te verhinderen, hetgeen in beide laatstgenoemde steden uitliep op plundering
van de schepen.1°
Boer Brokken werd in Zutphen door een opgewonden menigte gezien als één
van de veroorzakers van het feit dat de aardappels nog niet in ruime mate en
voor lage prijzen voor iedereen verkrijgbaar waren. Daarom werd boer Brokken met stenen bekogeld.

Noten
1. Voor een situatietekening, zie: Oud-Zutphen, 2 (1983) 51.
2. Burgemeester en wethouders van Zutphen spraken over een 'tot eenige duizenden aangegroeide menigte'.
3. Een maat is een inhoudsmaat die overeenkomt met een halve liter.
4. In Zutphen was een garnizoen militairen bestaande uit genie- en cavallerie-eenheden.
5. Om erger te voorkomen werden (bij trommelslag) de volgende noodmaatregelen afgekondigd:
- uitgaansverbod na 22.00 uur;
- samenscholingen van meer dan drie personen werden verboden.
Verder werd 's avonds en 's nachts door militairen gepatrouilleerd.
6. Notulen van de Arrodissementsrechtbank te Zutphen no. 115 - 1847.
7. G. H. Ligterink, DeLandverhuizers, Doetinchem, Zutphen, 1981; P. R. D. Stokvis, DeNederlandse Trek naar Amerika, Leiden, 1977.
8. Lezing van F. van Holthoon voor de Vereniging voor Sociale Geschiedenis, najaar 1975. De
in tabel XIX in de bijlagen bij deze lezing behorende berekeningen werden uitgevoerd door
H . A . W. van Vianen van het Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit van Groningen.
P. J. Bouman, 'Maatschappelijke toestanden op het Nederlandse platteland 1795-1840', in:
Wetenschap en Werkelijkheid (27 - 51).
9. Geheime correspondentie tussen de goeverneur en de raad van Groningen met betrekking tot
voorzorgen wegens de revolutie in Frankrijk, februari 1848.
10. Vergelijk de studie van K. Linssen e.a., Hongeroproeren in Nijmegen, Zutphen en Arnhem
1847, Nijmegen, 1984.

WETENSWAARDIGHEDEN (16)
Toen de Canadezen in april 1945 Zutphen als bevrijders binnentrokken, werd
hun opmars gestopt bij de IJssel door de door de terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen bruggen (verkeers- en spoorbrug) over de rivier.
Door de bevrijdingstroepen werden twee noodbruggen ten zuiden van de
verwoeste verkeersbrug gelegd, welke bruggen van het fameuze Baileybrugtype waren. Tussen de opritten van de bruggen werd aan de Zutphense kant
een monumentje gebouwd, waarin stenen gemetseld werden, die behalve het
jaartal 1945 en twee Maple-leaves (het Canadese embleem) ook de namen van
de bruggen vermeldden. Die namen waren 'HARRY BRIDGE' en CRERAR
BRIDGE', afgeleid van de naam van de commanderende generaal, namelijk
Harry Crerar. Toen deze Baileybruggen overbodig geworden waren, werden zij
afgebroken. Helaas hechtte het toenmalige gemeentebestuur kennelijk geen
waarde aan dit monumentje, dat zo makkelijk een plaatsje in het plantsoen had
kunnen krijgen, zodat het verdween. De stenen bleven echter bewaard. Vele
jaren later hebben zij een plaats gekregen in de borstwering bij het restaurant
'IJsselpaviljoen7.
H.

