de volledi-
ge vijf Engelstalige oorlogsdagboe-
ken van Claire Deurvorst-Yeates,
geschreven in Terborg.

Daarnaast heeft de 0ud-Azewijn-
se Lied Deurvorst (1930, wonend
in Zutphen), de afgelopen drie
jaar gewerkt aan het digitale na-
slagwerk Oorlog in Europa, over de
Tweede Wereldoorlog. In dit
e-boek zijn weer fragmenten op-
genomen uit de dagboeken van
haar tante, Claire Deurvorst-Yea-
tes, maar dan vertaald naar het Ne-
derlands.
De verschijning van beide e-boe-
ken bij webwinkel Bol.com heeft
Lied Deurvorst gekoppeld aan 1
april. Rond die datum werd zeven-
tig jaar geleden de Achterhoek be-
vrijd.
Lied Deurvorst: „Ik heb sinds
mijn jeugd eigenlijk nooit meer

iets van de oorlog willen weten,
maar na lezing van de dagboeken
van tante Claire veranderde dat.
Ik wilde er toen van alles over we-
ten en ging er over lezen. Er is
een enorme berg literatuur, al-
leen gaan de meeste boeken te
veel over militaire details en te
weinig over het menselijke
aspect.”
Het dagboek van haar tante Claire
verscheen in 2012 integraal in het
oorspronkelijke Engelse boek Ima-
gine a perfect cloudless, May day,
dat Lied Deurvorst schreef over
de oorlogsbelevenissen op de
Paasberg in Terborg. Daar was in
de familievilla ’t Zonnehuis een
belangrijk Duits hoofdkwartier

gevestigd.
Op de Paasberg moet Claire het
dagboek hebben geschreven, om-
dat 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 da-
gelijks, met af en toe kleine pot-
loodtekeningen ter verduidelij-
king. De haat tegen de bezetters
spreekt er 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 voorzich-
tigheid in een nieuw notitieboek,
om het oude goed te verbergen.
Een kleindochter, ook Claire gehe-
ten, vond de dagboeken later te-
rug op zolder.
Lied Deurvorst heeft voor haar
nieuwe boek Oorlog in Europa
veel buitenlandse literatuur ge-
raadpleegd. Daardoor staan er
soms controversiële meningen in.

DOETINCHEM – Het zebrapad over
de Raadhuisstraat in Doetinchem
dat het Raadhuisplein en het cen-
trum verbindt, verdwijnt. Het ze-
brapad is te onduidelijk voor auto-
mobilisten, volgens de gemeente.
Het zebrapad wordt vooral ge-
bruikt tijdens marktdagen en
zorgt soms voor opstoppingen
van wachtende auto’s.
In plaats van het zebrapad komt
er nu een oversteekplaats. Daar-

door hebben de voetgangers geen
voorrang meer. Wel wordt de
Raadhuisstraat ook smaller door-
dat er aan beide zijden een vrijlig-
gend fietspad komt. Verder komt
er op de weg een opgehoogde
middengeleider.
Volgens de gemeente Doe-
tinchem worden de automobilis-
ten door de wegversmalling ge-
dwongen om langzamer te rijden
over de Raadhuisstraat.

DOESBURG – Iedereen is uitgeput
van de doorstane eerste nacht van
krijgsgeweld waarin Doesburg on-
der Canadees granaatvuur heeft
gelegen. De Doesburgers verkeren
in angstige spanning. Wat zal de-
ze dag hen brengen?
Een deel van de Dremptschen
Dijk wordt door de Duitsers opge-
blazen, waardoor een groot gat in
de weg ontstaat. Verder blijft het
rustig, totdat tegen vijf uur in de
middag een enorme knal wordt
gehoord: De Duitsers hebben de
betonnen brug naar Angerlo opge-
blazen. De glasschade, vooral in
de winkelstraten, is enorm! Het is
de aanloop naar een nacht vol ge-
weld.
In de Koetsveldstraat heeft een fa-
milie de voorafgaande nacht op
de huiskamervloer doorgebracht,
kennelijk in de overtuiging dat je
bij een granaatinslag beneden be-
ter af bent dan boven. De familie
viert zelfs de verjaardag van de
moeder met een kopje thee en
een koekje bij een oliepitje.
In de nacht van 3 op 4 april, als de
intensiteit van de beschieting toe-
neemt, daalt de familie in de kel-
der af. ‘We zullen hopen dat het
ochtendlicht verlossing biedt’
schrijft een zoon in zijn dagboek.
Hij meldt ook nog dat ‘de klein-
tjes’ rustig liggen te slapen.
Tegen middernacht neemt het gie-
ren en fluiten van granaten over

de stad toe, met af en toe een hevi-
ge slag als een granaat in de stad
terecht komt. Daar tussendoor
het korte, hevige, nijdige knallen
van Duits geschut. Steeds meer
granaten slaan in de stad in. Men
hoort glas rinkelen, en puin naar
beneden storten.Voltreffers slaan
in op de daken van huizen aan de
Herenstraat. De Veerpoortstraat
wordt zwaar beschadigd, er vallen
doden. Het duurt en duurt maar
voort, maar dan, om zeven uur ’s
ochtends, wordt het eindelijk stil.
Een stilte die bijna pijn doet aan
de oren.

Dit is deel 3 van een serie verhalen
van de Doesburgse schrijver en colum-
niste Tineke Beishuizen, over de laat-
ste dagen van de Tweede Wereldoor-
log in Doesburg.

taurant Haak en Hoek bij Holter-
hoek wordt zondag het vuur opge-
luisterd door de trommelgroep
Djembe Joy. Kinderen mogen
vlammetjes voor het aansteken
van het vuur brengen.
In Zieuwent aan de Zegendijk
wordt gewerkt met de befaamde
boesken, keurige takkenbossen,
die heel hoog gestapeld worden.
Het tweedaagse Vuurfestival aan
de Wesselinkweg in Meddo be-
gint al zaterdag, daar zijn zes po-

dia en een kinderweide. Kaarten
kosten 6 euro. Zondagavond is
hier het paasvuur. IJzerlo heeft
zondag in de feesttenten op het
F&CF-terrein een programma
met kinderactiviteiten, kinder-
theater, de PPM-band, Putrid, Mr.
Callahan, De Boetners, Cynbal,
Tommy Pogo, Heros, Robby
Reyes. Toegang 7,50 euro, kinde-
ren 2,50 euro en tot 4 jaar gratis.
Om half acht gaat het vuur aan.
Bij De Elsenhof in Kilder (Braamt-

seweg 14) is zondag vanaf acht
uur een Bourgondisch eetfestijn
met eieren tikken en muziek.
Schutterij De Eendracht in Etten
heeft om zeven uur een kinder-
voorstelling, half negen lampion-
nenoptocht en negen uur paas-
vuur met de band Spot aan de
Zeddamseweg. In Megchelen is
het schuttersgilde, St. Martinus,
zondag de organisator. Ook
brandt zondag een vuur bij ’t On-
land in Doetinchem.

Digitaal werk over oorlog
uit onvrede over bestaande
literatuur die vooral over
militaire feiten gaat

Tijdens de eerste dagen
van april 1945 neemt de
intensiteit van beschietin-
gen rond Doesburg toe

�

�

een eigen gezicht ‘Veel glasschade:
opgeblazen brug’

Dagboek Deurvorst en oorlogs-naslagwerk in e-boeken

Zebrapad markt weg

� Minister Joseph Goebbels (rechts) ontmoet generaal Model op 3 oktober
1944 bij de ingang van het Zonnehuis in Terborg. foto familie Deurvorst

� De opbouw van de brandstapel in Meddo. foto Elbekurkie


