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Onze Gids werd verboden in W.O. II

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Duitse bezetter er uiteraard belang bij
om de media aan banden te leggen en zodoende de informatie over de oorlogshandelingen en hun moorddadige intenties versluierd te houden. Ook Onze
Gids, het ooit zo geliefde advertentieblad voor Eibergen en omstreken, was daar
de dupe van. De uitgeefster, N.V. Drukkerij Heinen, kreeg van ‘Hoogerhand’(de
Duitse bezetter) bericht dat het blad met ingang van 1 oktober 1941 niet meer
mocht verschijnen, ‘in verband met de pers-reorganisatie en de papierschaarste’.
Het voorlopig laatste nummer kwam 30 september 1941 uit.
‘Dat ons dit buitengewoon spijt, behoeven wij u nauwelijks te zeggen’, schreef
de redactie in een afscheidswoord. Onze Gids was in september 1934 heel
bescheiden gestart. Van een maandelijks advertentieblad was het uitgegroeid tot
een wekelijks verschijnend orgaan. ‘Onze Gids was in elk gezin geworden tot
een gast, naar wiens komst reikhalzend werd uitgezien’, schrijven de besturen
van de Middenstandsverenigingen in het laatste nummer.
Dispereert niet!
Opvallend is hoezeer alle partijen, Drukkerij Heinen, de Middenstandsverenigingen en de adverteerders in het laatste nummer moeite doen om de lezers een
hart onder de riem te steken. Enkele voorbeelden:

Drukkerij Heinen in de Grotestraat. (fotocollectie museum de Scheper)
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‘Wij moeten ons werk beëindigen, maar niet anders dan in de hoop en het vertrouwen dat eenmaal de tijd zal komen dat Onze Gids zijn taak weer met volle
energie zal hervatten’.
‘Ten slotte rest ons een hartelijk woord van dank aan alle ingezetenen, die Onze
Gids steeds als een welkome gast in hunne huizen ontvingen. Een aangename
herinnering zal ons steeds blijven de belangstelling en het medeleven van de
velen, die juist dezer dagen daarvan op ondubbelzinnige wijze uiting gaven’.

Middenstandsverenigingen:
‘De noodzakelijk geworden papierbeperking noopt ons thans de uitgifte van
Onze Gids te staken. Maar wij zijn overtuigd dat bij terugkeer naar normaler tijden Onze Gids weer zal herrijzen’.

Kledingwinkel De Duif aan de
Nieuwestraat. (fotocollectie
museum de Scheper)

Enkele citaten:

Kledingwinkel De Duif:
‘Wij zijn steeds gaarne bereid U behulpzaam te
zijn bij het invullen van formulieren, de textieldistributie betreffende’.
In een andere advertentie van De Duif wordt
geschreven over de schaarste van meerdere artikelen en de noodzaak niet meer in onbeperkte
hoeveelheden af te geven.
‘Wij willen gaarne zooveel mogelijk al onze
klanten hun deel te geven. Werkt hieraan mede
en laten wij gezamenlijk trachten de moeilijkheden van dezen tijd het hoofd te bieden’.

De Firma Somsen maakt reclame in dichtvorm
onder de titel Houdt moed!

‘Onze Gids’ dat wordt verleden,
Want vandaag gaat hij ten val.
Maar. . . wederkomen zal hij zeker,
Zonder hem gaat het niet goed.
Doch wij drinken uit de beker
Nu het ‘bitter’, straks het ‘zoet’.
....
Vooral in deez’donkere tijden
Zorgen wij nog voor uw ‘licht’.
Want de duisternis bestrijden
Dat is onzen zakenplicht.
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Electrowinkeltje van Somsen in de Groenloschestraat thans J.W. Hagemanstraat.

....
’t Contact per ‘Gids’ is nu verbroken,
Komt gij bij ons, wij houden moed.
De handen in elkaar gestoken
Dan wordt het zoo het wezen moet.
De resultaten zult gij merken,
Het adres voor U dat is zeer fijn:
Voor Radio, Licht en Kracht(ige) werken
Moet U nog steeds bij SOMSEN zijn.

Hietbrink’s Lijstenhandel:
‘Onthoudt het goed! Wat er ook verandert, het adres voor het omlijsten van uw
Foto’s, Diploma’s, Schilderstukken enz. blijft Hietbrink’s Lijstenhandel.’

Boekhandel Heinen komt met een, gelet op de omstandigheden, opmerkelijke
advertentie. Aangeprezen wordt het nieuwste boek van K. Norel over de
beroemde Nederlander Jan Pieterszoon Coen. De titel van het boek is afgedrukt
in grote vette hoofdletters: DISPEREERT NIET. ‘U moet dit beslist eens lezen’,
is de oproep in de advertentie.

Zoals zo veel Nederlanders in de eerste oorlogsjaren zag de Joodse familie Zion
de toekomst nog niet zo kwaad in. Centraal Warenhuis Gebr. Zion tracht de
moed er in te houden met een advertentie, ook in dichtvorm:

Dit artikel bestaat uit 8 pagina’s en is samen met nog 3 artikelen over de Tweede
Wereldoorlog opgenomen in Old Ni-js nr.77 uitgave april 2014.

