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Bestuursmededelingen 

Erfgoedkoepel Berkeiland 
De besturen van historische verenigingen of kringen in Borculo, Neede, Noor 
dijk, Ruuilo en Eibergen zijn van plan om gezamenhjk een Erfgoedkoepel Ber-
kelland te vormen Dooi middel van samenwerking willen de verenigingen daar 
waar gewenst hun krachten bundelen De samenwerking kan betrekking hebben 
op het bestuderen van plaatselijke en regionale historie, het uitgeven van publi
caties, het organiseren van activiteiten in historisch verband in de ruimste zin 
van het woord, het behoud van roerende of onroerende goedeien met histoiische 
waarde, etcetera 
Dit samen wei kingsverband tast op geen enkele manier de eigenstandigheid en 
autonomie van de deelnemende verenigingen aan Juist de lokale binding stimu
leert leden van de verschillende verenigingen tot het leveren van een bijdrage 
aan de activiteiten Samenwerking tussen de veienigingen wordt gezocht waar 
dit meerwaarde oplevert Deelname staat open voor alle historische verenigin
gen in de gemeente Berkelland 
We hopen dit voorjaar een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren waarmee de 
oprichting van de Erfgoedkoepel Berkelland onder de aandacht kan worden 
gebracht van gemeentebestuur en bevolking van de gemeente Berkelland 

De verdwenen Joodse gemeenschap van Borculo 
De Historische Vereniging Borculo heeft een indrukwekkend boek uitgebracht 
over de verdwenen Joodse gemeenschap van Borculo De verhalen demonstre
ren dat de Joden met hun afwijkende religieuze en culturele tradities, een zowel 
kleuirijk als waardevol deel waren van de bevolking Hoewel dit boek de gru 
welijkheden van de Tweede Wereldoorlog zo veel als mogelijk buiten beschou
wing laat, blijft vooitdurend aanwezig de confiontatie met het wrede lot van een 
groot deel van de Joodse bevolking die door de nazi's werd weggevoeid en 
omgebracht in concentratiekampen Roerend zijn de jeugdheiinnermgen van 
enkele Joden onder wie Marcelle Zion uit Eibergen die grootouders in Borculo 
had en een oom Louis Meyer die vijftig jaar voorganger was van de joodse 
gemeente 
Het boek is getiteld Het grote gemis 
WIJ feliciteren onze 'collega's' uit Borculo met zo'n prachtige uitgave 

Honderd jaar Rekkens School- en Volksfeest 
Nu we het toch hebben over geschiedkundige prestaties van anderen mogen we 
het boek 100 jaar Rekkens School en Volksfeest met vergeten Jan Nienhaus, 
Wilma Koldeweij-Mellink, Henny van Dooin en Henk Sieben hebben ontzaglijk 
veel werk verzet om de geschiedenis van het volksfeest, de allegorische optoch 
ten en later de bloemencoiso's te beschrijven en in beeld te brengen Het was 
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dominee Slot (1879 1944) die het initiatief nam vooi het volksfeest omdat de 
inspanningen voor een optocht zouden kunnen bijdragen aan minder alcoholge
bruik tijdens de schuttei sfeesten Wat Slot bereikt heeft, is in ieder geval een 
geweldige saamhorigheid en dankzij de inspanning van velen kunnen we jaar
lijks nog steeds genieten van een geweldig dahliacorso 
Ook onze vrienden in Rekken fehciteien we met het schitterende boek 

Kris kras door Eibergen 
Voor onze jaarlijkse ledenvergadering op zaterdag 17 april hebben wij Bert 
Smeenk uitgenodigd voor het programma na de pauze Onder de titel Kris kras 
door Eibergen heeft hij een zogeheten powerpoint-presentatie samengesteld met 
beelden, die een alleraardigst beeld geven van Eibergen zoals het was en van 
wat er allemaal veranderd is De route begint in Zwillbrock en voert via Holter 
hoek op Eibergen aan Deel 1 van Kus kras door Eibergen is deze maand nog te 
zien in de bibliotheek, maar speciaal voor de HKE stelde Bert Smeenk deel 2 
samen, met een hele serie 'nieuwe' oude foto's Als u aanvullingen hebt op de 
beelden, schroom met maar spui ze Het belooft een 'memorabele' middag te 
worden, waarop leden, introducees en overige belangstellenden van harte wel
kom zijn 

Boek Hupsel 
Het boek over de buurtschap Hupsel, dat de HKE in nauwe samenwerking met 
de Hupselse Buurtvereniging dit jaar 'op de markt' brengt, is vrijwel voltooid 
De teksten zijn klaar en nu rest nog de tijdrovende klus van de opmaak en het 
invoegen van foto's en ander illustratiemateriaal Alle aspecten van Hupsel 
komen aan de orde geologie, aicheologie, middelen van bestaan, de Tweede 
Wereldoorlog, de aanleg van de spoorlijn en de Ballastput en alle boerderijen en 
hun bewoners De 'geleerden' buigen zich nog over een toepasselijke titel voor 
het boek, maar dat komt gegarandeerd goed De feestelijke presentatie vindt 
plaats op het 65e Hupselse Buurtfeest op zaterdag 9 juli Te zijner tijd hoort u er 
via de pers wel meei over 

Excursie op 19 mei naar Gevangenismuseum 
Voor de jaarlijkse excursie, die op woensdag 19 mei plaatsvindt, is deze keer als 
bestemming gekozen het Gevangenismuseum m het Dientse Veenhuizen Dat is 
een flink eind uit de buurt en de Excursiecommissie heeft er dan ook een hele 
dag voor uitgetrokken 
Het Gevangenismuseum is gevestigd in een bijzonder gebouw met een grote 
binnenplaats In 1823 bouwde de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen 
op initiatief van Johan van den Bosch, drie dwanggestichten voor bedelaars en 
landlopers Het Tweede Gesticht, nu het Gevangenismuseum, is het enige 
gebouw dat zijn ooispionkehjke karakter heeft behouden 



In het museum staan straf en rechtspraak in Nederland vanaf 1600 tot nu cen
traal en attributen als schavot en schandpaal, handboeien en een boevenbus ont
breken dan ook niet. Heel bijzonder in de collectie is een dekselbed, een voorlo
per van de dwangbuis. Aan de hand van foto's, video's en interactieve presenta
ties krijgt men ook een kijkje in een moderne (jeugd)gevangenis en tbs-kliniek. 
Net buiten het museum kunt u een aardig wandelingetje maken langs de vroege
re dienstwoningen en andere gebouwen met fraaie namen als Helpt Elkander, 
Waakzaamheid, Bitter en Zoet en Plichtgevoel. 
Ter voorbereiding op het bezoek aan het Gevangenismuseum, hebben we nog 
een tip voor u. Lees het boek Het Pauperparadijs van Suzanna Jansen. Zij dook 
in de geschiedenis van haar familie en belandde zo in het gesticht in Veenhui
zen, waar haar voorouders 'heropgevoed' werden. Ze geeft een beeld van het 
dagelijks leven, zoals ze dat aan de hand van verhalen en uit archieven opdiepte. 
Op gezette tijden wordt er even gepauzeerd voor een consumptie en de dag 
wordt besloten met een smakelijk en gezellig koud en warm buffet tijdens de 
laatste stop bij Grand Café 't Langenbaergh in Laren. 

De deelnamekosten bedragen € 47,-. Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij Annie Busink, Lariksweg 23, 7151 XV Eibergen, tel.: 
0545-471498. Deelnemers krijgen tijdig nadere schriftelijke infor
matie aangaande het reisschema. 
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Herbouw van De Jappe bij vakantieboerderij De Vlierhof 
U kent De Jappe, het boerderijtje dat haar naam ontleent aan de laatste Eibergse 
Berkelschippei Gerard WoUs, alias de Jappe Het weid eind 2007 op de valreep 
gered Geied in die zin dat niet de bulldozer over het pandje ging maar dat alles 
eerst zorgvuldig in kaart is gebracht, vervolgens werd het steen voor steen afge
broken, waaina alle bouwmaterialen beschreven en genummeid weiden opge 
slagen bij aannemer Hoffman in Beltrum De HKE gmg op zoek naar gegadig
den die het boerderijtje zouden kunnen herbouwen en een passende bestemming 
zouden kunnen geven Meerdere partijen hebben belangstelling getoond Uitein 
delijk bleven twee partijen over waaruit het bestuur een keuze heeft moeten 
maken Eneizijds een schitterend idee van de Initiatiefgroep Marke Mallem 
vooi herbouw van De Jappe op een mooie locatie vlak bij de Berkel Onzeker 
heid of de financiering c q realisatie een feit kan worden Eveneens onzekerheid 
over de bestemming die De Jappe zou kunnen krijgen 
Anderzijds een goed en uitgewerkt plan van de familie Groot Wassink voor her
bouw van De Jappe bij de vakantieboerderij De Vlierhof aan de Kiefteweg 
Weliswaar niet nabij de Berkel en verder verwijderd van het dorp Eibergen, 
maar het ziet er naar uit dat tinancieung en bouwvergunning geen problemen 
gaan opleveren Bovendien is er een bestemming voor het pand die past bij de 
voorwaarden die wij stelden 
Alles afwegend heeft het bestuur gekozen voor zekerheid Wij zijn voornemens 
om De Jappe over te dragen aan de familie Groot Wassink De Jappe zal her 
bouwd worden aan een inmiddels gegraven natuurvijver van 18 hectare, zal die
nen als ontvangstruimte voor groepen, zal een aantal dagen in de week openge
steld wolden voor publiek als historische en toeristische attractie en een gele 
genheid voor passanten om een consumptie te nuttigen De leden van de familie 
Groot Wassink hebben een emotionele binding met het boerderijtje omdat het 
naast het oudeilijk huis gestaan heeft van hun moedei/oma H G Groot Wassmk-
te Blesebeek, geb 08 03 1917 De familie Groot Wasssink heeft ons ervan over
tuigd garant te kunnen en willen staan voor het voortbestaan van De Jappe en 
daaimee het behoud van dit historisch erfgoed van Eibergen 

Filmfestival weer druk bezocht 
Het Filmfestival van de HKE en museum de Scheper blijft een publiekstrekker 
eeiste klas Op zondag 21 februari weiden de middag en avondvoorstelling in 
de Huve door ruim driehonderd belangstellenden bezocht Gepresenteerd wer
den een film over het afscheid van directeui Meijer en boekhouder Wijlens van 
de ABTB Eibergen, beelden van het dagelijks leven in de oorlog met een toe
lichting van Herman Schepeis en een door Annie Busmk becommentarieerde 
film uit 1966 met beelden uit het veienigings en schoolleven De laatste film 
gaf met fraaie kleurenbeelden een indruk van wat er zich in de gemeente Beikel 
land zoal afspeelt op cultureel gebied Ben Tragter hanteerde de camera 
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Rectificaties 
In de vorige uitgave van Old Ni-js zijn een paar onjuistheden geslopen, die we 
hierbij graag even willen rechtzetten. 
Op pagina 6 staat een foto van de opening van het gerestaureerde sluisje bij 
Mallum. De berkelschipper op de foto is niet, zoals vermeld, Herman Bokse-
beld, maar Henny Alferink. 

Ook het artikel van Jan Aarnink over de grondlegger van de Gazellefabriek Wil
lem KöUing bevat enkele onjuistheden. Een lezer maakte ons daarop attent. Het 
gaat met name om het stukje voorgeschiedenis, waarin staat dat de Mallumse 
molen eigendom geweest zou zijn van Jan Willem Greve, die zijn bezit in 1847 
vermaakte aan zijn dochter Johanna Wilhelmina, die trouwt met Heinrich Wil
helm Kölling, de vader van de grondlegger van de Gazelle fabriek. Dit is 
onjuist. Molen en muldershuis waren tot 1895 eigendom van de familie Mulert. 
Kölling was wel molenaar, maar geen eigenaar. 
Jan Aamink zegt hierover: "De aanzet tot het verhaal is afkomstig van wijlen 
mevrouw Riek Oldenampsen. Haar grootvader. Ernst Heinrich Pieper, was ver
want aan de KöUings. Volgens mevrouw Oldenampsen waren de Köllings niet 
onbemiddeld en zij illustreerde dit met verschillende verhalen en anekdotes. 
Daardoor kreeg ik de indruk dat de Mallumse molen en het muldershuis eigen

dom waren van de Köllings. Uit
gaande van die gedachte ben ik 
naspeuringen gaan doen naar de 
grondlegger van de Gazelle fabriek, 
in hoofdzaak via de bevolkingsre
gisters van de gemeente Eibergen, 
toegespitst op Mallum en 't Loo. Dat 
was een tijdrovende bezigheid, maar 
achteraf bezien heb ik er kennelijk 
nog niet voldoende tijd aan besteed. 
Dat is jammer, want, alweer achteraf 
bezien, had dat onderdeel weggela
ten kunnen worden, zonder aan het 
verhaal op zich afbreuk te doen." 
Tenslotte werd abusievelijk vermeld 
dat ook de schoondochter van het 
echtpaar Kölling bijgezet is in het 
familiegraf in Dieren. Op de steen 
staan alleen de namen vermeld van 

Grafsteen Kollmg (foto: Jansje van Dijk- de eigen kinderen. 
Sijbrandij) 

' ?t^-gS-XH-f87^-H5-lX-y^SS 
y O H A W KOLUHG 
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Jaarverslag HKE 2009 

Dit is het vierentwintigste jaarverslag. Wij hebben momenteel 1035 leden. 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: A. van der Ziel voorzitter; J. van 
Dijk-Sijbrandij vicevoorzitter; J.W. Scholl penningmeester; A. Dijkhuizen-
Blankvoort secretaris; J. Baake algemeen adjunct; A. Busink-te Biesebeek lid; 
D. Somsen lid. 
Het bestuur heeft in 2009 zes keer vergaderd over diverse onderwerpen en acti
viteiten. De redactiecommissie van Old Ni-js vergaderde diverse malen per uit
gave. In 2009 zijn de nummers 63, 64 en 65 uitgegeven. Er is begonnen met het 
schrijven van het jubileumboek van de buurtvereniging Hupsel. Dit wordt in 
2010 uitgegeven. 

Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering van zaterdag 25 april in de Huve is bezocht door 
45 leden. Aftredend waren en herkozen werden J. van Dijk-Sijbrandij, A. Dijk
huizen-B lankvoort en A. Busink-te Biesebeek. Gastspreker Reinhold Abbink 
verzorgde het tweede gedeelte van de vergadering. Hij las voor uit eigen werk in 
het Eibergs dialect. Na afloop van de vergadering ontving hij veel complimen
ten. 

Filmfestival 
Op zondag 1 maart hebben we samen met museum de Scheper ons jaarlijks 
filmfestival gehouden in de Huve. Er werden vier films vertoond. De eerste film 
was in 1930 gemaakt bij het 100-jarig bestaan van de KTV. De tweede film 
dateerde uit 1950 en stond in het teken van het volksfeest en het leven van alle
dag in Eibergen. Na de pauze was er een diapresentatie met als titel: De Grote
straat in de kaart gekeken, door Chris Smeenk. De laatste film ging weer over 
Eibergen. Beginnend op het gemeentehuis werd vervolgens een ronde gemaakt 
door de straten van Eibergen waar verschillende personen, winkels en scholen 
de revue passeerden. Beide voorstellingen zijn goed bezocht. 

Dodenherdenking 
Ook dit jaar hebben we op 4 mei deelgenomen aan de jaarlijkse dodenherden
king. Annie Busink en Dinie Dijkhuizen hebben namens de Historische Kring 
Eibergen een krans gelegd bij het monument aan de Viersprong. 

Excursie 
Op 13 mei hebben we een dagtocht georganiseerd naar de Bataviawerf in Lely
stad, alwaar we een reconstructie van het in aanbouw zijnde vlaggenschip de 
Zeven Provinciën hebben bekeken. Voorts hebben we een kijkje genomen in 
enkele oud-ambachtelijke werkplaatsen, zoals de beeldsnijderij, de tuigerij en de 
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werfsmederij. Op de terugweg hebben we een bezoek gebracht aan kasteel Can-
nenburch in Vaassen. Tot slot hebben we in Laren bij restaurant 
't Langenbaergh een gezellig en smakelijk buffet genuttigd. 

Open Monumentendag, zaterdag 12 september. 
Thema: Op de kaart gezet 
Deze dag hebben we samen met museum de Scheper georganiseerd. Er was een 
wandeling uitgezet in het centrum van het dorp met ongeveer twintig grote 
foto's, die een indruk gaven van Eibergen in vroeger tijd. De foto's waren zoda
nig opgehangen, dat de wandelaar op hetzelfde punt lijkt te staan als de foto
graaf destijds. Men heeft hiervan erg genoten. In het museum, de bibliotheek en 
de Oude Mattheus was een expositie ingericht met poëzie-albums. Verder was er 
in het museum nog een bescheiden expositie met ansichtkaarten ingericht en 
werd er een film vertoond over het leven van Tone Berendsen. 

Waar zijn wij verder nog mee bezig geweest? 
Dick Somsen heeft op diverse boekenmarkten gestaan en heeft heel wat boeken 
en exemplaren van Old Ni-js verkocht. De buurtvereniging Hupsel viert dit jaar 
haar 65-jarig bestaan. Zij hebben ons gevraagd om een boek te schrijven over de 
buurtschap Hupsel. Wij hebben aan dit verzoek voldaan en het boek wordt tij
dens de jubileumreceptie op 9 juli 2010 uitgereikt. 

A. Dijkhuizen-Blankvoort 
secretaris 
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Onder de oude Ginkgo Biloba: museumnieuws 

E j I Exposities 
Museum de Scheper kijkt van 31 maart 
tot 8 mei terug naar de Tweede Wereld
oorlog. Daarbij heeft het iets bijzonders 
te bieden. Met medewerking van het 
ministerie van VWS zijn films uit het 
dagelijks leven in de oorlog geconser
veerd en er is een korte publieksversie 
van gemaakt, die bij onze oorlogsexpo
sitie vertoond zal worden. Dat is aanlei
ding voor een expositie, waarin het 
dagelijks leven in de oorlog 65-70 jaar 
na dato centraal staat. 

In de tentoonstelling onder meer het volgende: 
- Hoe zagen de huiskamer en de schoolklas eruit? 
- Hoe kreeg je elektriciteit en brandstof? 
- Hoe deed je boodschappen met bonnen en zo'n gebrek aan levensmiddelen? 
- Wat merkte je van onderduikers en van verzet? 
- Hoe werd Trouw gedrukt in Eibergen, hoe kwam de redactie aan nieuws en 

hoe werd de krant verspreid? 
Daarna hebben we van 22 mei tot 26 juni een foto-expositie van Henk Braak-
hekke, die daarvoor putte uit zijn archief van foto's, die hij als persfotograaf 
jarenlang onder meer voor Onze Gids maakte. De foto's zijn gemaakt in de laat
ste decennia van de vorige eeuw en zullen ongetwijfeld veel herinneringen 
oproepen. 
In de herfst vieren we met een expositie de 75e verjaardag van de rooms-katho-
lieke Sint Mattheuskerk. 

Activiteiten 
Het Nationaal Museumweekend wordt dit jaar gehouden op 10 en 11 april. 
Onder het thema Verleiden wordt gezorgd dat het massaal toestromende publiek 
weer aangedaan naar huis gaat: we hebben iets bijzonders meegemaakt. 
In de zomermaanden werken we weer samen met de Oude Mattheus en geven 
we tekst en uitleg over geveltekens van boerderijen in de omtrek. Op deze 
manier geven we ook invulling aan het jaarthema Regionale tradities van het 
Centrum voor Volkscultuur. 
En op 14 augustus organiseren we opnieuw 'als de dag van toen' met sfeer, 
ambachten en pannenkoeken. 
Het volgend schooljaar start weer met de erfgoeddag van Het Assink. Bij dit 
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Polderdieke-festival nemen acteurs de leerlingen mee naar Eibergs erfgoed, ver
binden dat met creatieve vakken en dat krijgt zijn apotheose in het openluchtthe
ater. 
Open Monumentendag met als thema De smaak van de 19e eeuw, de Week van 
de Geschiedenis met het thema Land en Water en de gratis museumdag voor 
Gelderland staan voor na de zomervakantie op het programma van het museum. 

Nieuwe website 
In samenwerking met Arie Burggraaf ontwikkelt museum de Scheper momen
teel een nieuwe website. Nu is alleen de start nog te zien (www.museumdesche-
per.nl), maar vanaf april willen we hem zover hebben dat het publiek volledig 
over het museum wordt geïnformeerd. We gaan in op geologie, archeologie, nij
verheid, landbouw, dagelijks leven en literatuur. We laten veel zien en hebben 
allerlei visuele vondsten. Er komt een forum, de exposities en activiteiten wor
den toegelicht en er komen links naar sites, die meer over de desbetreffende 
onderwerpen te melden hebben. Als de site in de lucht is, zal ons nieuwe email
adres zijn: info@museumdescheper.nl. 

Museum de Scheper, Hagen 24, 7151 CA Eibergen, tel.: 0545-471050. 
Openingstijden: woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Raadpleeg ook www.museumdescheper.nl. 

Eibergen, februari 2010 Paul Puntman 

http://www.museumdescheper.nl
http://www.museumdescheper.nl
mailto:info@museumdescheper.nl
http://www.museumdescheper.nl
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Kamp Holterhoek: meer dan een militair complex (1) 

Eibergse bevolking ongerust 
Het IS 25 november 1951 Nederland verwelkt de gevolgen van de Watersnood 
ramp Vanuit Oost-Europa laat de dreiging van de Russische expansiedrift zich 
in het Westen steeds meer voelen Polen, Hongarije en Tsjecho Slowakije zijn in 
1953 daarvan de sprekende voorbeelden In de voorbije zomer nog had het Rode 
Leger in de DDR een volksopstand met tanks neergeslagen Die 25e november 
gaat op het gemeentehuis van Eibergen een brief uit van burgemeester L H H R 
van Wensen naar de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in 's-Gravenhage Het 
gonst in het dorp van de geruchten ' er komen militairen in Eibergen ', ' in 
Holterhoek bouwen ze een geheim militair kamp ', ' dat kamp heeft met de 
Russen te maken ' De brief van de burgemeester eindigt met '( ) acht ik het 
gewenst, dat de plaatselijke bevolking, waaronder allerlei berichten en geruch 
ten de ronde doen, over deze plannen van officiële zijde enige inlichtingen ont
vangt ( ) wend ik mij tot u met het verzoek de plaatselijke en streekpers recht
streeks of door mijn bemiddeling over deze zaak de inlichtingen te verstrekken, 
die in het huidige stadium van voorbereiding en uitvoering dezer plannen kun
nen worden verstrekt ' Het eerste contact van de genie met de gemeente over de 
bouw van een kamp in de buurtschap Holterhoek dateerde van 3 november 
1953 Het rijk sprak op dat moment al met de eigenaren van de eventueel te ver
werven gronden 

De ongerustheid van de bevolking was overigens met misplaatst In 1953 was 
het immers nog maar acht jaar geleden, dat het dorp door de Engelsen werd 
bevrijd En - als gezegd de Koude Oorlog woedde in alle hevigheid Berlijnse 
blokkade (1948), oprichting DDR (1949), oprichting NAVO (1949), die van het 
Warschaupact zou volgen (1955) Ter verdere illustratie van de onrust een van 
de later op Kamp Holterhoek gelegeide en in Eibeigen woonachtige beroepsmi
litairen zou eens tegen zijn buren hebben gezegd, "wanneer je mij en mijn gezin 
in de auto bepakt en bezakt ziet vertrekken, moetje maken datje wegkomt" 

Militairen! En dan? 
Veel plaatsen m Nederland waren er soms al decennialang aan gewend om mili
tairen binnen hun grenzen te hebben Naast de zichtbare aanwezigheid en de 
eigen dynamiek van een militair complex leidde de vestiging ervan veelal ook 
tot andere ontwikkelingen Militairen brachten gezinnen mee Dat leidde tot 
meei inwoners en de behoefte aan woningen Scholen kregen meer en andere 
leerlingen Hun vaders brachten beroepen mee die men er nog met kende Het 
functioneren van zo'n kazerne en het toegenomen inwonertal versterkten door 
bestedingen en opdrachten de lokale economie Niet alleen militairen vonden er 
werk, ook burgerpersoneel was nodig En in de horeca, op straat of elders leidde 
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de ontmoeting tussen militairen en bevolking tot vriendschappen of liefdes, 
soms voor het leven. In Eibergen was dat alles tot 1953 onbekend. 

De 'barak' - een houten loods - aan de Rekkenseweg omstreeks 1975 {foto: F. Henkei). 

Nu was er hier in de periode 1914-1918 wel een gemobiliseerde grenswacht van 
zo'n vijftig man ter bewaking van de grensovergangen bij Holterhoek en Olden-
kotte gehuisvest geweest én had in de periode 1920-1927 een groep van hooguit 
tien man militaire politie een onderkomen in het dorp gevonden - beide onder
delen in een houten loods aan de Rekkenseweg (Wesselink, 1999) - , maar die 
situaties vallen qua omvang en tijdsduur niet goed te vergelijken met de omstan
digheden rond Kamp Holterhoek vanaf 1953. Zo ook niet de aanwezigheid van 
de in Eibergen en omgeving aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 
veelal bij particulieren ondergebrachte soldaten van de grensbewaking (Wesse
link, 1992). 

Kenners van de Eibergse historie zullen misschien ook nog wijzen op het barak
kenkamp aan de Lintveldseweg dat in de periode 1942-1944 dienst deed als 
onderkomen voor de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD). Maar dat kamp - hoe
wel het er wel militaristisch aan toeging - was geen militair kamp; mannen 
werkten er onder leiding van veelal NSB'ers onvrijwillig binnen werkverschaf
fingsprojecten. In de periode 1945-1947 kreeg het kamp wel enkele militaire 
bestemmingen (Van der Laan, 1988; Wesselink, 1995), maar die waren allemaal 
van korte duur: grenswacht, kaderschool leger en afdeling geneeskundige troe
pen. Wederom niet goed te vergelijken met de omvang en de tijdsduur van 
Kamp Holterhoek. 
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Het NAD-kamp aan de Lintveldseweg omstreeks 1945 (foto: collectie J. Baake). 

In dit artikel wordt nu geprobeerd antwoord te krijgen op de volgende vier vra
gen: (1) waarom moest er in 1953 een militair kamp in Eibergen worden 
gevestigd, (2) hoe heeft dat kamp zich in de loop van de tijd ontwikkeld, (3) 
welke belangen speelden er in al die jaren een rol en (4) van welke betekenis is 
dat kamp uiteindelijk voor de Eibergse gemeenschap geweest?' 

Waarom militairen in Holterhoek? 
Militaire complexen worden niet zomaar ergens gebouwd. Soms is de aanwezig
heid van een haven nodig, soms moet er ruimte zijn voor landingsbanen of oefe
ningen in het open veld, soms moeten er in de plaats veel militairen kunnen 
wonen en soms is de ligging van operationeel-strategische aard. Waarom viel de 
keuze nu op Eibergen? En welk antwoord kreeg burgemeester Van Wensen op 
zijn brief van 25 november 1953? Wanneer de burgemeester in januari 1954 nog 
geen antwoord heeft ontvangen, belt hij de RVD. Op zijn brief van 25 november 
1953 schrijft hij: 'Telef. herinnerd 5 Jan. '54. Directeur zou 't direct nagaan.' 
Na opnieuw enige malen telefonisch en schriftelijk aandringen, heeft er pas op 
23 januari 1954 een gesprek plaats tussen een luchtmachtofficier en de burge
meester. Wat besproken werd, blijft onbekend. Volgens de notulen van de raads
vergadering van 27 januari 1954 meldde de burgemeester de raad slechts dat er 
zo'n vijfhonderd manschappen zouden komen, dat het kamp in de zomer zou 
opengaan en dat de komst van militairen voor Eibergen van historische beteke
nis is. Niets over het waarom van die komst. Ook niet - althans niet genotuleerd 
in het besloten deel van die vergadering. Daarin werd alleen gesproken over de 
grondtransacties met het ministerie van Oorlog en de (geringe) vergoedingen 
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aan de eigenaren. De informatie aan de bevolking waar Van Wensen de RVD 
om had verzocht, verscheen indirect in de vorm van de verslaggeving van de 
raadsvergadering in enkele bladen. Opmerkelijk is dat noch uit de raadsnotulen, 
noch uit de berichtgeving in de pers iets van onrust in het dorp is te merken. 
Was de bestuurder zenuwachtiger dan de nuchtere Eibergenaar? Die bestuurder 
stuurde 1 februari nog wel enkele van die uit de krant geknipte verslagen naar 
de luchtmachtofficier. 

De geplande ligging van het militaire kamp temidden van de agrarische bedrijven in 
1953. In 1995 werd de ingang van het dan al enkele keren vergrote kamp zo'n 85 meter 
noordelijker geplaatst, bijna ter hoogte van het adres Zwilbroekseweg 11 (bron: Streek-
archivariaat, inv.nr. 0548/2543-2544). 

In augustus 1953 had de minister van Oorlog C. Staf besloten het mobiele Navi-
gatiestation Achterhoek van de luchtmacht in Winterswijk te verplaatsen van het 
voormalige zweefvliegveld De Weuste naar een voor de radar betere plek op het 
Meddosche Veld. Hier zou een permanent station komen. De legering van het 
bedienend personeel zou worden overgebracht van het Winterswijkse Kamp 
Vosseveld naar een nieuw te bouwen kamp in de nabijheid. In het nieuwe kamp 
zou ook het landmachtonderdeel 931 Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie uit 
Steenwijkerwold worden gehuisvest. Na een vergelijking van Meddo, Groenlo 
en Eibergen kreeg Van Wensen in november 1953 te horen dat de keuze voor de 
bouw van het kamp op zijn gemeente was gevallen. Waarom? Wellicht de rusti-
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ge, landelijke ligging van het kamp aan de Zwilbroekseweg, halverwege de nog 
mobiele radaropstelling in Meddo en het dorp Eibergen waar het uitbreidings

plan voldoende woonruimte voor de beroepsmilitairen bood. 
Nog even over wat Van Wensen niet wist of niet vertelde. Voor de verdediging 
van het Nederlandse luchtruim tegen de Russische dreiging was vanaf 1947 
gewerkt aan de plaatsing van vijf radarstations. Ter misleiding werden deze 
radarstations door de luchtmacht 'navigatiestations' genoemd. De radarstations 
waren in staat luchtbeelden van het eigen en vijandelijk vliegverkeer te maken. 
Op basis van die beelden konden zij de eigen en de  vanwege de Koude Oorlog 
steeds talrijker aanwezige  geallieerde jachtvliegtuigen aansturen. Dus toch: 
' . . . het heeft met de Russen te maken . . . ' 

Een kamp plaatsen en openen 
Door het rijk werden aan de Zwilbroekseweg twee stukken grond gekocht van 
de landbouwers A.J. te Biesebeek en J.H. Roerdink, tezamen 5,4 hectare. De 
bouw door de genie van zeventien houten barakken, een grotendeels uit steen 
opgetrokken keuken en badhuis en een betonnen munitiemagazijn startte op 1 
april 1954 met het bouwrijp maken van het bos en heideperceel. De voor zomer 
1954 geplande oplevering werd bij lange na niet gehaald; er moest namelijk ook 
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De uitnodiging om de opening van Kamp 
Holterhoek op 21 juli 1955 bij te wonen 
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ing en riolering. 
Waterleidingmaatschappij Oostelijk 
Gelderland van een drie kilometer 
lange waterleiding en een extra 
pompstation kostten zoveel dat de 
genie koos voor een eigen water

winning. Het college van B&W 
kreeg meteen de inmiddels opge

richte Commissie Wateronttrekking 
aan de Bodem uit Holterhoek op 
bezoek: de agrariërs hielden hun 
economische belangen goed in de 
gaten. Wat de riolering betrof, pas 
op 13 juli 1954 verzocht de genie 
om in de Voshaardijk een eigen rio

lering te mogen aanleggen teneinde 
deze aan te sluiten op de gemeente

lijke riolering nabij het oorlogsmo

nument. De eerste spa ging in 
december 1954 de grond in. In 
oktober 1955 was het riool klaar. 
Aangezien het kamp toen al wel 
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bewoners kende, werd tijdelijk in de grond geloosd, ten dele ook via septic-
tanks. 

Terwijl de werkzaamheden aan het kamp vorderden, aannemers in de regio de 
gemeente offertes stuurden met het oog op in het dorp te bouwen woningen voor 
militairen, bereidde de gemeente zich voor op een grootse ontvangst. Burge
meester Van Wensen had een Plaatselijke Contact Commissie Militairen van 
vijftien inwoners in het leven geroepen. Daarin hadden onder anderen zitting de 
dominees H. Gordeau, J.H. de Groot en H. van Minnen, pastoor B.A.W. Kaeter 
en de voorzitter van de Commissie Militair Tehuis, de heer G.J. ten Cate. Onder 
de bevolking werd door vijf vrouwen geld ingezameld voor een geschenk. Naar 
de redacties van twintig kranten, drie persfotografen en het Polygoon-bioscoop
journaal werden uitnodigingen verstuurd. In de lokale pers riep de burgemeester 
de inwoners op te vlaggen. 

De eerste militaire parade in Eibergen: luchtmachttroepen passeren op 21 juli 1955 de 
ereboog in de Grotestraat. De benzinepomp van garage Thijsen & Van der Noordaa is 
links nog net zichtbaar (foto: collectie museum de Scheper). 

Eindelijk, op 21 juli 1955, vond op het kamp de feestelijke opening plaats in 
aanwezigheid van militaire, burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, 's Middags 
marcheerden de troepen in hun blauwgrijze uniform, voorafgegaan door de 
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, vanaf de Laagte door de met de nationa
le driekleur en een ereboog versierde straten van het dorp (zie ook de foto op de 
omslag van dit blad). Toen bij het gemeentehuis in de Grotestraat de autoriteiten 
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het défilé afnamen, daverden vier straaljageis van de vliegbasis Twenthe over de 
hoofden van de uitgelopen bevolking Tijdens de ontvangst op het gemeentehuis 
bood de buigemeester de kampcommandant majooi-vlieger R C Schaftlem 
namens de Eibeigse bevolking een luidklok voor het nieuwe onderkomen aan 
De feestelijkheden weiden die donderdagavond besloten met een concert van de 
luchtmachtkapel voor zo'n veertienhonderd genodigden in de muziekkoepel op 
de Maat De volgende twee dagen was het opnieuw 'onrustig' in het dorp, de 
Eibergsche Textiel Veredelingsindustiie bestond 125 jaar Het bedrijf kreeg uit 
handen van burgemeester Van Wensen het predikaat 'koninklijke' en vierde dat 
uitbundig Beide dagen was ter bezichtiging het militaiie kamp open 

Onverwachte ontwikkelingen 
In juli 1955 had Eibergen haar garnizoen, maar wel anders en kleiner dan in 
1953 vooizien De komst van de afdeling luchtdoelaitiUeiie van de landmacht 
was in april 1955 afgeblazen De landmacht zou zijn deel in het kamp gebruiken 
voor de opslag van voorraden Tijdens de bouw van het complex was ook al 
gebleken, dat het bereik van ladai inmiddels zo verbeteid was, dat de luchtvei 
dedigmg met minder radarstations toe kon (medio 1958 zou er in ons land nog 
maar een station zijn) De radarpost bij Meddo bleek al voor de opening van 
Kamp Holterhoek in feite met meer nodig Besloten werd dan ook deze ladai-
post binnen de luchtverdediging pei 1 oktober 1955 op te heffen en - gelukkig 
voor Eibeigen haai te gebruiken als opleidingsstation voor een op te lichten 
Luchtmacht Opleidings-Groep vooi Gevechtsleiders en Radarbedieners 
(LOGGER) Maar ook dat besluit bleek geen lang leven beschoren, op 1 maart 
1958 werd die opleiding overgeplaatst naar De Liei Nog geen drie ]aar na hun 
komst waren de militairen weei uit het straatbeeld van Eibergen verdwenen 

De dertig burgerpersoneelsleden konden nog even blijven, van 21 maart 1958 
tot dat najaar verbleven op het kamp tweehondeid Indische Nederlanders die 
Indonesië waren ontvlucht Een Plaatselijk Comité onder voorzitterschap van 
mevrouw A van Wensen ving de repatrianten op en hielp bij de aankleding van 
de barakken Aangezien het kamp militaii eigendom was, heette kapitein vlieger 
Th Bieger de mensen welkom en 'raadde hen aan het aangedane oniecht te vei-
geten en volledig een streep te zetten onder het verleden' (sic) Het comité deed 
zijn best militair vervoer naar scholen, geldinzameling, paasmaaltijd, muziek-
concert, uitstapjes, etcetera Nadat de repatrianten dat najaar naar andere 
bestemmingen waren gebracht, stond het kamp ruim een jaar leeg De genie 
zorgde voor onderhoud en bewaking 

Van 1 novembei 1959 tot 15 februari 1960 werden op het kamp driehonderd 
militairen van de Eerste Gioep Geleide Wapens2 gehuisvest Deze nieuwste 
luchtmachteenheid was op doorreis van zijn opleiding in de USA naar de parate 
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Kamp Holterfioek tussen 1955-1958. Rechts de barak met de wacht en de medische 
dienst, daarnaast de barak met de mess van de onderojficieren en daarnaast de barak 
met de mess van de korporaals. Op de achtergrond een legeringsbarak van de mati-
schappen met daarvóór de appelplaats. Onder de nationale vlag wappert de lucht-
machtvlag. Pas vanaf 1988 zou het kamp van aanzicht veranderen (foto: collectie 
museum de Scheper). 

basis in West-Duitsland. Op uitnodiging van Van Wensen vond op 1 december 
1959 nog wel een samenzijn tussen militaire, burgerlijke en kerkelijke autoritei
ten plaats in hotel De Kroon, maar dat alles was toch niet waarop gemeentebe
stuur en bevolking zich hadden ingesteld. Internationaal was er van alles aan de 
hand: West-Duitsland was lid van de NAVO geworden (1955), het Warschau
pact was opgericht (1955) en troepen van dat pact waren Hongarije binnenge
vallen (1956). 

Toch weer een garnizoen? 
Hoewel door het ministerie van Oorlog in 1958 hiertoe al besloten, zou het nog 
tot eind 1960 duren voordat op Kamp Holterhoek weer militairen verschenen. 
Na opnieuw maanden van leegstand werden er dat najaar twee compagnieën van 
de Technische Dienst (TD) en één van de Verbindingsdienst gelegerd. Op 29 
november 1960 vond 's ochtends de feestelijke heropening van het kamp plaats. 
's Middags marcheerden drie pelotons militairen in landmachtgroen, voorafge
gaan door het Tamboerkorps van de Technische Dienst, door de met publiek vol
gestroomde straten. Voor het gemeentehuis namen burgemeester Van Wensen en 
enkele officieren het défilé af. De plaatselijke winkeliersvereniging bood de 
bewoners van het kamp een maaltijd ter verwelkoming aan. En in hotel De 
Kroon volgde weer de receptie. Met de bouw van een dertigtal woningen Op d'n 
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Ter gelegenheid van de heropening van Kamp Holterhoek op 29 november I960 dejde-
ren troepen van de landmacht voor de autoriteiten, verzameld bij het gemeentehuis in de 
Grotestraat (foto: De Legerkoerier). 

Esch voor beroepsmilitairen was inmiddels begonnen. Eibergen had weer haar 
garnizoen! 'Buiten' diende de Koude Oorlog zich in alle hevigheid aan: bouw 
van de Berlijnse Muur (1961) en Cuba-crisis (1962). Een derde wereldoorlog 
leek dichtbij. In 1964 had het er alle schijn van dat het Eibergse garnizoen 
opnieuw werd uitgekleed; de twee TD-compagnieën vertrokken. Alleen de 104 
Verbindingsondersteuningscompagnie onder leiding van de sinds 1965 nog 
steeds in Eibergen wonende majoor b.d. Ger Wassink bleef. "Ik kreeg destijds 
een woning in de Wilhelminastraat. Midden jaren '50 waren daar en aan de 
Klaashofweg nog woningen neergezet voor de luchtmacht." 

Een definitief garnizoen 
De internationale dreiging heeft er - hoe wrang ook - in feite toe bijgedragen dat 
Eibergen haar garnizoen uiteindelijk heeft behouden. De strategie van de NAVO 
was erop gericht zo vroegtijdig mogelijk informatie te verkrijgen over de bedoe
lingen van de vijand. Luisteren naar het radioverkeer van die vijand was daartoe 
een van de mogelijkheden. In Nederland werd dat gedaan door onder meer in 
Gorinchem gelegerde verbindingseenheden. De kazerne daar was echter oud en 
de luisterpost had er veel hinder van magnetische storingen veroorzaakt door de 
aanwezige industrie. Cor Heeren - hij zou tussen 1967 en 1991 zo'n twintig jaar 
op het kamp dienen, vanaf 1987 als bataljons- en kampcommandant - weet nog 
goed, dat hij in augustus 1965 moest kijken of dat barakkenkamp daar helemaal 
in De Achterhoek iets was. "Het bleek", zo vertelt hij, "een goede plek om de 
NAVO-strategie van voorwaartse verdediging vorm te geven: geen last van 
magnetische storingen, geen hoogspanningsmasten, een vochtige bodem, de 
aard van de bevolking, ruimte voor antennevelden en . . . dichtbij de 
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zonegrens."3 Besloten werd het kamp aan te passen en uit te breiden en buiten 
het kamp  tussen de Noachweg en de Meeldijk  een werkgebouw met antenne

velden te bouwen. Het eigenlijke werk  peilen, luisteren, analyseren, rapporte

ren  zou in dat werkgebouw gebeuren. 

Defensie had haast; in april 1966 al liepen de onderhandelingen met de eigena

ren van de vijf percelen die nodig waren voor de uitbreiding met 7,2 hectare. 
Ook de Ruilverkavelingscommissie was al ingeschakeld. Tegen de achtergrond 
van die publiek bekende grondtransacties is het opmerkelijk, dat burgemeester 
F.J. Hermsen op 7 juni 1966 een persoonlijk gericht en vertrouwelijk te houden 
schrijven ontving van de staatssecretaris van Defensie: "(•••) bericht ik U dat 
naar alle waarschijnlijk in de loop van 1967 een verbindingseenheid uit Gorin

chem zal worden gelegerd in het kamp Holterhoek in Uw gemeente." En ... of 
de burgemeester er rekening mee wil houden, dat de meekomende gezinnen van 
zeventig beroepsmilitairen huisvesting behoeven. Met de wijziging van het 
Bestemmingsplan Buitengebied in december 1966 lag de weg open om de plan

nen te realiseren: modernisering sanitair, meer barakken, sportveld en sportge

bouw, het werkgebouw en negen antennes van veertig meter hoog verdeeld over 
drie velden. Hermsen zorgde voor de woningen. "Later bleken die opgaven van 
defensie veel te hoog en waren er woningen over", zo kreeg Johan Rutgers in 
1976 bij zijn aantreden als directeur van de Woningbouwvereniging Eibergen

Neede te horen. 

■ • ^ 

Het met een hoog hekwerk en lampen beveiligde werkgebouw aan de Noachweg m de 
jaren 1967-1990 (foto: collectie museum de Scheper). 

Op 21 september 1967 werd het kamp voor de derde keer in zijn bestaan geo

pend. Deze keer door burgemeester Hermsen in een korte plechtigheid. Overi

gens was het werkgebouw nog niet klaar. Dat zou december worden. Het garni

zoen Eibergen was met de komst van het 898 Radiobataljon uit Gorinchem weer 
gered! Cor Heeren  destijds eerste specialist verbindingsinlichtingen  : "We 
konden in Eibergen letterlijk ongestoord ons werk doen". 
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'Voorwaartse verdediging' 
Wie een strijd wil winnen, doet er goed aan tijdig informatie over zijn tegenstan
der in te winnen. In geval van oorlog of dreiging daarvan vindt die informatie
verzameling plaats door spionnen of verkenners ter plaatse en in de moderne tijd 
ook door het onderscheppen van in de ether aanwezige berichten of signalen 
anderszins afkomstig van de tegenstander (interceptie, afluisteren, peilen). Die 
tegenstander weet dat en probeert dus zijn berichten en signalen te maskeren 
(coderen en wisselen van frequentie en plaats). De eigen partij probeert daarop 
door die coderingen en maskeringen heen te breken (decoderen, ontcijferen, 
crypto- en traffic-analyse). In gewoon Nederlands: het zou vanaf 1967 op Kamp 
Holterhoek - naast de zorg voor de eigen verbindingen - met name gaan om het 
verwerven van informatie over de vijand4, het verwerken daarvan tot bruikbare 
gegevens en het daarover rapporteren aan - uiteindelijk - de Bevelhebber der 
Landstrijdkrachten. Wat de geheimzinnigheid rond het kamp betreft, reageert 
Cor Heeren met 'ons werk was zinnig geheim'. Het was ook hard nodig; troepen 
van het Warschaupact vielen Tsjecho-Slowakije binnen (1968), Poolse arbeiders 
kwamen in opstand (1970) en Rusland plaatste raketten met een nucleaire lading 
(1976). Deze gebeurtenissen leidden in Eibergen tot nog grotere waakzaamheid. 

Interceptie-apparatuur: van links naar rechts een peiltoestel, een vercijferaar voor cryp-
to-analyse en een frequentiemeter. 

Elektronische oorlogsvoering (EOV) 
Op 15 september 1970 werd de naam van het op het kamp gelegerde 898 Radio
bataljon gewijzigd in 898 Verbindingsbataljon. De verbindingseenheid zou 
onder die naam tot 1998 op het kamp blijven en de ontwikkelingen binnen het 
Warschaupact - de 'Innerdeutsche Grenze' lag op nog geen 350 kilometer oost
waarts - goed in de gaten houden; vanaf 1979 had nu ook de NAVO raketten 
met een nucleaire lading geplaatst. Deze dreiging over en weer maakte het 
gebruik van geavanceerde technieken om de communicatie van de vijand te 
onderscheppen en de plaats van zijn radiostations te peilen steeds urgenter. In 
tijd van oorlog of dreiging weet je dan waar de vijand zich bevindt en wat zijn 
plannen zijn. Een agressiever EOV is: het vervolgens storen of manipuleren van 
de vijandelijke communicatie zodat zijn slagkracht sterk vermindert. 
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Een gesprek op het gemeentehuis op 12 juni 1981 met militairen over een uit
breiding van het kamp met zo'n vier hectare en een ontsluiting op de Winters-
wijkseweg bleek de voorbode van een grootscheepse gedaantewisseling van 
Kamp Holterhoek. In een overleg op 29 maart 1984 met het gemeentebestuur 
werden de plannen concreet en liet het ministerie van Defensie weten dat het 
met het oog op een beter werk- en leefklimaat én de komst van EOV de komen
de jaren fors in het Eibergse kamp wilde investeren: een uitbreiding met 120 
beroepsmilitairen bovenop de huidige 600, een gebiedsuitbreiding van nu zo"n 
13 hectare naar uiteindelijk ruim 21 hectare, vervanging van alle houten barak
ken door stenen gebouwen, de bouw van nieuwe keukens en eetzalen, verbre
ding van de Zwilbroekseweg richting dorp vanwege de komst van achttien 
Fuchs pantserwielvoertuigen5, de afbraak van het werkgebouw aan de Noach-
weg en de plaatsing van een nieuw werkgebouw met hypermoderne elektronica 
bfnnen het kamp. De antennevelden aan de Noachweg blijven staan. Bij een 
deel van de bevolking 'sloegen deze plannen in als een bom'. Er zouden jaren 
volgen met veel overleg, onderhandeling, protest en overreding. 

Grondeigenaren onderhandelden met Defensie over hun compensaties. De 
gemeente hield verkeerstellingen rond het kamp. De woningbouwvereniging 
ontving van Defensie een opgave van het aantal woningzoekende beroepsmili
tairen met daarbij hun inkomen. De gemeente bereidde de wijziging voor van 
het Bestemmingsplan Buitengebied. Agrariërs protesteerden met het oog op 
droogteschade tegen de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand (met 0,85 
meter op een afstand van 200 meter) vanwege de bouw. Enkele veehouders 
toonden zich bevreesd dat hun vergunning om geurhinder te mogen veroorza
ken, zou worden ingeperkt. Weer anderen tekenden bezwaar aan tegen de plan
nen omdat hun woningen door het kamp zouden worden ingesloten. Een veilig 
Europa heeft zo zijn prijs! Op 13 oktober 1986 stemde het college van Gedepu
teerde Staten van Gelderland in met de plannen en kon worden gebouwd. Het 
zou nog tot 2002 duren voordat de laatste houten barak werd vervangen door 
een modem stenen gebouw (voor een Duits-Nederlandse staf eenheid). 

Een Fuchs pantserwielvoertuig - hier als 
peilstation - waarvoor de Zwilbroekseweg 
begin jaren '90 iets werd verbreed. Bijna 
gelijke Fuchs voertuigen waren ingericht 
om de vijandelijke communicatie, radar en 
wapensystemen te storen of zelfs uit te 
schakelen (foto: collectie museum de Sche
per). 
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Kamp Holterhoek tijdens de uitbreiding en vernieuwing medio 1990. Links is de bebou
wing van het oorspronkelijke deel van het kamp te zien. Naar achteren tegen de Vos-
haardijk aan staan al de nieuwe legeringsgebouwen. Meer naar rechts is nog net een 
deel van het nieuwe werkgebouw te zien. Schuin links daarvoor (op de nog open plek
ken) zouden later het KEK-gebouw (keuken-eetzaal-kanlme) en de appelplaats komen. 
Waar op de foto - aan de Zwilbroekseweg - een particulier perceel ingesloten raakt, ligt 
anno 2010 de hoofdingang van het kamp (foto: collectie museum de Scheper). 

Niet alleen afluisterpost 
Naast het peilen en afluisteren door het 
898 Verbindingsbataljon verzorgde tussen 
1960 en 1971 de eveneens op het kamp 
gelegerde 104 Verbindingsondersteu-
ningscompagnie de verbindingen voor 
het Eerste Legerkorps met zijn parate 
troepen in Duitsland. In de periode 1971-
1993 werd de D-compagnie van het 541 
Verbindingsbataljon op het kamp met die 
taak en de verbinding met de legerleiding 
in Den Haag belast. "Ik heb daartoe", zo 
vertelt majoor b.d. Ger Wassink, "binnen 
het kamp in 1976 twee schotelantennes 
en een container met apparatuur laten 

De (eerste) troposcattertoren waarmee in de 
periode 1976-1985 de verbindingen voor het 
Eerste Legerkorps vanuit Kamp Holterhoek 
werden verzorgd (foto: F.G. van de Heide). 
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monteren op de onderdelen van een oude baileybrug". Wassink was Jarenlang 
een van de commandanten van beide verbindingscompagnieën. Medio 1985 is 
deze 'troposcattertoren' vervangen door een nieuw exemplaar met vier schotels 
op een circa 25 meter hoge mast. Ook deze is inmiddels afgebroken. 

Geen kogels, maar antennes 
Antennes vormden altijd al - anno 2010 nog steeds - de wapens in Holterhoek. 
Met de komst in april 1988 van de 102 EO V-compagnie en de Fuchs voertuigen 
- het voormalige Eibergse gemeenteraadslid Egbert Nauta was de eerste com
mandant van die compagnie - werd dat beeld opnieuw bevestigd.& Zo ook met 
de ingebruikname van het hypermoderne, zwaar beveiligde werkgebouw in 
augustus 1990: een kamp binnen een kamp. Dat de opening ervan werd verricht 
door de (Plaatsvervangend) Bevelhebber der Landstrijdkrachten toont het 
belang van het moderne inlichtingenwerk. De spanningen binnen het Oostblok 
zelf vanwege de val van de Berlijnse Muur (1989), de hereniging van Oost- en 
West-Duitsland (1990) en de opheffing van het Warschaupact (1991) konden 
met de antennes op Kamp Holterhoek van nabij worden gevolgd. Zelfs een 
couppoging in augustus 1991 van onderdelen van het Sovjetleger tegen presi
dent Gorbatsjov kon er worden opgevangen. De communicatie- en inlichtingen
functies van het Eibergse kamp zouden de komende twee decennia alleen nog 
maar verder worden opgewaardeerd. Helaas bittere noodzaak. 

Het al sinds 1967 op het kamp verblijvende 898 Verbindingsbataljon werd tus
sen 1992 en 2003 gaandeweg omgevormd tot een inlichtingenbedrijf voor de 
gehele krijgsmacht. Het huidige gemeenteraadslid in Eibergen Fred Mulkens 
heeft als luitenant-kolonel gedurende een aantal jaren aan die ontwikkeling - en 

aan het kamp zelf - leiding gegeven. Dat inlichtingen-
bedrijf draagt sinds 2006 de naam Nationale Signals 
Intelligence Organisatie (NSO). Daarbinnen werken 
de militaire en algemene inlichtingen en veiligheids
dienst (MIVD, AIVD) samen. Algemeen geformu
leerd is hun taak de zorg voor de buiten- en binnen
landse veiligheid. 

Een volgende erkenning van Kamp Holterhoek vorm
de de komst van een stafeenheid van het Eerste Duits-
Nederlandse Legerkorps. Hoewel op 30 augustus 
1995 opgericht, wapperden bij de poort al vanaf april 
1995 de Duitse en Nederlandse vlag naast elkaar. Het 
hoofdkwartier van het korps zit in Munster, de staf
eenheid die de telecommunicatie en informatieverza
meling voor dit parate legerkorps verzorgt, is gele-

Afheelding van het 
wapen van het Eerste 
Duits-Nederlandse 
Legerkorps met de 
spreuk 'Samen zijn we 
sterk'. 
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gerd aan on/e Zwilbroekseweg De circa 120 Duitse en Nederlandse beroepsmi
litairen werkten aanvankelijk nog in houten barakken uit 1955 Nadat burge
meester A Emmens-Knol op 11 mei 1999 de eerste steen had gelegd, was in 
2002 het leed lond de houten barakken - 's zomers te warm en 's winters te koud 
- geleden 

Eibergse bevolking wéér ongerust 
Toen begin jaien '90 de Koude Oorlog eindigde, was de aandacht van de op het 
kamp gelegeide verbindings en mlichtingeneenheden al enige tijd ook gericht 
op veider weg gelegen gebieden als Libanon (1979 1985) en de Balkan (1992 
heden) Nederlandse militanen namen daar en eldeis in VN-verband deel aan 
operaties crisisbeheersing, handhaving vredesakkoorden en humanitaire hulp
verlening Met het oog op de veigrote afstanden bleek in Holterhoek in 1996 
een nieuw en hoger antennepark nodig In de laatste raadscommissie Ruimte en 
Wonen van 1996 werd die wens van Defensie voor het eeist publiek bespioken 
de aanleg van een nieuw antenneveld van 25 hectare met zes masten van 50 tot 
70 meter hoog met daai tussen antennedraden in het gebied Kranenweg, Noath-
weg en Meeldijk Op een kleiner veld stonden tot nu toe twee masten van 60 
meter Omwonenden waien niet blij, maai het college van B&W was bereid tot 
wijziging van het bestemmingsplan Daarmee bezig werden de collegeleden uit
genodigd voor een bijeenkomst op het kamp op 15 mei 1997 van militaire zijde 
werd hen verteld dat uit onderzoek was gebleken dat de zes masten 75 tot 90 
meter hoog moesten worden' Ook wat boerderijen moesten worden gesloopt 

In 1965 had Defensie dan wel gekozen voor Eibergen, onder andere vanwege de 
kalme aard van de bevolking, maar dit nieuwe plan was een deel van die bevol 
king toch wat al te gortig Er brak een periode aan van giote opgewondenheid 
Meer omwonenden dan in 1953 en 1984 lieten van zich horen Inwoneis schre 
ven brieven aan defensie en gemeente 'De masten zijn op acht kilometer nog te 
zien ' 'De Oude Mattheus is al 51 meter'' 'De agrarische bestemming van mijn 
landbouwgrond woidt bedieigd ' Defensie zelf startte m 1997 de onderhandelin
gen met de giondeigenaren Het zou allemaal met eenvoudig gaan, jaren van 
oveileg, oveneding, bezwarenpiocedures en politiek debat In de pers 'Deten 
sie was gisterenavond uitgerukt met twee hoge officieren Met een indiukwek-
kend aantal steiren en balken op hun epauletten probeeiden ze de Eibergse poli 
tiek te overtuigen van de noodzaak van het nieuwe antennepark' 
En die politiek "Er zijn belangen in het spel die letterlijk boven Eibeigen uit 
gaan" Dat was met verkeerd gezien Door terroristische aanslagen in de wereld 
was de noodzaak om ook op grotere afstand de vijand te kunnen volgen 
inmiddels wel aangetoond Na de bezwaarschriftenprocedure in 2003 kon het 
besluit tot de aanleg van het antennepark uiteindelijk op 11 augustus m de 
Staatscouiant worden geplaatst Wie schetst ledeis verbazing als wethouder 
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Een artist's impression uit 1997 van liet imposante aan de Kranenweg, Noachweg en 
Meeldijk geplande antenneveld. Het is er nooit gekomen {bron: Streekarchivariaat, 
invjv: 0548/2543-2544). 

A. Bos op 22 augustus 2003 van Defensie verneemt, dat nieuwe technologie een 
eenvoudiger antenneveld mogelijk maakt - vier cirkels, elk bestaande uit twaalf 
sprieten van vijftien meter hoog - ! Het eerdere plan bleek uiteindelijk een 
'blindganger'. Iedereen kon gerustgesteld weer verder leven. 

Wat bij een bezoek aan het kamp opvalt, is de stilte. Geen exercerende militai
ren, geen luide commando's en geen ronkende motoren. Die stilte is overigens 
maar schijn. Van de ruim vierhonderd militairen en burgers werken de meesten 
binnen. Kamp Holterhoek is een volcontinu, vooral luisterend kamp. Daarom is 
het er nogal stil. 

Het vervolg 
Er zijn in de loop der tijd bezwaarschriften ingediend tegen het kamp, het is al 
eens belaagd geweest door actievoerders, militaire voertuigen veroorzaakten 
wel eens schade, maar wie waren hier wél met de militairen ingenomen? Is het 
niet opmerkelijk dat de overheid het landschap rond het kamp wilde verfraaien 
met kikkeipoelen en houtwallen terwijl de agrariërs daar juist tegen waren? Hoe 
kan het dat de Zwolse kermis een militaire oefening tegenhield? In deel 2 van 
het verhaal, in de volgende Old Ni-js, wordt verteld over hoe de verschillende 
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De ingang van Kamp Holterhoek anno 2010. 
Onder de vlaggenmasten is nog net de in 
1955 door de Eibergse bevolking geschon
ken luidklok te zien. Omdat er sinds 1995 
Nederlandse en Duitse militairen werkzaam 
zijn. wapperen er beide nationale vlaggen. 
Hoe heel anders dan het beeld van het kamp 
in de jaren '50 van de vorige eeuw (foto: 
E.P. Rutgers). 

belangen in die jaren om de voorrang streden - veiligiieid, economie, milieu, 
infrastructuur. Afgesloten wordt met een schets van de betekenis van het kamp 
voor de Eibergse gemeenschap - inwonertal, werkgelegenheid en verenigings-
en uitgaansleven. Wat hebben Euphonia, Rob de Nijs, de Huve, Fentsahm, de 
Bloemensymfonie en De Doofpot met Kamp Holterhoek te maken? 

Eibergen. februari 2010 Peter Rutgers 
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Interviews 
Met de volgende peisonen werden - soms meei vraaggesprekken gevoerd 
HJ Becking, adjudant b d AJ vanGemert, PL Giootemaat, luitenant-kolonel b d C 
P Heeren, luitenant-kolonel b d FHC Mulkens, majoor b d E Nauta, O Oosterveld, 
adjudant b d E R J Revius, J Rutgeis, BJ Schi oer, majoor b d GJ Wassink Op 26 
januari 2010 werd - begeleid door C P Heeren - een bezoek aan het kamp gebracht 

Noten 
1 Ik dank Leo van Dijk, Cor Heeien, Fied Mulkens, Egbeit Nauta, Jim Revius, Ger 

Wassink en Bert van der Ziel voor het kritisch willen lezen van een eerdere versie van 
het verhaal en voor de door hen aangebiachte correcties en gedane voorstellen 

2 In Foit Bhss (Texas) waren deze luchtmachtmilitairen opgeleid om Nike luchtdoelia-
ketten te kunnen lanceren 

3 De ontvangst van radiosignalen wordt beter naarmate de ondei grond waai op de 
masten staan vochtigei is Bij wat de aard van de bevolking betieft, moet gedacht 
woiden aan de lust van de mensen 

4 Die vijand zou in de loop van de tijd verandeien Eerst het Waischaupact, latei het 
Midden-Oosten en nu Taliban en Al Qaida 

5 Planningen van Defensie bleken later naar beneden te moeten worden bijgesteld Het 
werden niet meer dan vijt voeituigen, drie wagens om te peilen, twee om te storen 

6 In 2002 vertrok deze eenheid 
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Ons Zoekplaatje 

Van Dinie Dijkhuizen-Blankvoort kreeg ik onlangs bovenstaande foto, waarop 
een gezelschap staat dat te maken zou kunnen hebben met een huwelijk. Zij kent 
er niemand van, maar denkt toch dat het hier om een gezelschap uit Rekken of 
Eibergen gaat. Wij zijn met haar net zo benieuwd of er lezers zijn die weten 
welke personen het zijn. We doen bij deze dan ook weer een beroep op u om ons 
te helpen aan namen. Ook als u er maar één of enkelen kent is het de moeite 
waard om te reageren. 

- Wie kent één of meerdere personen? 
- Waar en wanneer is deze foto gemaakt? 
- Heeft de foto te maken met een huwelijk? 

Reacties, graag schriftelijk of per email, zijn welkom bij: 
J. Baake, Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VB Neede 
E-mail: redactiehke@gmail.com 

Herhaalde oproep 
Helaas zijn op ons vorig zoekplaatje nog weinig reacties binnengekomen. We 
weten inmiddels wel dat de eerste persoon, de keeper, Johan Wennink is. En de 
derde van achteren is Benzink, hij was vrachtwagenchauffeur bij Ten Cate. Wie 
helpt ons aan de resterende namen, zodat we het elftal compleet hebben? 

mailto:redactiehke@gmail.com
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Bijgaande foto willen we u niet onthouden Veel van onze leden, 
zestigers en ouder, zullen met pleziei een poosje turen op deze 
foto Zelf kijk ik natuurlijk het eerst naar mijn ouderlijk huis aan 
de Zwikkelaarsweide Die weide lag bijna een halve meter lager 
dan het straatniveau Geen wondei dat de keimis bij slecht weei 
bijna letterlijk in het water viel Het was voor mij een evene
ment toen dat gat volgegooid moest woiden met onnoemelijk 
veel geel zand om latei te veranderen in een parkeerterrein Mij 
werd op 1 april wijsgemaakt dat ei gas in de grond gevonden 
was en dat al dat zand nodig was om te voorkomen dat al dat 
gas zou ontsnappen Het pand van slageuj Wansing is op de foto 
nog nieuw Het weid in 1951 gebouwd U ziet ook nog het paad 

je dat in het veilengde van de Burgemeester Smitsstraat, langs 
de tabaksfabnek ovei de hoge es westwaarts tussen de koienvel-
den doorliep Het staat op het punt om te verdwijnen want de 
bebouwing rukt op De school Oo d'n Esch is ook splinternieuw 
De Meidoornstraat m aanleg, di" Esweg nog slechts gedeeltelijk 
bebouwd Achter de rooms-ka .loheke keik staan nog koren 
schoven, waarschijnlijk rogge op het land Boven, in het 
midden, aan de overkant van de Berkel, omringd dooi bosjes, 
zien we de tennisbaan Tennis was toen een sport voor de fine 
fleur van het dorp Er valt heel veel te zien op deze foto U en ik 
wanen zich terug in de tijd van toen Oude herinneringen wol
den wakker geroepen en dat is ook de bedoeling U begrijpt het 

waarschijnlijk al, wij willen graag dat u voor de diaad komt met 
uw veihalen over hoe het vioeger was Schriji, mail of bel naar 
de redactie 

Natuurlijk zijn uw Mallumse belevenissen ook nog steeds wel
kom De oproep in Old Ni-js nr 65 heeft geleid tot verschillende 
reacties waarvan de eerste geleid heeft tot een artikel over de 
Veldkamp in Mallum U treft het aan in dit nummer Andere 
leacties en nog af te nemen interviews zal de redactie verwerken 
in artikelen die verschijnen in volgende nummers van Old Ni-js 

Geesteien Gld , december 2009 Bert van der Ziel 
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Het winkeltje van Keetje Meulenkamp 

Op onze oproep in Old Ni-js van juli 
2009 'wie weet er nog iets van het 
winkeltje van Keetje Meulenkamp?' 
kregen wij één reactie, maar dat was 
meteen een schot in de roos. Hij 
kwam van Gerda Stomps-Ziemerink 
uit Neede en zij is de kleindochter 
van Keetje. Zij heeft niet alleen haar 
persoonlijke herinneringen aan haar 
opoe opgeschreven, maar ook enig 
historisch speurwerk verricht naar 
haar voorouders. Helaas was niet 
alles meer boven water te krijgen, 
dus als iemand van onze lezers nog 
aanvullende informatie heeft....we 
houden ons aanbevolen! Hier volgt 
haar relaas. 

Het winkeltje van Keetje op de hoek Grote-
Keetje en Kaatje, straat/Wemerdijk (datering onbekend). 
alleen op de wereld 
Keetje Meulenkamp werd op 27 januari 1888 geboren in Zwolle als Keetje 
Robert, tweede dochter van Paulus Alexander Robert en Gerharda Elisabeth 
Kreder. Haar oudere zus heette Kaatje. Zowel Keetjes opa (Robert) als vader 
waren gasfitter; haar moeder was onderwijzeres. Ze woonden eerder in Den 
Haag. Haar ouders waren gescheiden, maar overleden beiden toen de zusjes nog 
klein waren. Na de dood van haar vader en moeder -hij na een dronken val in 
een café, zij aan tbc- kwam Kaatje in huis bij een dominee in Delden en Keetje 
werd geplaatst op een boerderij van Twickel in Delden. Kaatje trouwde later met 
een textielarbeider en ging in Hengelo wonen. 
"Toen ik zeven of acht jaar was, ging opoe met me naar de plaats waar zij was 
opgegroeid. Op een woensdagmiddag, het winkeltje op de hoek Grotestraat / 
Wemerdijk was dan dicht, gingen we met de bus naar Delden. Ik zie ons nog 
lopen, langs de watertoren en daarna langs een lange, hoge schutting. 'Daarach
ter woont de baron', zei opoe. Op een hoek, vlak voor de huidige kwekerij De 
Border, sloegen we het zandpad naar de boerderij in. Onderweg vertelde opoe 
dat ze veel werk had moeten doen op de boerderij. We werden binnengelaten en 
bij de kachel zat een oude man. Het was de pleegvader van opoe, maar hij rea
geerde niet of nauwelijks toen hij haar zag. De boerin, zijn dochter, vertelde dat 
haar moeder was overleden, maar dat haar ouders meer pleegkinderen in huis 
had gehad. Ze kon zich mijn opoe niet meer herinneren en hoe jong ik toen ook 
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nog was, ik had erg met opoe te doen. 
Later bedacht ik dat ze opoe misschien 
in huis hadden genomen, omdat er een 
vergoeding van de diaconie tegenover 
stond en als de school uit was, kon ze 
mooi meehelpen op de boerderij. Ik 
vond het sneu dat opoe zo alleen op de 
wereld was. 

Keetje krijgt kennis 
Een andere keer, weer op een woensdag
middag, mocht ik mee naar Dullaert in 
Zutphen, waar ze altijd haar spullen voor 
de winkel bestelde. Ze vond het zelf ook 
een fijne reis, want ze was best nieuws
gierig, maar door de winkel en omdat 
opa Meulenkamp blind was, kon ze 
nooit lang of ver van huis. 
Mijn echte opa was Gerrit Jan Zieme-
rink; zijn ouders Jan Hendrik Ziemerink 
en Johanna Eelderink hadden een boer
derij in Delden, maar ik weet niet waar
om of wanneer ze naar Eibergen zijn 
gegaan. In elk geval was opa Ziemerink klompenmaker en hij had zijn werk
plaats aan de Kleine Hagen, waar het eerste Eibergse museumpje was (Burge
meester Smitsstraat 2). Het was bepaald geen vetpot in de klompenmakerij, 
maar opoe Keetje verdiende toen ook al wat bij in haar winkeltje. Opa Zieme
rink overleed toen mijn vader nog maar veertien jaar was. Mijn vader is op 10 
januari 1913 geboren in Stad Delden. 
Keetje bleef als weduwe Ziemerink achter en kreeg via Bennie Meulenkamp, 
die een kruidenierswinkel aan de Grotestraat had, kennis aan Karel Theodoras 
Meulenkamp (*18 mei 1882), een ongetrouwde oom van Bennie, die op zoek 
was naar een vrouw. Keetje was op zoek naar een kostwinner, dus dat kwam 
mooi uit. Ze trouwden op 28 juli 1927 en op 28 mei 1928 werd Herman Bernard 
Meulenkamp, mijn vaders halfbroer, geboren. Mijn vader zat op de MULO, hij 
kon goed leren, maar hij werd naar de Ambachtsschool in Winterswijk gestuurd 
om, net als zijn stiefvader, huisschilder te worden. Toen ik zes jaar was, kreeg 
opa Meulenkamp een hersentumor, waardoor hij steeds minder ging zien en ten
slotte blind werd. In plaats van een kostwinner had opoe nu een man, die ze niet 
alleen verzorgen, maar ook nog onderhouden moest. Vaak ging ik na schooltijd 
met mijn step even bij opoe langs en dan vroeg ze me een brood te halen bij 
bakker Piet te Nijenhuis of iets uit de kruidenierswinkel van Timmen, tegenover 

Het winkeltje van Keetje in feeststem
ming: Hulde aan het bruidspaar. Voor 
welke bruiloft de versiering is aange
bracht, is niet hekend; mogelijk die 
van Keetje en Karel in 1927. 
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het winkeltje van opoe. Het geld dat ik soms kreeg voor de boodschap, werd 
onmiddellijk omgezet in snoep. Ik vroeg me nooit af hoe ze de andere bood
schappen in huis kreeg en een winkel houden, vond ik maar niks. Je kon nooit 
weg, je kwam bijna nooit buiten en je merkte nauwelijks of het zomer of winter 
was. Ik bracht haar elke week wel een boeketje bloemen, in het voorjaar plukte 
ik pinksterbloemen en in de winter bracht ik haar hulsttakken. Toch kwam ze 
wel buiten, want ze had een groentetuintje tussen haar huis en de rooms-katho-
lieke kleuterschool aan de Whemerdijk. Ze zat daar ook wel eens op het bankje 
en er stond een kippenhok. In de herfst hield opa de tijd nauwlettend in de 
gaten, want klokslag vier uur moesten de kippen worden gevoerd; anders zaten 
ze op stok en aten ze niet meer. Opoe Keetje wandelde met opa 's avonds over 
'den diek naar de Maote'. Daar waren ook de weiden van de Reimelinks, Jan en 
Dina en hun moeder. Ik mocht van opoe niet te dicht bij de Berkel komen, dat 
was levensgevaarlijk, want daar zat de Bullebak in. 

Van muizenvallen tot vuurwerk 
Ik kan me opa Meulenkamp alleen maar als blinde man herinneren. Ze zaten 
koffie te drinken bij de kachel, die een stukje de keuken instak en hij rookte 
sigaren. Ik spaarde de bandjes en ik geloof vast dat hij steeds een ander merk 

kocht voor mijn verzameling. Als er een 
klant was geweest moest opa altijd 
weten wie het was en of ze nog nieuws 
had gehoord. Nou, dat had opoe bijna 
altijd wel! 
Het winkeltje stond tjok- en tjokvol met 
van alles en nog wat. Keetje had muizen
vallen, mattenkloppers, bezems, speel
goed en ook een paar hele dure beeldjes, 
die 'hummels' heetten. Die zijn waar
schijnlijk nooit verkocht, want ze ston
den er altijd. De beste tijd van het jaar 
was de periode tussen Kerst en Nieuw
jaar. Dan verkocht ze ook vuurwerk, dat 
ze op de potscheuren of kannenschrot 
vloer bewaarde in de grote woonkeuken. 
Kannenschrot zijn gekleurde steentjes, 
die los in een laag leem liggen, dus voor 
vuurwerk een niet al te droge vloer. Het 
huis zelf was ook nogal vochtig, vandaar 
dat ze het vuurwerk, toch een flinke hoe-

Karel Meulenkamp in 1958 als vader veelheid in het begin, liefst zo dicht 
van de bruidegom. mogelijk bij het vuur legde!! Rex, de 
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hond, was bang van vuurwerk en lag dan 
twee weken onder de divan te rillen van 
angst. 

Af en toe kreeg Keetje bezoek van een 
mevrouw, die ik niet kende en die niet in 
Eibergen woonde. Mijn moeder vertelde 
mij ooit dat opoe spullen ruilde met een 
boerin uit het Hoonesbos, ook in de oor
log. Mijn vader en moeder kregen ook 
altijd iets van het spek of de worst, die 
Keetje had geruild. Ze waren er wat blij 
mee. Herman Meulenkamp, de halfbroer 
van mijn vader, is ook schilder geworden. 
Hij had zijn werkplaats achter de winkel 
en trouwde op 30 oktober 1958 met Minie 
Veenhoven uit Hengelo (O). Toen Keetje 
ziek werd en later borstkanker bleek te 
hebben, heeft Minie haar verzorgd en de 
winkel gerund. Keetje is op 19 februari 
1959 in het ziekenhuis in Enschede 
gestorven. Ze is begraven op het kerkhof 
aan de Borculoseweg." 

Neede, december 2009 Gerda Stomps-Ziemerink 

Ter aanvulling: Minie Meulenkamp herinnert zich haar schoonmoeder nog goed: 
"Het was een schat van een mens en ze wist in het winkeltje precies waar alles 
stond. Als er een klant kwam, liep ik eerst de lange gang door naar achteren om 
te vragen waar het gevraagde artikel te vinden was. Dan zei ze dat en het klopte 
altijd, maar ja, dan moest ik weer terug om te vragen hoeveel het kostte. Later 
had ik het beter in de gaten en plakte ik overal prijsjes op. Toen Herman en ik 
trouwden, was ze al te ziek om er bij te zijn. De winkel is later verplaatst naar 
het oude postkantoor aan de Grotestraat. We verkochten toen speelgoed en hen
gelsportartikelen. Het pand is in de jaren tachtig afgebroken om plaats te maken 
voor de nieuwbouw van het gemeentehuis." 

Neede, februari 2010 Jansje van Dijk-Sijbrandij 

* De foto 's hij dit artikel zijn heschilihaar gesteld door M. Meidenkamp-Veenhoven. 

Het winkeltje van Keetje werd door 
Herman en Minie Meulenkamp voort
gezet in het voormalige postkantoor. 
Het pand werd afgebroken voor de 
uitbreiding van het gemeentehuis. 
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Veldkamp in Mallum, 'n jonge boerderi-je op aole grond 

Aole grond 
Mallum, dat openbare geiichtplaats moet betekenen, is een oud land Ei zijn in 
deze buuitschdp klokbekers opgedolven die duizend of vijftienhonderd jaar 
geleden door een volksstam naast de as van doden werden bijgezet Er zijn op 
velschillende plaatsen urnen gevonden van voor onze jaartelling De hoge delen 
van Mallum behoren tot de oudst bewoonde gebieden van Nederland Het oud
ste schriftelijke gegeven over Mallum dateeit uit 1188 In de beroemde lijst van 
goederen van graaf Hendrik van Dalen, heer van Diepenheim, wordt de curtis 
Mallande, de hof van Mallum, genoemd 'Alles is maoi 'n tiedlank', verzuchtte 
Hendiik Odink ooit bij het schrijven van een aitikel over de Berkelschippers 
HIJ heeft natuurlijk gelijk maai de tastbare herinneringen aan menselijk leven in 
Mallum van voor onze jaartelling zijn er nog steeds, evenals de restanten van de 
hot van Mallum, de gracht rond de vroegere havezate, de oude boerenerven, de 
watermolen en het muldeishuis 

Goede en slechte tijden 
Hendrik Willem Heuvel, Willy Heitling, Hendrik Odink en anderen hebben veel 
geschreven over die lange geschiedenis Al lezend blijf je gissen naai wat die 
vele generaties in al die eeuwen hebben dooi gemaakt Welke ambities zijn ver
wezenlijkt of stukgelopen'^ Hoeveel verdriet of geluk was hun deel*̂  Liefdes die 
ontloken of doodbloedden, eei en trots die werden bestendigd of gekwetst 
De Bakes, na 1394 in het bezit van Mallum, waren ei met lang de baas Evert 
Bake heeft in 1424 de hof van Mallum inclusief de molen vei kocht aan Otto van 
Bronckhorst, heer van Borculo De familie Mulert moest in 1895 'neet van 
welde' het Heerlijk Goed Mallum publiekelijk verkopen Het eens zo prachtige 
complex, dat meer dan zevenhonderd jaren steeds onverdeeld in een hand was 
geweest, vloog in tal van percelen uit elkaar en werd aan velschillende eigena
ren toegewezen Het geslacht Mulert was wel lang in het bezit geweest van Mal 
lum In 1756 woidt Johan Arnold Ludolf Mulert genoemd als Heer van Mallum 
Behalve Mallum bezat hij ook Backenhagen bij Delden (het kasteeltje bestaat 
nog steeds), Oldenbarsfeld, Keppel, Odinck bij Oeding (vlak over de grens bij 
Wintel swijk) en de helft van havezate Hengelo Deze Mulert tiouwde in 1757 
met zijn nicht Judith Agnes Mulert tot Keppel Zij heeft haar man veel narigheid 
bezoigd 
Op 13 februari 1770 begaf Judith zich in een calèche en een met goederen bela
den wagen van haar huis Backenhagen naar het huis Odinck Die reis maakte ze 
vakei, soms over Mallum en soms ovei Lankheet naai Nijkerken of Oldenkotte 
Daai weiden dan de pachtboeren van Backenhagen die haar begeleidden afge 
wisseld door boeren en paaiden uit Oeding Dit keei beval mevrouw Mulert dat 
de drie boeten door moesten reizen naar Oeding Daar aangekomen moesten zij 
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de goederen in de kelder van het slot brengen. Toen op een gegeven moment de 
boeren tegelijk in de kelder waren, gooide zij plotseling de kelderdeuren dicht 
en sloot zij de kelder af. De gevangenen wisten een dag later te ontkomen. 
Blootshoofds, hun hoeden waren verbrand, en zonder proviand keerden zij terug 
naar Delden. Zij bleven nota bene pachters van Backenhage maar de kwestie 
heeft veel opschudding veroorzaakt. Er volgde een slepende rechtszaak en pas 
in 1780 een veroordeling. Het vonnis beslaat 94 bladzijden en de straf was niet 
mals, een hoge boete en vergoeding van alle gemaakte kosten. Wat de vrouw 
van de baron bezield heeft is nooit duidelijk geworden. 
En wat was er toch aan de hand met haar kleinzoon, baron Adolph Friedrick 
Maurits Mulert (1799-1832)? Hij wilde met zijn paard over 'het verlaat' van de 
sluis springen. In Rekken moet hij tussen de draaiende wieken van de windmo
len zijn doorgereden. Zo heeft Hendrik Odink nog veel meer verhalen over deze 
vreemde seigneur. Vanwege zijn doldrieste gedrag werd hij de 'dolle baron' 
genoemd. Wat zou zo'n man destijds bewogen hebben? We zullen er nooit meer 
achterkomen. 

Luchtopname van boerderij Veldkamp (foto: familiearchief Henk Griesen). 

Een jonge boerderi-je op aole grond 
We schakelen maar gauw over naar een meer recente geschiedenis. Ook dan 
kom je trouwens niet alles te weten. Zoals u weet lopen Achterhoekers niet met 
het hart op de tong. Maar er wordt genoeg verteld om een indruk te krijgen van 
ambities, ondernemingszin, tegenslag en verdriet. 
Mijn informant is Henk Griesen (1944) wonend op de boerderij Veldkamp aan 
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Boerderij De Könnink op 't Loo (foto: J. Buake). 

de Mallumse Molenweg 116, 
vlak bij het Muldershuis en 
achter de plek waar ooit de 
havezate gestaan heeft. Veld
kamp is nog jong, want wat is 
zeventig jaar op een plaatse
lijke geschiedenis van vele eeu
wen. 
De geschiedenis van de familie 
Griesen, oorspronkelijk afkom
stig van De Könnink op 't Loo, 
beslaat trouwens ook al meer
dere eeuwen. De streekhistori-

Ri-p Wr 5 9 9 . 

K A N T O O R 

cus H.W. Heuvel (1864-1926) vertelt dat er volgens overlevering op Grijzen, nu 
Bisperink, een nieuwe boerderij zou worden bijgebouwd voor een van de zonen. 
Het lot zou uitmaken wie op de nieuwe plaats zou komen. Er werd 'könnink 
eschottene', wat met de kermis ook gebeurde. Wie de vogel trof, kwam op de 

nieuwe plaats, die zo de naam de Könnink 
kreeg. De boerderij ligt aan een lange oprijlaan 
met de indrukwekkende voorgevel naar de Ber-
kel. Momenteel wordt die boerderij bewoond 
door mevrouw C. Strumphler-van de Loo. 

Aankoop van grond op en rond de Möllen-es 
In 1937 kochten de gebroeders Jan Willem, 
Arend Jan en Johan Hendrik Griesen ruim 
zeven hectare bouw- en weiland van Heinrich 
Poodt, destijds eigenaar van erve Hofman. 
Poodt boerde toen zelf al niet meer op Hofman. 
Volgens de koopakte, opgesteld door notaris 
Gunnink te Eibergen op 23 september 1937, 
woonde Poodt in Haaksbergen en was hij loon-
dorser. Hofman was toentertijd verhuurd aan 
Kersjes, zo meldt Henk Griesen. 
De aankoop was niet zonder problemen 
gegaan. De familie Griesen had de koopman 
Frank (destijds wonend Grotestraat 39. naast 
het huidige museum) ingeschakeld als tussen
persoon. Aanvankelijk leek Frank zich niet aan 
de afspraken te houden omdat hij de grond van 
Poodt voor zichzelf wilde verwerven. Achteraf 
analyserend komt Henk Griesen tot de conclu-

F. G U N N I N K 
N O T A R I S 
TF EIBERGEN 

A F S C H R I F T 

e ener 

K O O P A K T E 

waarbij 
de ..He-̂ ren JAH UILLKM GHIiSc^, AR^D 
JAM GRIh,SKK en JOHAN HcMDRIK GRIrlSEK, 
Ij^ndbou/ers, ^/onende op liet LOO ge-
meente i-.XtLjHji-jI, koopers werden vanj 
Bou jland, /ei land, akicerhout en hak
hout t e Ualie i .̂e ^ee^t6 _ibergen, 
tei- grootte van onj^eveer 7 hectare 
43 are 4b c e n t i a r e . 

De akte van notaris F. Gunnink 
van 23 september 1937 (foto: 
familiearchief Henk Griesen) 
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sie dat Frank vanwege de enorme geldont
waarding in Duitsland waarschijnlijk gedacht 
heeft dat grond een veiliger bezit was dan geld. 
De Franks, de broers Bram en Sallo, stonden 
bekend als zeer zuinig maar intussen zaten ze er 
warmpjes bij. Ze hebben in 1942, toen zij van
wege de Jodenvervolging onderdoken, eerst hun 
geld in kistjes onder de vloer van de schuur in 
de grond begraven. Gelukkig overleefden zij de 
oorlog en kon het geld weer worden opgegra
ven. Maar in 1970 is nog een keer een kistje 
met gouden munten gevonden onder de vloer 
van het berghok. De grondaankoop van de 
familie Griesen in 1937 was mede mogelijk 
geworden omdat de familie eerder in Eibergen 
stukken grond had verkocht aan de gemeente 
onder andere in verband met de aanleg van de 

rondweg, de huidige Wilhelmweg. De straatnaam Koningsbuit in de wijk 't Sim-
melink herinnert nog aan de grond die ooit toebehoorde aan de Könnink. 

Arend Jan Griesen en Janna 
Boevink 

De koe bij de horens vatten 
Het was de bedoeling dat op termijn een nieuwe boerderij gebouwd zou worden 
voor één van de broers. Dat werd Arend Jan (1915-1953), de tweede in de rij. 
Hij liet in 1941 de nieuwe boerderij Veldkamp bouwen. Daarover straks meer. 
De jongste, Johan Hendrik Griesen vestigde zich later als landbouwer in Rekken 
aan de Zuid Rekkenseweg. Hij is bij ouderen in Eibergen bekend omdat hij 

jarenlang lid was van 
de gemeenteraad. 
De oudste. Jan Willem 
Griesen, bleef op de 
Könnink. Maar niet 
voor altijd. Bij de ruil
verkaveling in 1967/68 
kon hij een nieuwe 
boerderij bouwen aan 
de Apedijk. Dat bete
kende groter en effici
ënter boeren. Zijn zoon 
Henk emigreerde vijf 

De MöUenmos met veeschuurtje. In de verte rechts boerde- ^^'^'^ geieaen met 
rij Hofman aan de Rekkensebinnenweg (foto: E.H. Wesse- vrouw en zoon naar 
Unk). Wisconsin in de Vere-
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nigde Staten van Amerika. Daar wordt nu een boerderij gerund met vele honder
den koeien; over ambitie en ondernemingszin gesproken. In dit verband is het 
aardig te weten dat Griesen ook een weiland had in de Möllenmos aan de andere 
kant van de Berkel. De Möllenmos, nu verdwenen door de kanalisatie van de 
Berkel en de bouw van een villawijk langs de Mallumse Molenweg, genoot ooit 
enige bekendheid. Het figureerde in een Eibergs gezegde: 'Van de Möllenmos 
naor 't Brendeke gaon', wat zo veel wil zeggen als: 'van vruchtbare grond naar 
schrale grond verhuizen, achteruit boeren'. 
Het mag duidelijk zijn, de Griesens boerden allerminst achteruit, zij gingen 
geenszins 'naor 't Brendeke'. Wel werd door één van hen met succes de sprong 
gewaagd over 'het groote göttengat' (de oceaan). 

De bouw van Veldkamp 
De nieuwe boerderij Veldkamp werd getekend door de in Eibergen bekende 
architect Gerrit Blankvoort. Het ontwerp van de boerderij is bijna gelijk aan het 
in diezelfde tijd gebouwde Nieuw Bisperink van Graads te Raa aan de Haaks-
bergsebinnenweg. In december 1940 werd door burgemeester en wethouders 
van de gemeente Eibergen vergunning afgegeven voor de bouw van de boerderij 
aan de zandweg naar Oldenkotte, nu Rekkensebinnenweg. De plannen werden 
evenwel gewijzigd. De boerderij zou aan de Molenweg gebouwd worden. 
Gemeenteopzichter Hietbrink adviseerde B&W akkoord te gaan met de wijzi
ging. Uit een notitie van Hietbrink d.d. 3 april 1941 blijkt dat hij nog moeite 
heeft gedaan om de boerderij evenwijdig aan de weg te krijgen maar dat hem 
dat niet is gelukt. Omdat de boerderij meer dan twintig meter uit de weg 
gebouwd werd, kon op basis van de bepaling in artikel 23/3 van de Woningwet 
evenwijdig aan de weg bouwen niet worden afgedwongen. Voor Arend Jan 
Griesen was dit een serieus punt. Door de boerderij scheef te plaatsen kon wor

den voorkomen dat een 
deel van het bouwland de 
Möllen-es verloren ging. 
Dat zou jammer zijn 
geweest van die beste 
grond. De bouw van Veld
kamp verliep voorspoe
dig. Bekende namen wor
den genoemd: aannemer 
Blankvoort van de Hagen, 
timmerman Willem Grie
sen uit de Kerkstraat, een 
neef van Arend Jan, en 
schilder Abbink eveneens 

Boerderij Veldkamp (foto: J. Baake). uit de Kerkstraat. 
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Vriejen met naobers kind 
Er is een oud gedichtje dat luidt: 
Koop naobers koo/dan kriej niks too, Vriej naobers kind/dan wet iej waj wint. 
Dat moet Arend Jan Griesen ook gedacht hebben. Hij trouwde op 21 april 1942 
met Janna Boevink (19121992) van Bartels, de boerderij naast het inrit van de 
Könnink. Janna was dus zijn buurmeisje. Hun kinderen, Henk, Catrien en Gerda 
werden geboren in respectievelijk 1944, 1945 en 1948. 

De bevrijding 
Henk weet uit de verhalen van zijn moeder hoe Engelse militairen op paaszon

dag 1 april 1945 vlak langs hun boerderij kwamen. Een dag eerder, op zaterdag

middag 31 maart, hadden de Duitsers de Berkelbrug opgeblazen om het opruk

kende Engelse leger te stagneren. De gevechten waren hevig geweest. De Duit

sers hadden stellingen betrokken bij de brug en in de voortuin van villa Iltios. 
Hun vuur werd vanaf de Viersprong beantwoord door het Engelse tankgeschut. 
Iltios werd zwaar beschadigd, niet zo zeer als gevolg van het opblazen van de 
brug, maar door granaten van de Engelsen die in het rieten dak kwamen. Hennie 
Wesselink schrijft uitvoerig over de slag om de Berkel in zijn boeken over 
Eibergen in oorlogstijd. Ook op Veldkamp was het niet veilig. De familie Grie

sen schuilde die zaterdag, samen met de buren Simmelink, in de kelder. Er vie

len brandbommen in Mallum. Eén van die bommen miste rakelings de boerderij 
en viel in de tuin tegenover het keukenraam. Om de opmars naar Haaksbergen 
voort te zetten moesten de Engelse tanks over de Mallumse Molenweg naar de 

brug bij de watermolen. 
Daar was die smalle weg 
niet op berekend. Zo 
sneuvelden de badhokjes 
bij de zwemgelegenheid 
en de afrastering van de 
Möllemos waar Arend Jan 
Griesen pinken had lopen. 
Henk vertelt dat zijn 
vader de volgende och

tend, paaszondag, de pin

ken in veiligheid wilde 
brengen maar hij kon zich 
niet verstaanbaar maken 
bij de Engelse militairen 

Staand van links naar rechts Harry Boevink en de twee gĵ  werd tegengehouden. 
Haagse evacués Harry en WimGramans; ^^ ^-^ ^^^ ^ ^^^^_" 
Zittend: Arend Jan Griesen, Janna Griesen-Boevink . ^ , i ■ 
met baby Henk en Tonia Schutten stige evacues op Veld
(foto: familiearchief Henk Griesen). kamp die wel een mondje 
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Engels spraken, kwamen toen goed van pas Het waren Harry en Wim Gramans 
ZIJ lagen nog te slapen toen Janna Griesen 's morgens om acht uur naar boven 
nep "De Engelsen bunt'r " In no time waren ze aangekleed en stonden ze bui 
ten Arend Jan kreeg alsnog toestemming om zijn beesten op te halen Nog die
zelfde paaszondag om elf uur lag er al een noodbrug over de Berkel en hoefden 
de Engelsen met meer over de brug bij de Mallumse Molen 

Alles is maor 'n tiedlank 
Ik citeerde Hendrik Odink al eerder Odink was diep doordrongen van de ver 
gankelijkheid van het menselijk bestaan op aarde Vandaar /ijn uitspraak Alles 
is maor 'n tiedlank Arend Jan Griesen leed aan een merziekte Hij was een van 
de eersten in Nederland die gebruikmaakte van een kunstmer Het heeft hem 
helaas niet kunnen redden, hij overleed m 1953 Janna bleef achter met drie 
jonge kinderen en de boerderij Over wat dat betekend heeft zullen we het maar 
met hebben U kunt er zich genoeg bij voorstellen Janna heeft de boerderij 
voortgezet met hulp van Albert Schutten Toen Henk een jaar of zeventien was 
kon hij het boerenwerk van Albert overnemen Inmiddels is Henk 65 jaar en 
wordt hij op de boerderij geholpen door zijn zoon Arjan (Arend Jan) Griesen 

Tot slot 
Toen Henk Griesen nog een 'bossel' was, een jongen van een jaar of tien, liep 
hij veel bij de familie Thijsen die op het muldershuis woonde Daar hadden ze 
een klein paardje waarmee Henk op het land mocht werken De paaiden op 
Veldkamp waren toen nog veel te groot voor hem De volgende keer neem ik u 
ook mee naar het muldershuis, naar de bewoners van eertijds en naar de familie 
Thijsen in het bijzonder 

Geesteren Gld . december 2009 Bert van der Ziel 

Literatuur 
Willy H Heitling, De Achterhoek, uitgeverij De Tijdstroom Lochem, 1959 
Hendrik Odink, LMHCI en Volk van de Achterhoek, uitgeverij WG Witkam 
Enschede, 1971 
Jhr A J Gevers en A J Mensema, De Havezaten in Twente en hun bewoners, 
uitgeverij Waanders Zwolle, 1995 
EH Wesselink e s , Boerderij en Veldnamen in Eibergen, Stichting Staring 
Instituut, H J Steenbergenstichting, Historische Kring Eibeigen, 2004 
E H Wesselink, Kom vanavond met verhalen. Eibergen in oorlogstijd (deel 1 
en 3), Historische Kring Eibergen, 1990 en 1995 



-43-

Antisemitisme in het Eibergen van zo'n 120 jaar geleden? 

De redactie vroeg mij een stukje te schrijven naar aanleiding van de volgende 
brief gericht aan het bestuur van onze Historische Kring: 

Gorinchem, 28 augustus 2008 
Geacht bestuur, 
Hierbij zend ik wat informatie over E. Heimans-Drukker. Er blijkt uit, dat de 
gemeente Eibergen niet vrij was van antisemitisme. Mogelijk kunt u dit 
gebruiken voor een artikel in uw tijdschrift. 
Met vriendelijke groet, 
R.F. van Dijk, archiefambtenaar 
Als bijlage werden twee brieven aan de burgemeester van Gorcum en een refer
entie meegestuurd. 

Eibergen, den 19 November 1889 
WEdl Heer burgemeester. 
Uit het Nieuws van den dag gelezen hebbende ter UEdele Gemeente een vroed
vrouw wordt gevraagt waaraan verbonden word de jaarwedde vierhondert 
gulden, zoo neem ik door deze de vreiheid mij hiervoor aan te bieden, de beste 
aanbevelingen staan mij ten dienste door den Burgemeester en de Docter dezer 
Gemeente moge ik bij UEdl in aanmerking komen de naam van den docter ter 
Braak. In afwagting op een gunstig antwoord heb ik de eer te zijn, 
UEdeles Dv E Heijmans Gb Drukker, Vroedvrouw, Eibergen 

Waarschijnlijk werd haar vanuit Gorinchem gevraagd haar 'papieren' op te 
sturen, want op 27 november schreef zij weer een briefje met 'hier nevens zend 
ik mijn stukken'. Op dezelfde dag verzond burgemeester W.H. Smits de vol
gende brief aan het Gorcumse college van b. en w.: 
In antwoord op uw schrijven van 25 
November om inlichtingen omtrent de 
vroedvrouw Mej. E. Heymans geb. 
Drukker, kan ik UEdA. De meest gun
stige getuigenis geven. Zij is alhier 
woonachtig geweest vanaf 1 Dec 1884, 
huwde met Heymans den 23 Oct 1888 
en heeft uit dit huwelijk een kind. Zij is 
37 jaar oud. 
Zij werd in deze gemeente tijdelijk 
benoemd tot vroedvrouw, de Raad 
wilde echter hare benoeming niet con
tinueeren; de reden hiervan was, dat 
zij tot de Israëlitische godsdienst 
behoort. 

'•^•t^fc^ïi^ ; 2 c i ^ eCt^.^^-^ ffij.^^^^^ ^^^T^-l^ £^U^ 
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Tijdens zij hier woonachtig was is zij steeds geweest van onberispelijk gedrag. 
Wat haar kundigheden als vroedvrouw betreft wordt zij hier z.éér geroemd en 
kwam mij nimmer eenige klacht of aanmerking omtrent behandeling ter oore, 
bovendien is zij behulpzaam en ijverig. Haar echtgenoot is slager en ook een 
persoon van zeer gunstig gedrag, werkzaam en vlijtig. Nadat zij door de 
gemeente niet meer wordt gesalarieerd, bleef zij toch als vroedvrouw alhier 
gevestigd en daar geen ander in hare plaats werd benoemd, verleent zij bij 
armen ten koste der gemeente meermalen hulp. 
Op grond van een en ander kan ik haar als vroedvrouw zeer aanbevelen. 

De Burgemeester van Eibergen 
W.H. Smits. 

Antisemitisme in Eibergen? 
Toen ik zelf deze brief een jaar of tien geleden in het archief van de gemeente 
Eibergen vond, fronste ik net als mijn Gorcumse naamgenoot in 2008 het 
voorhoofd, want dit leek verdacht veel op antisemitisme in het Eibergen van de 
jaren 1880. 
Toch wilde ik dit niet voetstoots aannemen, immers ik had vele Eibergse 19e-
eeuwse stukken gelezen, waarin het ging over Joden, zonder iets van een anti
semitische gezindheid te merken. Zeker, burgemeester C.H. Koentz, die veel te 
maken kreeg met onderlinge ruzies van Joden, liet zich eens in een brief ont
vallen, dat het handjevol Israëlieten in zijn gemeente 'hem meer hoofdbrekens 
kostte, dan alle andere inwoners bij elkaar'. Maar dit valt toch moeilijk als anti
semitisme te bestempelen. Koentz had dit ook kunnen zeggen over lastige leer
looiers, bekvechtende berkelschippers of halsstarrige hervormden. Om wat meer 
te weten te komen over de kwestie dook ik in de notulen van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad vergaderde 
In 1884 kwam de op 7 augustus 1852 in Bedum geboren Eva Drukker vanuit de 
stad Groningen naar Eibergen. De eerste vermelding van 'mejuffrouw E. 
Drukker' was te vinden in het raadsverslag van 10 oktober 1885. Het bleek, dat 
zij op 14 november 1884 per 1 december was benoemd als gemeentevroed
vrouw voor de tijd van één jaar, met als standplaats het dorp Eibergen. 
Op 1 december 1885 was er dus een vacature en de burgemeester vond, dat als 
zij niet voor vast werd aangesteld, er een andere oplossing moest komen. 
'Er ontspint zich een discussie waaruit blijkt, dat eenige leden er niet voor zijn 
tot een definitieve benoeming over te gaan, wijl mej. Drukker, hoe zeer men 
haar kunde en geschiktheid als vroedvrouw op prijs stelt, door hare godsdien
stige gezindheid, niet aan alle ingezetenen hulp kan verlenen'. 
Men verschoof het probleem naar de volgende vergadering. Het college kreeg 
de opdracht intussen sollicitanten op te roepen, die voor een jaarwedde van 
ƒ 250,- vroedvrouw wilden worden met als standplaats Beltrum. 
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In de volgende vergade
ring van 11 november kre
gen de raadsleden te 
horen, dat er zich twee 
gegadigden hadden 
gemeld, maar dat zij zich 
hadden teruggetrokken. 
Burgemeester Smits drong 
erop aan mej. Drukker nu 
maar definitief te benoe
men. Maar daar voelde het 

De syiia^^ogc op de hoek van de Hagen en de Kerk- grootste deel van de ver-
straat in de jaren '50 (folo: collectie de Scheper). gadering niet voor: 'wijl 

om redenen van godsdien
stige aard, niet allen die haar in haar beroep nodig zouden kunnen hebben, hare 
hulp kunnen inroepen'. 
Enkele raadsleden wilden opnieuw een vroedvrouw voor Beltrum zien te krij
gen. Om het aantrekkelijk te maken mocht zij desgewenst in Groenlo gaan 
wonen. Het voorstel van de burgemeester om Eva Drukker weer voor een jaar te 
benoemen werd met zeven stemmen voor, twee tegen en een onthouding 
aangenomen. 

De gemeenteraad vergaderde door 
Het punt 'vroedvrouw' had dus in het najaar van 1886 weer op de agenda 
moeten komen, maar daarvan is niets te bespeuren. Pas in de vergadering van 27 
december 1887 kwam de kwestie weer aan de orde. Burgemeester W.H. Smits 
constateerde, dat de afgesproken termijn al verstreken was. J.A. Schootman 
wilde een nieuwe advertentie laten plaatsen, maar hier was Smits op tegen. Hij 
wees erop, dat zij een zeer goede vroedvrouw was, die door allen, die van haar 
diensten gebruik hebben gemaakt ten zeerste werd geprezen. Schootman ont
kende dat niet, 'maar hij heeft gehoord dat men meer keuze wenscht". G.J. Ben-
nink vond dat er al genoeg advertenties waren geplaatst en Chr. Bisperink achtte 
een advertentie onnodig, omdat haar bekwaamheid door eenieder werd erkend. 
Bij de stemming waren de volgende raadsleden tegen een benoeming: J.T. Rey-
erink, G.J.M. Olminkhof, J.W.J. Nahuis, J.A. Schootman, J.F.B. Reirink en 
A.G.J. Huinink. Voor de benoeming waren: J. Bos, H. Prakke, C. Bisperink, G.J. 
Bennink en W.H. Smits, zodat het voorstel met 6-5 werd verworpen. Als ik het 
wel heb stemden de katholieke raadsleden tegen en de niet-katholieken voor. 
Vervolgens werd besloten een nieuwe oproep te doen. 
'Aan mej. Drukker zal worden te kennen gegeven, dat zij in betrekking kan blij
ven tot een ander is aangesteld.' 
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De gemeenteraad vergaderde verder door 
In de vergadering van 2 februari 1888 vertelde de burgemeester het besluit nog 
niet uitgevoerd te hebben. 
'Omdat het in de eerste plaats hard genoemd mag worden in dit jaargetijde in 
plaats van de huidige een ander aan te stellen, maar ook omdat mej. Drukker, 
die telkens in 1884 en 1885 voor een jaar werd aangesteld, echter in het laatst 
van 1886 niet werd herbenoemd, de benoeming wellicht kan worden beschouwd 
in het laatst van 1886 en 1887 telkens voor eenjaar te zijn ingegaan.' 
Hij vond, dat als de raad zo graag een ander wilde, dan maar een tijdstip 
genoemd moest worden voor een oproep. Hij was weer vol lof over de vroed
vrouw. Olminkhof zou iemand op staande voet willen benoemen en mej. 
Drukker zou dan zo lang kunnen aanblijven. Bennink vroeg zich af of er aan de 
bezwaren tegemoet kon worden gekomen door een vroedvrouw voor Beltrum te 
benoemen. Nahuis vond dit niet nodig, want mejuffrouw Drukker wist immers, 
dat zij voor een jaar was benoemd. Huinink merkte op, dat er minder van haar 
diensten gebruik werd gemaakt dan bij de vorige vroedvrouw. 
'Allen zijn het er over eens, dat het niet de bedoeling is, haar onmiddellijk uit 
hare betrekking te stooten'. 
Tijdens de volgende vergadering op de 28e van die maand bracht Schootman 
naar voren, dat men beter kon wachten met een advertentie tot de examens voor 
het diploma van vroedvrouw waren geweest. Het kwam H. Prakke voor, dat 
mejuffrouw Drukker dacht, dat zij weer voor een jaar kon aanblijven. Hij zou 
willen wachten tot de examens en zij zou dan tot 1 augustus kunnen blijven. Bos 
prees haar als een kundige en geschikte vroedvrouw. Het voorstel van Prakke 
werd met zes tegen twee stemmen aangenomen. 
Op 11 decembei 1888 meldde de voorzitter, dat twee sollicitanten hadden 
geschreven. Mej. A.P Kostedde geboren Boulogne uit Rijpwetering werd ver
volgens benoemd. Eva Drukker kreeg per 1 januari haar ontslag, maar bleef 
praktijk houden en Schootman wist te vertellen, dat haar tarief vijf gulden 
bedroeg. 

Eva Heimans-Drukker 
Heel veel kwamen we over haar in het gemeentearchief niet te weten. Haar man 
M. Heimans uit Groenlo vroeg op 1 oktober 1888 een soort hinderwetvergun
ning aan: 'De inrichting (slachterij) zal worden opgericht in het huis wijk A nr. 
91, sectie D nr. 4252. De werkplaats zal zijn in het aangebouwde deel van het 
huis, hetwelk vroeger voor smederij was ingericht. Er zal geslacht worden rund
vee en schapen, terwijl het vleesch dier dieren aldaar ter verkoop z.al worden 
uitgestald. Slechts hij uitzondering en alleen dan wanneer de ruimte in de slach
terij zulks niet toelaat, zal op de deel van het voornoemde huis worden geslacht, 
zijnde sectie D nr. 4251.'' 
In het bevolkingsregister was van deze slagerij niets te vinden. Deze zou moeten 
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hebben gestaan in de huidige J W Hagemanstraat ter hoogte van Damesmode 
Marie* Vroegei stond hier de oude winkel van Somsen en nog daaivoor in de 
jaren 1880 was ei een ingewikkeld samenstel van huisjes, waarin verschillende 
gezinnen woonden Mogelijk was de slagerij in een van deze pandjes gevestigd 
Misschien is de hele slagerij niet doorgegaan en als dat wel zo was, heeft deze 
erg kort bestaan, want op 7 maart 1890 vertrok het jonge gezinnetje naar Am
sterdam 'Jong gezinnetje', want op 2 september 1889 beviel Eva van een 
dochtertje, dat vernoemd werd naar haar grootmoeder Mietje 

Antisemitisme in Eibergen? 
Laten we eerst eens kijken wat het woord antisemitisme precies inhoudt Een 
eenvoudige definitie is 'de discriminatie van Joden vanwege hun etniciteit (een 
volk zijn) of religie Het kenmerkt zich door een vijandige houding en voor
oordelen jegens Joden' Vervolgens rijst de vraag wie zijn in dit geval 'Eiber-
gen"^ We hebben gezien, dat de katholieke boeren in de raad, die voor het 
merendeel in Beltrum woonden, gekant waren tegen een vaste aanstelling vooi 
de joodse vroedvrouw In de raadsnotulen stonden nauwelijks argumenten vooi 
hun afwijzende houding, maar we kunnen een poging wagen hun denkwereld 
binnen te komen Hulp bij bevallingen was en is niet alleen een technische zaak, 
ook de persoon van de hulpgever is van groot belang Voor wat betreft beide 
aspecten scoorde Eva Drukker hoog Ik kan niets anders bedenken, dan dat het 
verschijnsel 'nooddoop' de bezwaren heeft opgeroepen 

Nooddoop 
Vanaf de late middeleeuwen mocht een pasgeboren kind, dat dreigde te sterven 
voor er een priester ter plekke kon zijn, de zogenaamde nooddoop worden 
toegediend Iedereen, katholiek of met, mocht dit sacrament in de gegeven 
omstandigheid toedienen, mits de doop op de voorgeschieven manier gebeulde 
water over het hoofdje onder het uitspreken van de woorden "Ik doop u in de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'(de trimtansche doopformule) 
Als er twijfel bestond of de doop wel op de goede manier was verricht, kon een 
pnestei het ritueel over doen Een baby die ongedoopt stierf weid begraven in 
ongewijde aarde en kwam nooit in de hemel, een groter drama was met 
mogelijk Katholieke vroedvrouwen werden goed op de hoogte gebracht van de 
gang van zaken bij de nooddoop Maar het is zeer de vraag of alle dorpspastoois 
kennis hadden van deze officiële kerkelijke zienswijze We mogen haast wel 
aannemen, dat de katholieke raadsleden hun standpunt in overleg met hun pas 
toor hebben bepaald 2 

Veronderstelling 
Het coirect uitvoeren van de nooddoop was letterlijk van eeuwig levensbelang 
en vei moedel Ijk vertiouwden de katholieke plattelanders die met toe aan een 
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joodse vroedvrouw. Voordien waren er weliswaar niet-katholieke vroed
vrouwen, maar de protestanten kenden dezelfde wijze van dopen, inclusief de 
trinitarische doopformule. Dat was toch vertrouwder. 
Behalve dit theologische aspect was er wellicht een zekere xenofobie, angst 
voor vreemdelingen, in het spel. Joden hadden hun eigen godsdienst, trouwden 
onder elkaar, waren nooit boer en hadden Christus gekruisigd. Men kende de 
Joden als handelaars en zij hadden de naam gewiekst te zijn, je moest oppassen 
niet beetgenomen te worden. Als een Joodse handelaar een koe kwam kopen 
was dat gevoelsmatig iets anders dan een Joodse vroedvrouw, die een hoofdrol 
speelt in een bij uitstek intiem gebeuren als een bevalling. 

Conclusie 
We kunnen er niet 
omheen, het raads
besluit was discrim
inerend. Maar we 
hebben geen aanwijzin
gen, dat die werd 
ingegeven door Joden
haat, waarschijnlijk 
veel meer door angst en 
vooroordelen. Dit kan 
latent antisemitisme 
genoemd worden. 
Velen hebben er op 
gewezen, dat van oud
sher in ons land to-ler-
antie ten opzichte van 

de Joden hand in hand ging met dit latente antisemitisme. Angst en/of vooro
ordelen kunnen overigens wel gevaarlijke ingrediënten zijn. Vooral in gespan
nen sociaal-economische omstandigheden kunnen die gemakkelijk omslaan in 
haat. Nog geen negentig jaar eerder (1795) werd in Beltrum de protestantse 
onderwijzer Jan Santvoort het leven op een agressieve manier onmogelijk 
gemaakt, omdat men na de komst van de Fransen een katholieke onderwijzer 
wilde.^ 
In mijn artikeltje over Rika Frank in Old Ni-js nr. 63 heb ik het probleem van 
antisemitisme in Eibergen al aangeroerd. Werd er op Rika neergekeken, omdat 
zij Joods was of omdat zij behoorde tot de armlastigen in het dorp en geestelijk 
niet geheel in orde was? 
Aarzelend kom ik tot de conclusie, dat een zeker latent antisemitisme bij een 
deel van de Eibergse bevolking tot de beslissing van de gemeenteraad heeft 
geleid. Aarzelend, omdat de term antisemitisme door de Holocaust een lading 

In één van de huizen aan de rechterkant van de J.W. 
Hagemanstraat heeft het echtpaar Heimans gewoond. 
Helaas is niet meer na te gaan in welke woning precies 
(foto: collectie LA. van Dijk). 
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heeft gekregen, die het voor die ti)d niet bezat Misschien zou de term judeofo-
bie, angst voor alles wat Joods is, een beter woord zijn voor de motieven van de 
tegenstemmende raadsleden 

Verdere lotgevallen 
Benieuwd naai de verdere lotgevallen van het gezin Heimans-Drukker, heb ik 
op internet naar hen gezocht Over Eva en haar man vond ik mets, maar wel 
over hun in Eibergen geboren dochter Mietje Zij tiouwde in Amsterdam met 
Hartog Pimentel en woonde er op het adres Dintelstraat 49 II Deze straat maakt 
deel uit van de Rivierenbuuit, een stadsdeel waar in de voorooilogse jaren veel 
Joden kwamen wonen Op 30 augustus 1917 werd hun dochtei Judith geboien 
en op 24 augustus 1920 hun zoon Max 
Schokkend was het om te lezen dat Hartog Pimentel, Mietje Pimentel-Heimans 
en Judith de Jong Pimentel in het najaar van 1942 in Auschwitz werden ver 
moord, terwijl Max Pimentel in maart 1943 in 'Midden-Europa' hetzelfde lot 
onderging 

Eibeigen, tebiuau 2010 Leo van Dijk 

Bronvermeldingen 
' Archief gemeente Eibergen 0024 nr 1860 
2 Met dank aan dr J E Ackeimans, docent m de kerkgeschiedenis aan de uni

versiteit van Nijmegen 
"* Zie mijn artikel in het Jaarboek Achterhoek en Liemers 2008 
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Een stukske Grolse Straote van omstreeks de Tweede 
Wereldoorlog (2) 

De Groenlosestraat heeft niet altijd deze naam gehad In het boekje 'Eibergen 
voorheen en thans' van H A Huender staat, dat het deel vanaf 't Wapen van 
Eibergen (Wormmeester) tot boekhandel Gellekink ooit Nieuwstraat heette In 
het boekje van F J de Leeuw wordt vermeld, dat het stuk van boekhandel Gelle
kink tot de Groenloseweg Veldsteeg werd genoemd In het eerste deel van deze 
straat heeft de dominee-dichter Willem Sluyter gewoond Na de Tweede Wereld 
oorlog luidt de naam J W Hagemanstraat, waarmee de gefusilleerde verzetsman 
Wim Hageman werd geëerd 

Buitenwijk 
De straat verandeit van winkelstraat zo langzamerhand in een vriendelijke bui
tenwijk Je hebt dan het vroegere centrum bijna verlaten Het armste deel van de 
Eibergse bevolking heeft hier zeker met gewoond, want nu nog vind je er royale 
panden van voor de oorlog met vaak mooie voortuinen 

De sloophamer 
Ook in dit gedeelte viel menig gebouw onder de sloophamer het ziekenhuis, het 
badhuis, de aula Salem, de wagenmakenj van Harmelink, het oude postkantoor 
en de smidse van Cremer Ervoor in de plaats kwamen andeie beeldbepalende 
gebouwen, vooral de Rabobank drukt zijn stempel nadrukkelijk op dit gedeelte 
van de straat Opvallend zijn de grote tuinen, die zich in het eerste deel van de 
straat achter nagenoeg alle huizen bevonden Historisch is de aanwezigheid van 
deze tuinen goed verklaarbaar, omdat bij het ontstaan van de straat sprake was 
van lintbebouwing Diiect achter de huizen begonnen de landbouwgronden De 
tuinen waren bijna altijd gebruikstuinen met soms een klein stukje siertuin Elk 
gezin had wel een moestuin (zelfs vaak ook nog elders) In de oorlog en de tijd 
van schaarste ervoor en erna werden er noodgedwongen groente en aardappels 
verbouwd Sommige buurtbewoners hadden ook nog een varken voor de slacht 
Het vlees weid bewaaid in weckflessen In de 'wiem' hingen zijden spek, ham
men en worsten Nogal wat gezinnen voorzagen voor een belangrijk deel in hun 
eigen onderhoud 

Nog een klein stukje winkelstraat 
Aan het begin van de vioegere Veldsteeg bij boekhandel Gellekink maakt de 
straat een kleme bocht en vroeger was daar het einde van de bebouwde kom 
Vanaf dat punt begon het karakter van de straat te veranderen minder winkels, 
meer woonhuizen 
Het pand van Gellekink lag op de hoek van de J W Hagemanstraat en de Hagen 
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Gezicht op boekhandel Gellekink op de hoek van de J.W. Hagemanstraat en de Brink 
gezien vanaf de Grotestraat (foto: collectie museum de Scheper). 

(nu Brink). De Hagen ging over in de Achterweg, toen een zandweg; later heet 
dit stuk Nieuwstraat. 
Bij het uitbreken van de oorlog was men bezig met de bouw van het pand van 
Gellekink; de ingemetselde gedenksteen is gedateerd op mei 1940. Het oude 
huis van Gellekink had maar weinig erf en was tot 1885 eigendom van Genit 
Jan Koldeweij, catechiseermeester van de hervormde kerk. Na zijn dood 
(omstreeks 1885) begon zijn weduwe Theodora Aleida Kölling met de verkoop 
van potloden en ander schrijfgerei. Ook verkocht zij boekjes. In 1895 trouwde 
ze met Berend Gellekink, die weduwnaar was. Hij was koster in de hervormde 
kerk (Oude Mattheus). Na zijn dood werd hij als koster opgevolgd door zijn 
zoon GeiTit. Deze Gerrit noemde zijn dochter naar de tweede vrouw van zijn 
vader Theodora Aleida. En dat was dus 'tante Doortje', die de boekhandel Gel
lekink voortzette. Ze verkocht niet alleen boeken en schrijfgerei, maar ook 
speelgoed in haar kleine winkeltje. Doortje Gellekink trouwde met Gerrit 
Blankvoort, architect en commandant van de vrijwillige brandweer. 
Toen het oude pand was afgebroken, woonde de familie Blankvoort er in een 
houten noodwoning. Tijdens de oorlog is de woning verder afgebouwd en veel 
later uitgebreid tot het pand dat er nu staat. De zaak had ook toen al een tabaks
vergunning. Hun zoon Henk dreef de zaak daarna en inmiddels heeft diens zoon 
Ronald de bedrijfsvoering overgenomen. 
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De kapper 
Naast Gellekinks boekhandel was het pand 
van dames- en herenkapper Niessink. Rechts 
de dames- en links de herenafdeling, met 
aparte ingangen. De damesafdeling was voor 
ons onbekend terrein en van buiten kon je 
ook niet zien wat er binnen gebeurde. 
Na 1950 werd de kapperszaak gesplitst. Gra-
dus Niessink deed toen met zijn dochters 
Jenny en Gerrie de damesafdeling en zwager 
Van der Bruggen was verantwoordelijk voor 
de herenafdeling met de rookartikelen. De 
kapperszaak was vooral in de weekeinden 
drukbeklant, want nogal wat mannen lieten 
zich daar scheren, zodat ze er op zondag net
jes bij zaten in de kerk. Thuis scheren was 
een hele onderneming en vaak behoorlijk 
bloederig. De aluinsteen moest dan driftig 
gehanteerd worden om het bloeden te stel
pen. Elektrisch scheren was nog onbekend en 

met het veiligheidsmesje kon ook niet iedereen uit de voeten. De herenkappers
zaak zat elke zaterdag dan ook vol en was daarmee een echte ontmoetingsplaats 
voor mannen. Je werd geschoren op volgorde van binnenkomst. Telefonische 
afspraken waren niet mogelijk, ook al omdat bijna niemand telefoon had. In de 
vroegere damesafdeling is nu Fish Life gevestigd en in de herenafdeling Salon 
De Lelie. 

Naast boekhandel Gellekink was 
de dames- en herenkapper Nies
sink gevestigd (foto: collectie 
museum de Scheper). 

Nog meer veranderingen 
Naast de kapperszaak 
bevond zich de timmer
werkplaats van Hazebroek. 
Als je er langsliep, kwam 
je de pittige, lekkere geur 
van gezaagd hout tege
moet. In de timmerwerk
plaats vind je nu kapsalon 
Madame & Monsieur. 
Daarnaast bevond zich de 
kruidenierszaak van Te 
Biezebeek (naast Ter 
Weeme en Trelker de derde 
kruidenier in deze straat) 

Het pand van de timmerwerkplaats van Hazebroek 
(foto: collectie museum de Scheper). 
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Tegenover Gellekink en Niessink dreven de gebroeders Zion hun dames- en herenkle
dingzaak (foto: collectie LA. van Dijk). 

met z'n mooie toonbank. Elke zichzelf respecterende zaak beschikte over een 
toonbank. Vanachter dit meubel verkocht de winkelier zijn waren, want zelf je 
spullen pakken was er niet bij. In de winkel van Te Biezebeek was ook een afde
ling waar potten, pannen en allerlei ijzerwaren werden verkocht. Nu is in het 
pand de dameskledingzaak Marie* gevestigd. 
Als je de winkels van toen vergelijkt met die van nu, zijn de verschillen erg 
groot. Bij de kruidenier werd nog veel ter plekke afgewogen, de bakker had een 
beperkte keuze, vaak bezorgde hij brood aan huis, de melkboer verkocht losse 
melk en er waren nog nauwelijks landelijke ketens. 
De timmerwerkplaats, de opslag van een kolenboer. een smidse of een houtza
gerij zijn helemaal verdwenen uit de dorpskern, maar in onze jeugdjaren bepaal
den deze bedrijven het gezicht van de dorpsstraten. Wij vonden het juist fijn dat 
ze er waren, want je beleefde zo nog eens wat. Wat was het spannend te zien hoe 
een jong paard voor het eerst beslagen werd bij smid Cremer! 

Het is maar een weet, dat Zion u beter kleedt 
Aan de overkant van de straat, tegenover kapper Niessink, was het grote waren
huis voor dames- en herenkleding van de gebroeders Zion. De zaak van Zion 
was toonaangevend en genoot in de wijde regio bekendheid. 'Het is maar een 
weet, dat Zion u beter kleedt' was hun slogan. Vanwege hun Joodse afkomst 
moest de winkel in de oorlog gesloten worden en later werden er Duitse solda
ten gehuisvest. 
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Op nummer 48 van de J.W. Hagemanstraat had Dirk Johan Som sen zijn winkel met 
allerlei elektrische huishoudelijke apparatuur (foto: collectie D. Somsen). 

Speelplein 
De winkel van Zion (nu een sportzaak en Harry's Snackcounter) lag met één 
zijde aan een plein. Dit plein was een verbreding van de Simmelinkstraat (in de 
volksmond Sniekoelenweg). Het plein was geasfalteerd, waardoor het heel 
geschikt was als speelterrein. Op het plein stond een waterpomp met een grote 
zwengel. Aan de overkant van het plein bevond zich (vanaf 1921) het postkan
toor, dat was gevestigd in een al bestaande kapitale villa. Ook de postdirecteur 
woonde er. Dat gebouw is begin zeventiger jaren afgebroken. Jammer, want het 
was een mooi en markant huis. Ervoor in de plaats kwam het Hendrik Odink-
plein met een nieuw postkantoor (ook al afgebroken) en nu is het een parkeer
plaats. 

De winkeliers aan de overkant 
Tegenover het plein, aan de J.W. Hagemanstraat staan de panden van de Wereld
winkel en juwelier Roosenbeek, maar om en nabij de Tweede Wereldoorlog was 
de bewoning heel anders. 
Direct na de oorlog ontwikkelde zich alles wat met elektronica te maken had in 
hoog tempo. Dirk Johan Somsen en zijn zonen speelden daarin volop mee. Je 
kon in hun winkel al je huishoudelijke elektrische hulpjes, radio's en wat dies 
meer zij kopen. 
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Links is nog net het uiterste puntje van de aula Salem te zien met daarnaast het politie
bureau. Rechts van de parkeerplaats staan de twee panden die in gebruik waren bij 
notaris Bergman (foto: collectie J. Baake). 

In een levensbeschrijving zegt Somsen, dat het huizenblok van de vier wonin
gen tegenover het postkantoor, waarin zich toen ook zijn winkel bevond, vroe
ger 'De Vier Evangeliën' werd genoemd (zie Old Ni-js nr. 60). In het eerste huis 
woonde Wolfs, in het tweede Heineman en in het derde Timmermans, die filiaal
houder was van juwelier Sellink uit Winterswijk. In het vierde huis woonde 
weduwe Ter Horst. Achterin dat huis was de bakkerij van Ten Pas (broer van 
bloemenzaak Ten Pas). Dit bakkerijgedeelte van het huis is enige tijd bewoond 
geweest vanwege de woningnood door onder anderen de familie Otto. De ruim
te werd verdeeld in een woon- en slaapvertrek, gescheiden van elkaar door 
toneelcoulissen van de muziekvereniging Euphonia. In de oorlog werden in de 
oven van deze bakkerij bramenbladeren gedroogd, waarvan thee werd gebrou
wen. 
Somsen kon zich in de J.W. Hagemanstraat vestigen door het huis van Heine
man te kopen, toen deze verhuisde. Het was destijds een smal pand van vier 
meter breed, maar deze situatie is in de loop van de tijd nogal gewijzigd. In het 
eerste huis vestigde zich juwelier Roosenbeek; nu is daar de Wereldwinkel. In 
het tweede pand was de winkel van Somsen, die er de huizen ter linkerzijde aan 
toevoegde. Na de verhuizing van de firma Somsen naar de nieuwbouw op de 
hoek J.W. Hagemanstraat/Brink (nu Leads) betrok Roosenbeek het pand van 
Somsen. 
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De aannemer 
Naast de weduwe Ter 
Horst woonde Willem 
Bartelink met zijn gezin. 
Op warme zomeravonden 
repeteerde achter zijn huis 
onder de perenboom de 
muziekvereniging Eupho-
nia wel eens als ze naar 
een muziekconcours ging. 
In hetzelfde pand was aan-

Het pand van wagenmaker Harmelink (foto: collectie nemersbedrijf Olthof 
museum de Scheper). gevestigd. In een klein 

gedeelte van dit pand is 
thans de praktijk Osteopathie van Tonnie Klein Holkenborg. Daarvoor was het 
in gebruik door notaris Bergman. 

Wagenmaker Harmelink 
Aan de overkant, dus ook nog in de dorpskern, was de houtzagerij van wagen
maker Harmelink. Wij, de buurkinderen, gingen daar vaak naar toe, want het 
verzagen van in onze ogen kolossale bomen vonden we interessant. En kijken 
werd toegestaan, als we maar uit de buurt van de zagen bleven. 
Naast de zagerij stond en staat nu nog het leuke vierkante huisje waar de Men-
co's woonden. Ook deze Joodse familie werd in de oorlog zwaar getroffen door 
de bezetter. In de oorlogsjaren waren moeder en dochter Menco ondergedoken 
bij Harmelink. Vader en zoon Menco hebben de oorlog niet overleefd. De zage
rij is verdwenen; er is nu een groot parkeerterrein (Hendrik Odinkplein) De Har-
melinks hebben later de woning, waarin Menco woonde, gekocht van de dames 
Samson die in Amerika woonden. Later woonde er het gezin Markerink-Harme-
link. 

Wij bedanken Reinhold Abbink en Hennie Wesselink voor hun inbreng. 

Eibergen, februari 2010 Truus Stam-Bartelink 
Freek Bartelink 
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Scheppels Mankzaod 

Enen groten pröttel 
De meesten onder ons kent denk ik, nog wel de begintekst oet de Biebel. In 't 
Nederlands steet door "In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De 
aarde nu was woest en ledig en duisternis lag over de vloed en de Geest Gods 
zweefde over de wateren" (vertaling Ned. Bijbelgenootschap 1951). 
Op een symposium in Amsterdam in 't joor 2000 hebt taaldeskundigen oet 't 
hele land in een workshop (zo heit dat tegenswoordig) de vertalingen van Gene
sis 1: 1 en 2 besprokken in de diverse streektalen, 
't Is aardig um dee verschillende vertalingen te laezen. 

Groningen: 
In 't begun het god hemel en eerde schaopen. 
Eerde was oonlaand en duuster lag over oervloud en Gods Gaist zweefde over 't 
wotter. 
In Drenthe zeiden ze 't zo: 
In 't oerbegin hef God de eerde en de hemel schapen. En de eerde was roeg en 
leeg en boven het diepe was duuster en God zien giest z.weefde over 't water. 

De Achterhoekse vertalers waren heel oorspronkelijk: 
Den anvank was: God hef den hemel en de aerde eschapen. De aerde: on-land, 
enen groten pröttel. Potduuster aover den oerkolk. 
God z.ienen aodem, as breunde vlöggels ovver 't water. 

Breunde vlöggels 
breunde = broeiende, vlöggels bunt vleugels, Het beeld bedoelt te zeggen zo at 
een breuiende henne eur vlöggels aover de eier oetbreidt. 
Mooi toch! 
Ik hebbe Henk Lettink op ebeld, den is deskundig op 't gebied van biebelverta-
lingen in 't Achterhoeks dialect en den wis mien te vertellen, dat 't baovenstaon-
de veurkump in een document van 27 oktober 2000, dat is op esteld op een sym
posium, waor meer Biebelgedeelten in 't dialect bunt vergelekken. 

Nao dit moeilijke begin wat gewone zaken oet de wanne. 

Smaken 
't Etten hef mi-j good esmaakt. 
't Smaken mi-j better as gistem. 
Dat kan, 't smek neet altied aeven good. 
Of zegt ze in Eibergen 't Smaakt mi-j neet altied aeven good?' 
't Smaakt neet' en 't Smek neet' zijn twee Achterhookse varianten. 
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N.B. Smaken is een bezunder werkwoord. Oldere Achterhoekers zegt: 't smek 
mi-j good'; dat liekt op 't Duutse 'es schmeckt gut'. Jongeren kent deze olde 
vorm neet meer. Ze zegt: 't smaakt mi-j good.' En at 't neet smek, dan zit ter gin 
smaak an.' 

Welke smaken bunt er? 
Zuut, zuute, zoer, zolt en bitter 
En heel vake mo'w 't doon met: 't smek (smaakt) naor . . . 

't Volt mi-j op, dat er met zuute neet volle gezegdes bunt. Ik kan bi-j Hendrik 
Odink en in 't Eibargs Plat op de Riege van Ben Weeink gin oetdrukking met 
"zuute" vinnen. 
Zuute was lekker en ok good gedrag was zuute. 'Zöj netjes zuute waen?' kregen 
de kleine kinder te heuren, at grotmooder kwam oppassen. 
Ok in 't sinterklaosversjen kump zuute veur: 
Wie zoef is, Icrijgt leklcers, wie stout is de we. 
Op ni-jaorsvisites kregen de mansleu een borrel en de vrouwleu een glaesken 
zuut. 

Zoer is de tegenstelling van zuute. Zoer kump in nogal wat oetdrukkingen veur. 
't Wark op 't land met de schuppe was een zoer wark (zwaar, vermoeiend). 
Zoer warken en zoer etten bunt twee (H. Odink). 
Dat uren lange bukken bi-j 't knollen plukken volt mi-j zoer. 
Kiek toch neet altied zo zoer. Dee deerne, da's noo een echte zoerproeme (nooit 
tevreden). 
Wi-j mot effen deur den zoeren appel hen bieten. 

Krietzoer 
Dat was nog zoerder as zoer. Onriepe appels konnen krietzoer waen. 
De proemen waarn zoer veur de club, ze dachten de wedstried in de zak te heb
ben en in de blessuretied ging e toch nog verloren. 
Ik kenne nog een riemken van schooljonges onder mekare, een spotliedjen op 
't plechtige begin van vergaderingen met zitten en opstaon: 

Dames en Heren, appels en peren, 
Proemen en pitten, noo kö-j allemaole weer gaon zitten. 

Zolt 
In 't zuuden van de Achterhook zegt ze 'zalt' (Duits: Salz). 
Dat is mi-j 't solt in de pap nog neet weerd. 
Hie verdient door 't zolt in de pap nog nee met (levert niks op). 
He-j 't ooit zo zolte egetten? 
't Etten was zo zolte, 't kreit mi-j deur de strotte. 
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Hie zat ie bi-j as een zak zolt (onbehoorlijk, ineengezakt, ongeïnteresseerd) 
Iemand ongezolten de woorheid zeggen (piecies zeggen, waar het op staat) 
(Gezegdes met zolt komt van Jo Onstein-Keizer Bedankt) 
I-J mot eers een scheppel zolt met mekare egetten hebben, veurda'j ow kent 
(H Odink) 
Wel 't zolt vat umme smit krig ruzie (H Odink) 
'Jan, reik mie de zaltpot es effen an' (H Keupei) 

Kewwen (kauwen) 
Op biood mo j good kewwen, dan verteert 't better as wanneei i j 't in brokken 
deuisloekt (slikt) 
Dit stuk vleis IS zo tao as een leien lappe, der zit flmk kew an en 't smek nar-
gens naoi (je moet er flink op kauwen om 't in stukjes te kujgen om door te 
kunnen slikken) 
Onze deerntjen is een kewwerd Ze vindt niks lekkei Dee zit zowat nooit lekker 
te etten 't Etten kik eui an 

Sloeken (slokken, slikken) 
Sloeken is een typisch Achterhooks wooid 
Ik sloeke, i-j sloekt, hie sluk, wi-j, jullie en zullie sloekt' 
Ik slokke, i j slokken, hie slok, wi j , jullie en zullie slokken 
De soep is zo heite, die mo-j mundjen veur mundjen deuisloeken 
Ik heb mi j veislokken 
Een slokkebrok is ter ene den volle kan opsloeken 

Heel lekker 
'Dat was een lekker drankjen, daj daoi hadden, 't was asof mi-j een engeltjen 
aover de tonge pissen', kwam ik as gezegde tegen 

Wies en onwies 
Ze zegt ok wel es 'dat drankjen is onwies lekker, daor lus ik wel meer van 
Wi-j laezen kots in de krante een aoverliedensadvertentie, woorin kleinkinder 
ovei eui grotva schreven 'Wi-j waren heel wies met um 

Ik vin dat een mooie oetdrukking veur liefhebben Net as 'Wi-j bunt bh j met 
mekare' 
Daor laot ik 't veur disse keie bi-j 
Good gaon allemaole 

Eibergen, januari 2009 Hennie Wesselink 
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Historische Kring Eibergen. Bestelbiljet boeken. 

Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen. tel.: 0545-472517. 

Ik heb belangstelling voor de volgende uitgave(n) uit de lijst, vermeld in deze Old Ni-js: 

Mijn adres is 

Naam Handtekening 

Historische Kring Eibergen. Ledenwerfactie. 

Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel.: 0545-472517. 

Ik geef als nieuw lid van de Historische Kring Eibergen op: 

Naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Ik kies als premie het boek: Boerenwerk - schrijverscollectief of 

Oud Rekken in beeld 

* Doorhalen de naam van het boek. dat niet gekozen wordt. 

Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 
Welkomstattentie nieuw lid: In de baan van de windhoos - stormramp 1 juni 1927 
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Prijslijst boeken HKE maart 2010 

De Hölter - G. Odink € 7,00 

Deel 1 - Kom vanavond met verhalen - E.H. Wesselink € 12.00 
Deel 2 - Kom vanavond met verhalen € 14,00 
Deel 3 - Kom vanavond met verhalen € 15,00 
Boerenwerk - schrijverscollectief € 7,00 

Geschiedenis van de Oude Mattheus - E.H. Wesselink € 14,00 

(+ gratis Kostgangers van Onze Lieve Heer - H. Odink / E.H. Wesselink) 

't les kan liejn - L.A. van Dijk € 5,00 

Oud Rekken in beeld - J. Baake € 5,00 

Folklore / Vroomheid in Berkelland - H. Odink € 5,00 

Veldnamenboek (beperkt leverbaar) € 20,00 

Hof te Vaarwerk - B. te Vaarwerk € 18,00 

Tien man en tachtig gulden (CNS) - E.H. Wesselink € 5,00 

Leven in Geleende Tijd € 10,00 

Leon Hanssen over Menno ter Braak 

Ut maeken van Roderlo - Joop Brens € 2,50 

In de baan van de windhoos - B. te Vaarwerk, J. Baake en L.A. v. Dijk . € 15,00 

De bloemensymfonie - redactie Old Ni-js € 20,00 

Old Ni-js losse nummers 1 t/m 49 (aantal nrs. uitverkocht) € 4,00 
50 t/m 66 € 5,00 

Wie belangstelling heeft voor één of meer van deze uitgaven kan gebruik maken 
van het bestelbiljet of zich telefonisch in verbinding stellen met Dick Somsen, 
Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel.: 0545-472517. 




