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De Landarbeidersvereeniging Lochem-
Laren (1920-1953) - De affaire Boeijink
Gert Jan Beuzel

In de vorige aflevering van Land van Lochem heeft u kunnen lezen hoe de Landarbeidersvereeni-
ging Lochem-Laren zeven landarbeiders aan een plaatsje hielp tussen 1921 en 1930. Maar in één 
geval ging het dramatisch mis, wat leidde tot een zwarte periode in het bestaan van de Landar-
beidersvereeniging. Een verslag van een echte affaire.

Het voorspel
De aanvrager bij wie het helemaal mis liep heette Hendrik Jan Boeijink. Hij was in 1888 geboren in Zwiep en 
werd klompenmaker, net als zijn vader Jan Willem. In maart 1918 trouwde hij met Harmina Esseldina Arendsen, 
een zuster van Gerrit Jan Arendsen, die in 1922 een plaatsje in Exel zou krijgen via de Landarbeidersvereeniging. 
Vermoedelijk hebben de zwagers met elkaar gepraat over de voordelen van zo’n plaatsje. In ieder geval diende 
Boeijink in het voorjaar van 1927 een aanvraag in. Er was haast geboden, want er deed zich een gunstige 
gelegenheid voor om twee hectares heidegrond te kopen tussen Barchem en Ruurlo. Maar de prijs van 700 
gulden per hectare was veel hoger dan de grondprijzen die in de Landarbeiderswet waren voorzien. Toch had 
het Dagelijks Bestuur Boeijink gemachtigd de grond te kopen. Het bestuur keurde de aanvraag van Boeijink op 

11 april 1927 met algemene stemmen goed. Hij zou 
een lening van 3.600 gulden krijgen voor zijn plaatsje. 
Ook de Larense gemeenteraad beschikte positief. 
Maar de Minister van Financiën keurde de aanvraag 
af, omdat Boeijink al een eigen huis had en omdat de 
kostprijs van grond en huis ver boven de grens van 
4.000 gulden uitkwam. Daarmee creëerde de Minister 
een probleem waar de Landarbeidersvereeniging 
langdurig last van zou krijgen.

Boeijink was gedwongen om zijn nieuwe grond weer te verkopen. Voorzitter Wttewaal en secretaris Cambier 
van Nooten boden hem hulp aan, die Boeijink eerst accepteerde en vervolgens afwees. Hij zocht juridische hulp 

Het Larense gemeentehuis. De Landarbeidersvereeniging vergaderde bij toerbeurt in het Lochemse en 
Larense gemeentehuis – Foto: Hist. Gen. Lochem Laren Barchem.

De handtekeningen van Hendrik Jan Boeijink en Harmina 
Esseldina Arendsen onder hun trouwacte van 30 maart 1918.
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bij het advocatenkantoor Gewin & Gewin in Almelo 
en Enschede. Zij stuurden in februari 1928 een brief 
aan de Landarbeidersvereeniging, die werd aange-
sproken voor de schade die Boeijink had geleden. 
De gedwongen verkoop van de grond had geleid 
tot een schadepost van 400 gulden. Daar kwamen 
de kosten voor de verkoop van zijn eigen huis bij, 
evenals de rente op de hypotheek voor zijn nieuwe 
plaatsje. In totaal ging het om zo’n 540 gulden. Om 
tot een minnelijke schikking te komen diende de 
Landarbeidersvereeniging dit bedrag voor haar 
rekening te nemen, volgens Gewin.

Het antwoord van de Landarbeidersvereeniging was 
kort en bondig: “Wij menen, dat er volstrekt geen 
termen aanwezig zijn om enige vergoeding te be-
talen aan H.J. Boeijink, landbouwer te Barchem, als 
bedoeld in Uwen genoemden brief”. 
De notulen van de bestuursvergadering op 27 april 
1928 vermelden nog: “De vergadering kan zich met 
de houding van den Voorzitter en den 1e secretaris 
vereenigen.” Het leek het einde te zijn van het on-
gelukkig verlopen geval Boeijink, maar niets was 
minder waar.

De affaire Boeijink barst los
Want de zaak Boeijink bleef de Landarbeidersvereeni-
ging bezig houden. Op 30 april 1931 gaf Van Krimpen 
een “uitvoerige uiteenzetting”, waaruit bleek dat 
Boeijink een schuld van 900 gulden had aan notaris 
Everwijn. Ook meldde hij, dat Boeijink nogal bru-
taal was opgetreden tegen het bestuur. Het bestuur 
besloot gebruik te maken van de bemiddeling van H. 
Vink, de controleur van de grondbelasting. Die stelde 

voor om Boeijink’s schulden af te lossen door hem een lening van de Landarbeidersvereeniging te verstrekken. 
Boeijink was al akkoord gegaan met het voorstel.
 
En dus diende Hendrik Jan Boeijink op 10 september 1931 voor de tweede keer een aanvraag in, nu voor 
een lening van 2.904,-- om de schulden op zijn plaatsje af te wikkelen. Dat was bijzonder, want normaal 
verleende de Landarbeidersvereeniging alleen leningen voor nieuwe plaatsjes. Er was achter de schermen 
enig overleg geweest en het leek er zelfs op, dat het Ministerie van Financiën wilde meewerken aan deze 
constructie. 
Boeijink’s verzoek werd dan ook goedgekeurd. Het leek de oplossing te zijn van een probleem, maar leidde 
tot veel meer ellende dan de bestuursleden konden vermoeden. Want nadat Boeijink zijn lening had ontvan-
gen, weigerde hij rente en aflossing te betalen. 

Op een schrijven van burgemeester Van Lutter-
velt reageerde hij in februari 1932 met een briefje, 
waarin hij klaagde over een zware verkoudheid, die 
het hem onmogelijk maakte de burgemeester te 
spreken. Verder liet Boeijink weten: “Het zal zeker zijn 
om het plaatsje. De geheele geschiedenis ligt nu in 
de handen van H.M. de Koningin, door tussenkomst 
van de leden van Hare Majesteits hofhouding, en na 
Hare beslissing zal ik mij richten tot u. Ik sta machte-
loos, zoo’n druk is voor mij onuitstaanbaar”. 
De zaak Boeijink zou zich ontwikkelen tot een echte 
affaire met veel negatieve, landelijke publiciteit. 

Burgemeester Remmet van Luttervelt verlaat het Lochemse 
gemeentehuis in de jaren 50. Van Luttervelt was voorzitter van 
de Landarbeidersvereeniging in de jaren 30, toen de affaire 
Boeijink veel onrust veroorzaakte. – Foto: Hist. Gen. Lochem Laren 
Barchem.

Het kantoor van notaris Everwijn aan de Marinus Naefflaan. De 
notaris kreeg veel kritiek op de rol die hij speelde in de affaire 
Boeijink. - Foto: Hist. Gen. Lochem Laren Barchem.
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De rol van generaal Tonnet
Op 8 maart 1932 ontving secretaris Vernède een brief van de gepensioneerde generaal-majoor J.J.C. Tonnet, 
die vroeg om afschriften van stukken die hoorden bij de eerste aanvraag van Boeijink uit 1927. Die kreeg hij 
toegezonden, waarop Tonnet op 10 maart vroeg om nog een afschrift. In zijn brief schreef hij: “Ik hoop wer-
kelijk nog iets voor Boeijink te kunnen doen en heb daartoe alle hoop op de medewerking van de Vereeni-
ging Laren-Lochem gevestigd. Werken we op grondslag van onderlinge waardering en wederzijds vertrou-
wen samen, dan gaat het wel goed”. 

Tonnet leek zich op te werpen als bemiddelaar tus-
sen de Landarbeidersvereeniging en de onwillige 
Boeijink en werd uitgenodigd voor een gesprek met 
het Dagelijks Bestuur op 13 mei 1932. Maar het zou 
anders lopen.
Op 7 mei dienden Tonnet en Boeijink een klacht in 
bij het hoofd van de Lochemse politie. Dat was bur-
gemeester Van Luttervelt, die ook voorzitter was van 
de Landarbeidersvereeniging. Tonnet beweerde later, 
dat Van Luttervelt hem bij die gelegenheid had laten 
weten, dat het gesprek met het Dagelijks Bestuur op 
13 mei niet nodig was.
Was er sprake van een communicatiestoornis? Of had 
Van Luttervelt genoeg van Tonnet, die een kwalijk 
spelletje leek te spelen? 

De woordenwisseling betekende het einde van de 
hoop op bemiddeling door Tonnet, die zich daarna 
ontwikkelde tot een agressieve belangen-verdediger 

van Boeijink en een rabiaat tegenstander van het bestuur van de Landarbeidersvereeniging. Zijn woorden 
over “onderlinge waardering en wederzijds vertrouwen” bleken hol te zijn.

Johannes Christiaan Cornelis Tonnet was in 1867 in Den Haag geboren als zoon van een beroepsmilitair. Ook 
zijn grootvader en overgrootvader waren beroepsmilitairen. Tonnet had een glanzende militaire carrière, 
waarin hij o.a. militair attaché in Londen was en internationaal publiceerde over militaire strategie. Hij ging 
met pensioen in de rang van generaal-majoor en ging wonen op huize Hoetink in Vorden. Het is niet duide-
lijk hoe hij in contact kwam met Hendrik Jan Boeijink en waarom hij zich sinds 1930 inzette voor deze land-
arbeider. Vermoedelijk sterkte Tonnet Boeijink in zijn weigering om rente en aflossing te betalen en had hij 
ook de hand in de brief, die Boeijink op 31 december 1932 schreef. Hij beantwoordde toen een schrijven van 
penningmeester Hana, die hem had gemaand om zijn termijnen te betalen. Boeijink antwoordde, dat “ik op 2 
januari niet aan het gevraagde zal voldoen”. Maar er waren meer zorgelijke ontwikkelingen.

In december 1932 had Tonnet een “open brief” geschreven aan de Landarbeidersvereeniging. Het werd een 
gedrukt boekwerkje van 20 pagina’s, waarin hij op een gedetailleerde, maar vooral tendentieuze wijze uit-
eenzette hoe onbehoorlijk Boeijink was behandeld door notaris Everwijn en de bestuursleden van de Land-
arbeidersvereeniging, die bij name werden genoemd. Tonnet schreef zijn “open brief” tegen de achtergrond 
van de dreigende executie van Boeijink’s bezittingen en eindigde met de woorden: “Heb geen zorg Boeijink. 
De publieke opinie is almachtig … Het gaat nog maar om luttele weken, dan zal je geholpen zijn. … Dan zal 
je weer een vrij en gelukkig man worden en dan zal jij de eerste zijn om te vergeven en te vergeten.”
Tonnet had een deel van de landelijke pers aan zijn zijde. Hij was een SDAP-sympathisant en had een goed 
contact met de redactie van Het Volk”, het sociaal-democratische dagblad (de voorloper van Het Vrije Volk). 

De “open brief” aan de Landarbeidersvereeniging was zijn eerste stap. Als tweede zorgde hij er voor, dat 
Boeijink een open brief stuurde aan de leden van de Tweede Kamer. Daarin beklaagde hij zich in juri-
disch verantwoorde taal over de wijze, waarop hij was behandeld door de Landarbeidersvereeniging. 
Dat leidde tot vragen van het kamerlid Van der Sluis (SDAP) aan de Minister van Financiën, Jhr. Mr. D.J. 
de Geer. In zijn antwoord liet de minister weten dat de Landarbeidersvereeniging medeverantwoordelijk 
was voor de toestand waarin Boeijink verkeerde. Hij zag geen rol weggelegd voor de regering in deze 
zaak. De golven van het lokale geschil over een landarbeidersplaatsje in Barchem hadden de landelijke 

De villa Hoetink onder Vorden was de woonplaats van generaal-
majoor b.d. Johannes Christiaan Cornelis Tonnet in de jaren 20 en 
30. Zijn gezinsleden hebben de kaart, die op 26 augustus 1926 
naar Duitsland werd gestuurd, mede-ondertekend. - Foto: archief 
Vereniging Oud Vorden.
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politiek in Den Haag bereikt.
De strekking van Tonnet’s acties moest nog dui-
delijk worden, toen het bestuur van de Landarbei-
dersvereeniging vergaderde op 6 januari 1933. De 
brief van Boeijink met zijn weigering om te beta-
len was ontvangen. Met algemene stemmen werd 
besloten advies te vragen aan de Minister van 
Financiën, voordat Boeijink zou worden aange-
pakt. Een dag later werd de Minister per brief op 
de hoogte gebracht van het voornemen om over 
te gaan tot executie van het bezit van Boeijink. 
In zijn antwoord van 30 januari 1933 herhaalde 
de Minister de redenen voor de afwijzing van de 
eerste aanvraag. Hij legde de schuld van de pro-
blemen met Boeijink bij het bestuur van de Land-
arbeidersvereeniging. De Minister drong er nog op 
aan om een bevredigende regeling te vinden. 

Het antwoord van de minister riep het ongenoe-
gen op van het bestuur van de Landarbeidersver-
eeniging. Een goedbedoelde bemiddelingspoging 
van de burgemeesters van Deventer en Zaltbom-
mel, de heren Wttewaal en Cambier van Nooten, 
draaide op niets uit. Op 22 maart 1933 stuurde het 
bestuur een lange brief aan de Minister, waarin de 
problemen met Boeijink vooral werden geweten 
aan de druk van ambtenaren van zijn Ministerie. 
De Minister werd op de hoogte gesteld van de 
voorgenomen executie van Boeijink’s bezittingen, 
als deze op 1 april 1933 niet betaald zou hebben. 

De affaire Boeijink ontspoort verder
Voor die executie had de Landarbeidersvereeniging een notaris nodig. Maar de Lochemse notaris Everwijn 
was niet bereid de openbare veiling te doen. Hij wees op de “geestestoestand van genoemden Boeijink” 
bij wie een veiling van zijn bezittingen zou leiden tot ongelukken. Hij was gewaarschuwd door zijn collega 
Gewin in Almelo, bij wie Boeijink in “opgewonden toestand van zyn kantoor was gegaan”. Everwijn noemde 
de mogelijkheid om de Officier van Justitie voor dit geval te wijzen op artikel 13 van de Krankzinnigen Wet. 
Dat was niet het antwoord dat het bestuur had verwacht. Ze besloten notaris Verweij in Borculo te belas-
ten met de executie. Maar die zat daar ook niet op te wachten, wat hij al kenbaar had gemaakt tegen de 
1e secretaris Vernède. Hij was verontwaardigd over de opdracht van de Landarbeidersvereeniging en zag 
gegronde redenen om er geen gevolg aan te geven. Het wilde niet vlotten met de executie van Boeijink’s 
bezittingen. 

Er gebeurde nog iets anders in die maanden: de 
gemeente Laren (G) kocht huis en erf van Boeijink en 
verhuurde het weer aan hem, zodat hij er kon blijven 
wonen. Maar Boeijink weigerde vervolgens de huur 
van drie gulden per week te betalen. Hij volhardde 
in zijn weigerachtige gedrag. Daarop kondigde de 
gemeente Laren (G) aan dat Boeijink uit zijn huis aan 
de Schoneveldsdijk zou worden gezet. 
Hoe verziekt de verhoudingen waren bleek uit de 
klacht van Larense burgemeester W.L. van Welderen 
baron Rengers tegen generaal Tonnet, die een beledi-
gende “open brief” had gericht aan de burgemeester. 
Tegen Boeijink, die beledigende taal had geuit tegen 
de burgemeester, en tegen vier verspreiders van de 
“open brief” werd proces-verbaal opgemaakt. Daarop 

Jhr. Mr. D.J. de Geer was de minister van Financiën, die de 
aanvraag van Boeijink in 1927 afkeurde en in 1933 vond dat het 
bestuur van de Landarbeidersvereeniging niet vrij uit ging in de 
affaire Boeijink – Foto: Wikipedia. 

Krantenfoto uit Het Volk van het huis van de familie Boeijink aan 
de Schoneveldsdijk. Bron: Delpher.
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schreef Tonnet een brief aan de Koningin met het ver-
zoek een onpartijdig onderzoek in te stellen. Hij ad-
viseerde haar de burgemeesters van Laren, Lochem, 
Zaltbommel en Vorden evenals notaris Everwijn te 
schorsen zolang het onderzoek liep. De Koningin 
reageerde niet.

Voor de landelijke pers was de affaire Boeijink een 
welkom onderwerp, vooral voor de kranten ter linker 
zijde. Het Volk wijdde op 20 oktober 1933 een senti-
menteel artikel aan de landarbeider Boeijink onder de 
veelzeggende kop: “Nadat de landarbeider de vergis-
singen van anderen honoreerde … Dat zijn notabe-
len!” Het artikel begon met een beschrijving van het 
slachtoffer: “Boeijink, landarbeider-klompenmaker op 
zijn afgelegen “plaatsje” vertelt van zijn ellende. Hij 
ziet er uit als een oude man, met diepliggende ogen, 
die rustig praat over zijn ervaringen met de autoritei-
ten. Verbitterd is de trek om zijn mond, maar hij uit 
geen verbitterde woorden. Een aangeboren bescha-
ving spreekt uit zijn houding”. 
“Ik ben vijf en veertig jaar”, zegt hij, “en in plaats van 
het beter te hebben, zooals ik zeven jaar geleden 
hoopte, zijn mijn vier kinderen, mijn vrouw en ik ge-
ruineerd. Waarom? Omdat dengenen, die mij helpen 
zouden, mij in schulden hebben gestoken.” 
De schrijver plaatste kritische kanttekeningen bij de 
wijze, waarop generaal Tonnet de strijd voor Boeijink 
had gevoerd. Hij had “niets nagelaten en niemand 
ontzien om den ondergang van Boeijink te voorko-
men”. Het had Boeijink niet geholpen, concludeerde 
de schrijver van het artikel: “Nu eindigt ze (de zaak 
Boeijink) met een oudgeworden man, die aan een af-
gelegen weg uit zijn huis wordt gezet. Maar de notaris 
heeft zijn geld terug.” Ook andere landelijke linkse 
bladen schreven verontwaardigd over het schrijnende 
geval Boeijink.
 
Op 23 oktober 1933 werden Hendrik Jan Boeijink en 
zijn gezin uit hun huurwoning aan de Schoneveldsdijk 
gezet. De weg naar zijn huis was over een grote af-
stand afgezet om ongewenst publiek op grote afstand 
te houden. Alleen Tonnet werd toegelaten bij de ont-
ruiming. Boeijink’s huisraad werd op een vrachtwagen 
geladen en naar een terrein achter het Barchemse 
kerkhof gebracht. Familieleden en bekenden brach-
ten de huisraad naar een opslag. Na een jarenlange 
strijd was het gezin van Hendrik Jan Boeijink dakloos 
geworden. 

Een nieuw huis voor Boeijink
Nadat Boeijink met zijn gezin uit zijn huis was gezet, 
bleef het ogenschijnlijk een poos rustig. De naam 
“Boeijink” verscheen niet meer dagelijks in de krant, 
maar de strijd van generaal Tonnet en anderen ging 
door. Kennelijk groeide het de strijdbare generaal 
boven het hoofd, want in maart 1934 werd hij op 

W.L. van Welderen baron Rengers was burgemeester van Laren 
(G) ten tijde van de affaire Boeijink. Foto: Hist. Gen. Lochem Laren 
Barchem.

Zo zag de tekenaar het afscheid van Boeijink van zijn boerderijtje, 
in De Telegraaf van 5 april 1934. Bron: Delpher. 20
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last van de Officier van Justitie overgebracht naar 
een zenuwinrichting. Daar kon hij nadenken over 
zijn aandeel in de zaak Boeijink, wat leidde tot 
een ingezonden brief in het Deventer Dagblad van 
4 april 1934. De affaire Boeijink was terug in de 
publiciteit.
Begin april 1934 schaarde De Telegraaf zich bij 
de supporters van Boeijink. Dat was verrassend, 
want de krant behoorde niet tot de linkse pers. Ze 
maakten er een sensationeel geval van.

Op 5 april 1934 verscheen een vlammend artikel in De Telegraaf over de strijd van generaal Tonnet met als 
titel: “De Nederlaag van het Recht. Nederlanders, helpt Boeijink en zijn gezin weer aan een eigen woning 
en erf! Hier is onrecht goed te maken.” Er volgde een heldenverhaal over de onstuimige strijd van generaal 
Tonnet en de “moeilijken, zwaren weg, die o schande voor ons land, nog het Recht niet heeft hersteld.” 
Het volk werd opgeroepen om Boeijink en zijn gezin te helpen door geld te storten op gironummer 60167. 
“Als 4000 lezers van De Telegraaf één gulden geven heeft hij het weer!”. 
De inzamelingsactie van De Telegraaf werd een doorslaand succes. Het geld stroomde binnen op girore-
kening 60167, die beheerd werd door de gepensioneerde Schout bij Nacht H.J. Hartkamp in Velp. Hij had 
een flink deel van zijn dienstjaren doorgebracht in Nederlands-Indië en was daar op 15 mei 1930 eervol 
ontslagen. Zijn betrokkenheid bij de inzamelingsactie leidde er toe dat berichten daarover ook verschenen 

in kranten in Nederlands-Indië, die waren gelieerd 
aan De Telegraaf. De affaire Boeijink ging de wereld 
over. 

Dagelijks hield De Telegraaf de lezers op de hoogte 
van de bedragen, die binnen kwamen op gironum-
mer 60167 en op 11 april 1932 kon de krant op de 
voorpagina melden: “Boeijink c.s. zijn geholpen”. Er 
was een bedrag van bijna 4.500 gulden ontvangen en 
de giften stroomden nog binnen. De inzamelingsac-
tie werd gesloten met een dankwoord van generaal 
Tonnet, die schreef: “De strijd van zeven jaar is uitge-
streden… Namens den fieren Boeijink, de stil geleden 
hebbende Esseldina zijn vrouw, Jan, Willem, Hendrik 
en de kleine Mina draag ik diep gevoelden dank over 
aan alle medewerkers, groot en klein, rijk en arm, die 
uitkomst in de nood hebben gebracht .” In totaal werd 
meer dan 6.000 gulden ontvangen, veel meer dan het 
beoogde bedrag van 4.000 gulden.

Het tijdelijke onderkomen van het gezin Boeijink, foto uit De 
Telegraaf van 6 april 1934. Generaal Tonnet had gezorgd voor de 
tent. Bron: Delpher.

Op zondag 15 april 1934 berichtte De Telegraaf vol trots: “Er is 
recht gedaan”. Bron: Delpher.

Op 24 oktober 1934 meldde het Twentsch Dagblad Tubantia de 
overdracht van de nieuwe woning aan de familie Boeijink. Bron: 
Delpher.
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Op 16 mei 1934 meldde De Telegraaf de aankoop van 
een perceel grond in de Wildenborch, dat bestemd 
was voor het gezin Boeijink. De bouw van de woning 
zou spoedig beginnen. Het korte bericht eindigde 
met de woorden: “Op de tent, waarin het gezin Boe-
ijink in de laatste maanden woont, wappert thans de 
vlag!”. 
Vooruitlopend op de bouw van hun woning, verhuisde het gezin Boeijink op 26 mei 1934 naar Vorden. Vermoe-
delijk hebben de Larense gemeentebestuurders een zucht van verlichting geslaakt.
Op 23 oktober 1934 kon het gezin Boeijink zijn intrek nemen in de nieuwe woning. Onder grote belangstelling 
overhandigde generaal Tonnet de eigendomsacte aan Hendrik Jan Boeijink. In de gevel van het huis was een 
gedenksteen aangebracht, die herinnerde aan de strijd van de afgelopen jaren. En toen konden de aanwezigen 
een kijkje nemen in het nieuwe huis. 
“Wat een lief huisje”, was een veelgehoorde roep volgens De Telegraaf, die het artikel afsloot met: “Veel woorden 
hebben deze eenvoudige menschen niet, maar op hun gelaat staat overduidelijk te lezen hoe gelukkig ze zijn. ’t 
Was, zeiden ze, de gelukkigste dag van hun leven.” 

De affaire Boeijink was eindelijk tot een einde gekomen, maar Generaal Tonnet bleef de gemoederen bezig 
houden. Totdat hij werd getroffen door een beroerte. Op 4 maart 1937 meldde De Telegraaf, dat zijn toestand 
zorgelijk was. Een dag later verscheen het bericht dat de gepensioneerde generaal-majoor J.C.C. Tonnet was 
overleden. Hij werd op 9 maart 1937 in Vorden begraven, onder overweldigende belangstelling. Hendrik Jan 
Boeijink was één van de aanwezigen.

Belangrijkste bronnen

-  Delpher: diverse regionale en landelijke kranten.
- RAZ: Archief Landarbeidersvereeniging Lochem-Laren (1919-1953), toegangsnummer NL-ZuRAZ-1094
- RAZ: bevolkingsregisters gemeenten Lochem en Laren (G)

Gedenksteen in het huis van Boeijink – foto: G.J. Beuzel.

Een kort krantenartikel over het overlijden van generaal-majoor 
b.d. J.C.C. Tonnet. Foto: archief Vereniging Oud Vorden.
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