
Toevoeging door Jolande van Gorssel, kleindochter van de hotelhouder van Eljo-Zamy, 
namens de nakomelingen: 
 
“Wij hebben als nakomelingen van de beheerders van pension Eljo-Zamy alles wat in het dagboek 
van de heer van Houtum over onze familie geschreven is in vele archieven nagezocht, maar hebben 
geen enkel bewijs gevonden voor zijn aantijgingen. Onze grootouders waren toegewijde christenen, 
die hun leven in dienst stelden van hun medemens. Hun huis stond altijd open voor iedereen die in 
nood verkeerde. Al in 1942 hebben zij in samenwerking met de Apeldoornse verzetsorganisatie van 
hoofdagent Hendrik Ouwejan vele levens gered door mensen op het landgoed een schuilplaats te 
bieden die voor de Nazi’s op de vlucht waren. Hierdoor brachten ze de levens van zichzelf en hun 
kinderen in gevaar. Met dit geweldloos verzet tegen de onderdrukkers brachten zij hun christelijk 
geloof in de praktijk.  
 
Mijn grootouders hebben geen verraad gepleegd, maar zijn verraden uit broodnijd. Zo schrijft Willem 
in zijn dagboek op 17 juli 1943: “De bonnenleverancier verschijnt gelukkig niet. Maar zij (SD) 
arresteren wel een jood die bij het pension een onderkomen wilde zoeken.” Uit archiefstukken blijkt 
dat de bonnenleverancier wél gearresteerd werd en in ruil voor vrijheid onderduikers verraadde 
waarvan mijn oma later beschuldigd werd! Het was Willem van Houtum zelf die mijn familie 17 april 
1945, de dag van de bevrijding, bij de Canadezen aangaf als collaborateurs. Daarna worden ze door 
de BS met stenguns uit hun huis gesleurd en opgesloten. Diezelfde avond worden ze en plein public 
kaalgeschoren, krijgen met teer een hakenkruis op het kale hoofd geschilderd en moeten ze een 
vernederende tocht door het dorp maken waarbij ze bespuugt, geschopt en geslagen worden door de 
dorpsgenoten. Zijn broer Jaap van Houtum diende 24 dagen later, als commandant van de BS een 
vage aanklacht in tegen mijn familie. Hierin werd hij bijgestaan door een bekende schrijver die een 
held wilde maken van Johannes Post en mijn grootmoeder in het naoorlogse blad Ons Vrije 
Nederland beschuldigde van verraad van Johannes na de inval. Maar het was dus de 
bonnenleverancier en niet Johannes Post. Mijn grootouders hebben jarenlang in kampen opgesloten 
gezeten met mensonterende regiems en raakten alles kwijt waardoor ze geen advocaat konden 
betalen. Pas na 4 jaar kwam er gerechtigheid, overigens duurde het toch nog 4 jaar na de rehabilitatie 
voordat ze weer een normaal bestaan konden opbouwen. Hoe kon dit alles gebeuren?” 
 
Kleindochter Jolande van Gorssel heeft hier na 
15 jaar onderzoek een boek over geschreven, 
met de titel ‘Een splinter in de Ziel’ (uitgeverij 
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