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Bestuursmededelingen 

Presentatie Boek van Hupsel 
In een snikhete feesttent vond 
op donderdag 8 juli de presen
tatie plaats van Het boek van 
Hupsel. Het boek, geschreven 
door Leo van Dijk, is een 
gezamenlijke uitgave van de 
Buurtvereniging Hupsel en de 
Historische Kring Eibergen. 
Voorzitter Hennie Alferink van 
de Buurtvereniging Hupsel 
heette vele genodigden wel
kom, onder wie vee! huidige 
en vroegere buurtbewoners. 
Namens de Historische Kring 
Eibergen feliciteerde voorzitter 
Bert van der Ziel de buurtver
eniging met het 65-jarig 
bestaan, waarna de auteur van 

het boek en de werkgroep, die hem van honderden gegevens voorzag, in het 
zonnetje werden gezet met bloemen en een attentie. De werkgroep bestond uit 
Gerda Endeman, Henk ter Agter, Johan Baake, Bert Smeenk, Johan Wonnink, 
Mare Duenk (fotograaf) en Adèle Woertman, die de eerste aanzet gaf voor het 
boek. Voor haar stimulerend en onvermoeibaar enthousiasme werd zij dan ook 
benoemd tot erelid van de Buurtvereniging Hupsel. Dat de aanwezigen het daar
mee roerend eens waren, bleek uit het welgemeende en hartelijke applaus na de 
uitreiking van de onderscheiding. 

Reacties op het boek 
Nooit eerder ontvingen we van zoveel leden lovende reacties op een boek als op 
deze uitgave over Hupsel. Geprezen werden het gedegen speurwerk waardoor 
er een enorme hoeveelheid historische gegevens over Hupsel boven water 
kwamen, de rijke illustraties, de mooie verhalen en de prettige leesbaarheid. De 
complimenten werden niet alleen mondeling overgebracht, maar ook namen 
veel leden de moeite een kaartje te schrijven of een reactie te plaatsen op onze 
site of het redactieadres van Old Ni-js. Wij zijn uiteraard heel blij met de posi
tieve waardering en we vinden het ook heel fijn dat u ons dat meldt. 
Auteur Leo van Dijk schreef in zijn voorwoord dat hij hoopte dat de lezer 'niet 
zou struikelen' over onvolkomenheden en/of fouten en dat is gelukkig ook niet 
gebeurd, maar toch zitten er een paar min of meer storende fouten in. Dat is ook 

Werkgroep Hupsel 
Voorste rij: Jansje van Dijk-Sijbrandij (corrector), 
Hennie Alferink (voorzitter Buurtvereniging Hup
sel), Johan Wonnink en Johan Baake. 
Achter: Bert van der Ziel (voorzitter HKE), Leo 
van Dijk, Bert Smeenk, Adèle Woertman, Gerda 
Endeman en Henk ter Agter Mare Duenk 
ontbreekt op de foto (foto Roy Nijman). 
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haast met te voorkomen bij een werk van een dergelijke omvang Bovendien 
ontdekte hij naderhand nog een paar aardige details, die het vermelden ook 
waard zijn Bij deze uitgave van Old Ni-js treft u daarom een blad met errata 
aan, die u in het boek kunt leggen Als u mensen kent, die geen lid van de HKE 
zijn, maar het boek wel in hun bezit hebben, dan is ons vriendelijke veizoek hen 
hierop te attendeien Het erratablad is te verkrijgen bij Dick Somsen en bij weg
restaurant De Keet m Hupsel, waar ook de boeken te koop zijn. 

Oproep Holterhoek 
Om het succes van Het boek van Hupsel te evenaren, zal niet gemakkelijk wor
den, maar inmiddels buigen Beit Smeenk en Leo van Dijk zich ook over de 
geschiedenis en een overzicht van de bewoners en de boerderijen van Holter
hoek Daarom zijn zij op zoek naar enthousiaste mensen om een werkgroep te 
vormen en naar (oud) buurtbewoners of andere belangstellenden, die een bijdra
ge willen leveren. Specifieke kennis op het gebied van historisch en genealo
gisch onderzoek is met vereist, want daarin wordt men begeleid met aanwijzin
gen en instructies Het gaat met name om het verzamelen en boekstaven van 
herinneringen, verhalen en gegevens, die anders in de vergetelheid verzinken. 
Voor meer informatie en/of aanmelding kan men contact opnemen met Bert 
Smeenk, Zwilbroekseweg 1, 7152 BS Eibergen, tel 0545-467254 of e-mail: 
geschiedenis.holterhoek@gmail com 

Uitbreiding Oorlogsmonument 
U hebt het ongetwijfeld in de krant gelezen, want er is flink wat aandacht aan 
besteed. Het Oorlogsmonument aan de Groenloseweg werd dit voorjaai uitge
breid met vier stenen met daarop de namen van de Eibergse ooilogsslachtoffers, 
die tot dusverre onvermeld waren gebleven Met name oud-voorzitter Hennie 
Wesselink van de HKE heeft zich ingezet voor deze uitbreiding en hij toonde 
zich dan ook blij en dankbaar dat de naamborden 65 jaar na de bevrijding alsnog 
zijn geplaatst De namen van de burgerslachtoffers en de Eibergse Joden, die in 
de Tweede Wereldooi log zijn omgekomen en de militairen, die in Indonesië het 
leven lieten, kunt u vinden in deel 2 van de drie boeken 'Kom vanavond met 
verhalen' van zijn hand. Onvermeld is daar echter Teunis Riphagen De omstan
digheden die hem noodlottig werden, kwamen pas enkele jaren geleden boven 
water Hij kwam in 1944 om bij een luchtaanval Het veihaal is te lezen in Old 
Ni-js no 63 van maart 2009 
Met de vermelding van hun namen worden, naast zij die in het verzet vielen, 
ook deze slachtoffers voortaan in herinnering gehouden en herdacht op het 
Eibergse monument. Opdat wij niet vergeten, willen we hun namen ook hier 
noemen. 
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Oorlogsmonument Eibergen (foto: J. van Dijk-Sijhrandij). 

Slachtoffers Jodenvervolging: 
B. van Gelder, L. Herschel, A. Herschel-Maas, H. Herschel, A.S. Herschel, E. 
Herschel, M. Maas-Herschel, A.B. Maas, H. Maas, L. Menco, S.A. Menco, M. 
van Thijn en B.Zion-Gans. 
Burgerslachtoffers: R. ten Broeke, G.C. ten Broeke, G.H. te Fruchte, W. Gee-
sink, J. van Gelder, B. van Gelder-de Jong, A. ter Harkel-van de Werfhorst, J. ter 
Harkei, B.E. Heutink, J.H. Hulzink, B.J. Klein Gunnewiek, J.H. Koenders, B.J. 
Koster, G.W.G. Kuiling, J. Mellink-Kammeijer, M.E. Pape-Stegers, A.W. ten 
Pas, T. Riphagen, J.G. Schut, W.M. Spilleman en K.B. Wantia. 
Slachtoffers strijd Indonesië: J.A. Harwig, F.H. Klein Gunnewiek en C.H.L.M. 
Moreu. 

Herbouw van De Jappe bij vakantieboerderij De Vlierhof 
Honderd jaar na dato is De Jappe nog regelmatig in het nieuws. Zoals in de 
krant die de Stichting Berkelzomp e.a. verspreidden ter gelegenheid van het 
zompenweekend in Borculo, 1 tot 3 oktober. Daar werd weer eens gememoreerd 
dat de Jappe, oftewel Gerard Wolfs, de laatste Eibergse Berkelschipper, ruim 
honderd jaar geleden van zijn zomp stapte, het bootje vastmaakte aan een paal, 
en zei: 'Ik schei d'r met uut, d'r is geen dreug brood meer te verdenen, 't Is 
gebeurd met de zompen vaart.' 
Zoals u weet is het de bedoeling dat het boerderijtje waarin hij woonde een 
tweede leven zal krijgen bij de kampeerboerderij De Vlierhof van de familie 
Groot Wassink in Hupsel. De Jappe zal daar een attractie worden voor camping-
gasten en passanten omdat er een verhaal achter zit, een verhaal uit eigen omge
ving. 
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Derk Groot Was-
sink tekent de 
akte van over
dracht, waarmee 
De Jappe in zijn 
bezit komt. Zoon 
Bart en HKE-
voorzitter Bert 
van der Ziel kij
ken toe (foto: 
collectie familie 
Groot Wa.ssink). 

De opgeslagen bouwmaterialen en de tekeningen van het pandje zijn inmiddels 
overgedragen. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst van het bestuur en de fami
lie Groot Wassink werd door beide partijen een overeenkomst tot herbouw 
ondertekend. De eerste verkennende besprekingen met de gemeente Berkeiland 
over herbouw van De Jappe zijn positief verlopen. Aan de hand van de tekenin
gen van de oude situatie wordt nu een uitgewerkte bouwtekening gemaakt voor 
de aanvraag van de bouwvergunning. We houden u graag op de hoogte van de 
vorderingen. 

Opvolging in Erfgoedcommissie 
Namens de HKE heeft Albert Bos een aantal jaren zitting gehad in de Erfgoed
commissie van de gemeente Berkeiland. In de vergadering van de Erfgoedcom
missie op 18 mei is hij als HKE-afgevaardigde opgevolgd door Ton Esman. 
Twee bestuursleden van onze vereniging hebben de vergadering bij-gewoond en 
overhandigden Albert Bos als dank voor zijn inzet een cadeaubon en een 
bloemetje, waarna Ton Esman met een boeket werd verwelkomd als nieuwe 
vertegenwoordiger van de HKE. 

Nieuwe opzet Open Monumentendag 
De landelijke Open Monumentendag op zaterdag 11 september j.1. had deze 
keer een andere opzet dan in voorgaande jaren. In alle kernen was wel iets te 
doen en te bekijken, maar hel centrale punt was de Aole Schole van de histori
sche vereniging Oud Noordijk, waar het evenement met enkele toepasselijke 
woorden werd geopend door burgemeester Hein Bloemen. In de nieuwe opzet 
komen alle kernen bij toerbeurt in de komende jaren aan bod om het leeuwen
deel van de Monumentendag te organiseren. 
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Aan de hand van het centrale thema 'De smaak van de 19e eeuw' werd in Noor
dijk, waar een grote groep enthousiaste vrijwilligers al jarenlang veel activitei
ten ontplooit, op zaterdag 11 en zondag 12 september een aantrekkelijk en geva
rieerd programma geboden. Aan het thema werd met een proeverij van (bijna) 
vergeten groenten en vruchten en pittige likeurtjes volkomen recht gedaan. 
Daarnaast waren er modeshows in klederdracht, ouderwetse fotosessies en lagen 
er bakelieten platen op de oude pathefoon. Mede door het mooie weer werd het 
een gezellig en sfeervol evenement, dat goed werd bezocht. 
Achter het onderkomen van Oud Noordijk werd De Looze geopend, een nieuwe 
schuur met veel expositieruimte. Gezien het vele werk dat Oud Noordijk heeft 
verzet, is een welgemeend compliment zeker op z'n plaats. Bij deze! 

Ondertekening Erfgoedkoepel Berkeiland 
Mooi weer was het ook in Ruurio, waar op zaterdag 11 september in het fraaie 
kasteel de ondertekening plaatsvond van de Erfgoedkoepel Berkeiland. 
De mooie tuin fungeerde als ontmoetingsplaats voor tientallen old timers, 

De ondertekenaars van de Erfgoedkoepel Berkelland op het bordes van Kasteel Ruurio. 
Van links naar rechts: Martin Bouwmeesters Stichting Oud Beltrum, Herman Wannink 
Stichting Erfgoed Gelselaar, Bert van der Ziel Historische Kring Eihergen, Hem Bloe
men burgemeester gemeente Berkelland, Johanna Reurink Historische Vereniging Oud 
Noordijk, Jaap Holtslag Historische Vereniging Old Reurle, Wim Winkeldermaat Histo
rische Kring Neede, Hans Kraayenhof Historische Vereniging Borculo (foto: Johan 
Baake). 
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waaronder een groot aantal antieke maar tiptop in conditie zijnde Flatjes 600, 
hetgeen een nostalgische maar ook vrolijke aanblik bood. Burgemeesters Bloe
men heette de bestuursleden van de historische verenigingen welkom in Kasteel 
Ruurlo voor de oprichting van de Erfgoedkoepel Berkeiland. De samenwerking 
van de historische clubs heeft als doel meer invloed te krijgen op het gemeente
lijk beleid ten aanzien van cultuurhistorische waarden. Daarbij valt te denken 
aan de toekomst van Kasteel Ruurlo, Huize De Kamp in Neede, de villa Smits -
het voormalige gemeentehuis in Eibergen- en wat dies meer zij. Ook wordt de 
vinger aan de pols gehouden bij en kan advies worden gegeven aan andere 
instanties als bijvoorbeeld ProWonen. Daarnaast kan men elkaar behulpzaam 
zijn bij het bestuderen van de plaatselijke en regionale historie, kunnen er geza
menlijke publicaties worden uitgegeven en met vereende krachten in historisch 
verband activiteiten worden ontplooid. Intussen behoudt elke vereniging de 
eigen zelfstandigheid en blijft ook het eigen karakter intact. Voorzitter van de 
Erfgoedkoepel Berkeiland is Bert van der Ziel en hij nodigde de burgemeester 
en de voorzitters uit het convenant te ondertekenen. 

Website 
Graag attenderen wij onze leden nogmaals op de website: 
www.historischekringeibergen.nl. 
De site is gemaakt door Thomas ter Mors en Peter Rutgers. Thomas ter Mors 
studeert aan de Hogeschool Saxion in Enschede en heeft een eerste opzet 
gemaakt. Inmiddels is hij weer terug in de collegebanken, maar we hebben in de 
persoon van Mark Gelderblom een uitstekende opvolger gevonden. Hij is met 
veel enthousiasme en vaardigheid aan de slag gegaan. 
Op de site vindt u allerlei wetenswaardigheden over de HKE en u kunt er ook 
reacties kwijt, bijvoorbeeld over artikelen in Old Ni-js. We hopen de site goed 
bij de tijd te houden met actuele informatie over activiteiten, aandacht voor de 
artikelen in Old Ni-js en andere historische zaken. Ook vindt u op de site een 
index, waarin eerder in Old Ni-js gepubliceerde artikelen op onderwerp zijn 
gerubriceerd plus een alfabetisch overzicht van de auteurs. 
Overigens, op het moment waarop wij dit schrijven is de website uit de lucht. 
Hij is helaas door een stelletje onbekende onverlaten gehackt. Het is erg inge
wikkeld en tijdrovend om dit weer ongedaan te maken, maar we doen ons best. 
Als u de website dus niet kunt oproepen, weet u wat daarvan de oorzaak is. 

25 jaar HKE wordt gevierd 
Zaterdag 17 september 2011 is een datum, die u alvast in uw agenda kunt note
ren. Op die dag vieren we met een grote en gezellige manifestatie in 't Spieker 
het 25-jarig bestaan van onze Historische Kring. Het bestuur heeft al wat ideeën 
over een feestelijk programma en voor de uitwerking en de aanvulling daarvan 
doen we ook een beroep op onze leden; zo zijn we inmiddels bezig met de 

http://www.historischekringeibergen.nl
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formatie van een Jubileumcommissie. We verwachten de commissie op korte 
termijn rond te hebben en hopen de leden ervan in de volgende uitgave van Old 
Ni-js aan u voor te kunnen stellen. De dag draagt een gevarieerd karakter met 
films, exposities, wellicht demonstraties, korte lezingen al dan niet in dialect en 
uiteraard ook een hapje en een drankje. In de volgende afleveringen van Old Ni-
js houden we u steeds op de hoogte van de voortgang. Zegt het voort! 
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Verslag excursie Gevangenismuseum in Veenhuizen 

Op 19 mei nam een groep van 52 personen deel aan de jaarlijkse excursie van de 
HKE, dit jaar met als reisdoel het Gevangenismuseum in Veenhuizen. 
Mede dankzij het fijne weer maakten we een mooie tocht door oostelijk 
Nederland. 
Toen we keurig op tijd in het museum aankwamen stond daar de koffie met 
gebak al klaar en dat lieten we ons na de lange zit goed smaken. 
Daarna werden we in twee groepen verdeeld, elk met een gids. De gids van de 
groep waarin ik meeliep, luisterde naar de naam Kees en was een enthousiaste 
verteller. Om te beginnen wees hij ons op een hoog hangende mand, die de 
werktijden aangaf. Hing de mand hoog, dan moest er gewerkt worden; was de 
mand naar beneden gehaald, dan was het pauze. Er was ook een luidklok, maar 
niet om begin of einde van de werktijd aan te geven. Nee, als de klok werd 
geluid was er een gevangene ontsnapt! 
Een maquette toonde het hele gebouwencomplex. De inrichting/gevangenis 
beslaat een enorm groot terrein. Men probeert het gebied op de Werelderfgoed-
lijst te krijgen. 
Dat het er vroeger niet zachtzinnig aan toe ging, zagen we in het vervolg van de 
rondleiding. Er waren onder meer een schandpaal en een duimschroef om 
iemand flink de duimschroeven aan te zetten en een soort wagenwiel om iemand 
te radbraken, dat wil zeggen z'n botten te breken! En verder een slaapkooi, een-
en tweepersoonscellen en een houten dekselbed om iemand tegen zichzelf te 
beschermen, de voorloper van de isoleercel. 

De uitleg van de gids wordt met grote belangstelling gevolgd (foto: D. Somsen). 
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Er moest gewerkt worden in de gevangenis en we passeerden een uitstalling van 
werktuigen en gereedschappen, die in de werkplaatsen werden gebruikt. Mis
schien aardig om te vermelden is, dat men het beslist geen straf vond om met de 
strontkar op pad te gaan om bij het personeel thuis wc-tonnen te legen. Als men 
dit klusje een beetje tactisch aanpakte, vooral bij gegoede lieden, leverde het 
soms fooien in natura op. Wat men daarvan zelf niet nodig had kon men wellicht 
met anderen ruilen. Alle extra's waren tenslotte mooi meegenomen. 
Via een videopresentatie woonden we een paar - beknopte - rechtszittingen bij, 
waarna we onze mening over de uitspraak konden geven. We waren het over het 
algemeen aardig eens met de rechter. 
Het programma werd afgesloten met een rondrit per bus over het terrein. We 
passeerden vroegere personeels woningen; hoe hoger de functie des te beter de 
woning. Alle huizen hebben een korte en soms veelzeggende namen. Een voor
beeld: Werk en Bid (niet Bid en Werk, want eerst kwam het werk en daarna het 
bidden, als er tenminste nog tijd was). Verder was er nog een ziekenhuis en een 
grote rk-kerk voor zo'n gemeenschap. Het gebouw De Rode Pannen is nog 
steeds als gevangenis ingericht en opengesteld voor bezoek. Maar op de excur-
siedag werd er een oefening gehouden, zodat wij er niet terecht konden. 
Op de terugweg pauzeerden we in Dwingeloo voor een drankje en desgewenst 
een middagdutje in de zon. De laatste stop was bij 't Langenbaergh in Laren, 
waar we genoten van een heerlijk koud en warm buffet. 
Afsluitend wil ik vanaf deze plaats de reiscommissie hartelijk danken voor de 
voorbereiding (ik denk aan het vooraf ontvangen uitgebreide informatiemateri
aal), de organisatie en de uitvoering van deze excursie. 

Woerden, augustus 2010 Frida Rhebergen-van Middelkoop 
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Onder de oude Ginkgo Biloba: museumnieuws 

Cultuur in Berkeiland 
Er zijn een paar dingen nodig om een 
aantrekkelijke gemeente te zijn. Je moet 
er goed kunnen komen, goed kunnen 
wonen en goed kunnen werken. Je moet 
er kunnen kopen, zeker de spullen die je 
snel nodig hebt, anders kun je op zater
dag nog wel een stukje rijden of regel je 
het via internet. Je moet kunnen sporten 
en ontspannen. Je moet kunnen leren en 
de opleidingen in de omgeving moeten 
stimulerend werken op je leef- en werk
omgeving. Verder moet het er leuk uit
zien, er moet wat te doen zijn en mensen 
moeten er elkaar kunnen ontmoeten. Op 

het ontmoetingspunt van ontspannen, leren, schoonheid, activiteiten en ontmoe
ting vind je cultuur: erfgoed, muziek, beeldende kunst, literatuur, film, toneel en 
eventueel ook de diepgang van geloof en wetenschap. 
De gemeente Berkeiland heeft, naar het zich laat aanzien, besloten dat al deze 
aspecten van cultuur voortaan aan het eigen initiatief en aan de buurgemeenten 
kunnen worden overgelaten. Het resultaat van de laatste gemeenteraadsverkie
zingen geeft een kaalslag op cultureel terrein, want er is geen geld (het geld 
wordt aan andere dingen besteed, zoals vier zwembaden en een nieuw gemeen
tehuis) en de mensen die iets cultureels willen (de 'culturele elite'), kunnen het 
zelf wel betalen. Ik vind dit op z'n zachtst gezegd kortzichtig. 

Vrijwilligers 
Bij museum de Scheper zijn meer dan zestig vrijwilligers actief in allerlei 
groepjes en functies. De een staat achter de balie en verkoopt kaartjes, de ander 
heeft een bestuursfunctie, weer een ander registreert de collectie of conserveert 
oude foto's, films of kleding. Er zijn rondleiders en schoonmakers, tentoonstel
lingmakers en tuinmannen. Vooral op dinsdag, maar ook wel op woensdag en 
donderdag is er altijd veel te doen in het museum en de bezoekers treffen er dan 
ook een gemoedelijke, rustige en niet zelden vrolijke sfeer aan. Daarom organi
seren we ook elk jaar een vrijwilligersfietstocht om ook eens 'anders' met elkaar 
om te gaan. Dit jaar hebben we het maar met de auto gedaan, want het regende 
stevig en er stond veel wind. De sociale functie van het museum staat voor deze 
mensen buiten kijf. Dat ze niet bij een geolied, efficiënt bedrijf werken, heeft 
ook zo zijn voordelen. Wat hen verenigt is vooral de behoefte om het verleden 
in ere te houden en het belang van cultureel erfgoed over te dragen aan anderen. 
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Herijking 
Het is alweer vijfjaar geleden dat museum de Scheper werd opgenomen in het 
landelijk museumregister. Daarvoor moest het aan allerlei professionele eisen 
voldoen. Na vijfjaar wordt het museum herijkt. We formuleerden opnieuw ons 
beleidsplan, ons collectieplan, ons marketingplan, ons veiligheidsplan, ons 
registratieplan en ons activiteitenplan. We brachten de verzamelde klimaatgege-
vens in kaart, op basis waarvan we ons de nodige maatregelen voor de toekomst 
voornamen. We stelden vast hoe ver we gevorderd waren met het registreren 
van tienduizenden objecten in veertien deelcoUecties (wat is het, waar komt het 
vandaan, waar staat het, hoe ziet het eruit) en we maakten een plan voor verdere 
voortgang. Een selectie komt binnen niet al te lange tijd ook op de site MijnGel-
derland.nl te staan. We konden met trots vaststellen dat we op publicitair terrein 
goed vooruitgaan: de affiches worden steeds professioneler, de media krijgen 
steeds meer belangstelling voor onze activiteiten en we hebben een leuke websi
te, die goed bezocht wordt. Onze nieuwe site (www.museumdescheper.nl) wordt 
in de loop van het komende jaar steeds verder verbeterd. Dat gaat in het tempo 
dat hoort bij onze vrijwilligersorganisatie. Nu we alle ingrediënten voor herij
king hebben ingediend, hopen we tegen de jaarwisseling te kunnen melden dat 
we opnieuw aan de nog striktere eisen van het museumregister voldoen. 

Museum de Scheper (Hagen 24, 7151 CA Eibergen, tel.: 471050) is open van 
woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Raadpleeg ook 
www.museumdescheper.nl. 

Eibergen, september 2010 Paul Puntman 

http://derland.nl
http://www.museumdescheper.nl
http://www.museumdescheper.nl
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Kamp Holterhoek: meer dan een militair complex (2) 

Inleiding 
In april 2010 verscheen in Old Ni-js nr 66 het eerste deel van een verhaal over 
Kamp Holterhoek Daarin weid een antwooid gegeven op de viagen waarom er 
in 1953 een militair kamp in Eibergen moest worden gevestigd en hoe dat kamp 
zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld In dit tweede deel wordt gepro
beerd antwoord te geven op de twee overgebleven vragen welke belangen 
speelden er in al diejaien een rol en van welke betekenis is dat kamp uiteinde
lijk voor de Eibergse gemeenschap geweest*^ Kwam in het eerste deel vooral het 
militaire aspect aan de orde, in dit tweede deel wordt de aandacht verlegd naar 
het meer sociaal economische aspect van Kamp Holterhoek ' 

Eibergen in de jaren '50 en '60 
Toen op donderdag 27 juli 1955 het militaire kamp Holterhoek werd geopend, 
telde de gemeente Eibergen nog geen dertienduizend inwoners Het inkomen 
werd er verdiend in de middenstand, de industrie en de administratieve sector In 
de buurtschappen leidden vooral landbouw en veeteelt tot inkomsten Ook de 
Rekkense Inlichtingen waren hier al sinds 1913 een belangrijke werkgever Daar 
kwam het militaire kamp nu bij Burgemeester L H H R van Wensen nep in 
Onze Gids van 15 juli 1955 de bevolking dan ook op de militairen haitehjk wel
kom te heten '( ) Een gebeurtenis, die voor het karakter en in de ontwikke
ling van onze gemeente een bijzondere betekenis heeft Zij brengt toch verande
ring in de structuur van de Eibergse gemeenschap, waarin nu voortaan burgers 
naast militairen samen zullen leven ' Kamp Holterhoek leidde niet alleen tot een 
nieuwe grote werkgever, maar ook tot de komst van 'andere' personen in het 
dorp nieuwe buren in de straat, nieuwe kameiaadjes op school, nieuwe en meer 
klanten in de winkel en nieuwe leden binnen de vereniging Toen eens enkele op 
het kamp werkende leden van de tennisclub in Eibergen voor de zoveelste keer 
kritiek uitten op het bestuur, stapte dat op met de mededeling "Als jullie het 
beter weten, doe het dan zelf" Tot die 'andere' personen moeten ook gerekend 
worden de iedere twee maanden wisselende lichtingen dienstplichtige militai
ren, was ei op het kamp een dansavond, dan werden de danspartners uit het dorp 
gehaald De aanwezigheid van militairen in de tijd van de Koude Oorlog, maar 
ook zeker in de periode na de opheffing van het Warschaupact in 1991, maakte 
dat Eibergen vooitaan meetelde Hoog en koninklijk bezoek zouden met meer 
alleen vanwege bijvoorbeeld een stormramp of de Rekkense Innchtingen naar 
Eibergen komen' 
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Op 27 juli 1955 mar
cheerden ter gelegen
heid van de opening 
van Kamp Holterhoek 
de er gelegerde lucht
machttroepen door het 
dorp. Luchtmachtkapel 
en militaire politie 
voorop. Ook op de 
Hagen .stond veel pu
bliek (foto: collectie 
mu.seum de Scheper). 

Militairen: een lust of een last? 
Uit de archiefstukken en uit de interviews komt een beeld naar voren dat militai
ren, bestuurders en burgers elkaar nodig hadden. Soms was er sprake van weder
zijds voordeel, soms ook niet en soms werd er zelfs van (over)last gesproken. 
Ook door de nieuwkomers zelf. De militairen verbleven hier louter om de 
Westerse veiligheid te waarborgen. Nu ze er toch eenmaal zaten, kon je hun aan
wezigheid ook proberen te benutten. Burgemeester Van Wensen en ook zijn 
opvolger burgemeester F.J. Hermsen ontleenden er aanzien aan, kerkelijke auto
riteiten in de functie van aalmoezenier of legerpredikant werden nu ook tot mili
taire zielszorg geroepen en voor de Eibergse middenstand gloorde er een forse 
uitbreiding van klandizie. Er zijn perioden geweest waarin op het kamp meer 
dan zevenhonderd mensen werkten. Evenveel als in de bloeiperiode van de 
KTV. Als de militairen in de omgeving van de Zwilbroekseweg zich nu maar 
'rustig zouden houden' dan konden de landbouwers en de veeteelthouders op het 
Eibergsche Veld gewoon doorgaan met de arbeid die zij daar al van vader op 
zoon verrichtten. Het zou erom gaan spannen. Tegen de achtergrond van de drei
ging die van de wapenwedloop in de wereld uitging, deed echter de 'bestuurlijke 
drukte' in de jaren '50 en '60 in Eibergen soms wat hilarisch aan. 

Zo schrijft gemeentesecretaris G. Hospers in een brief van 19 april 1955 aan de 
Commandant van de 931e Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie in Steenwijker-
wold: '(...) deel ik U na overleg met de Burgemeester mede, dat voor het mili
tair kamp de naam 'Holterhoek' gekozen zou kunnen worden, omdat het kamp 
in de buurtschap Holterhoek is gelegen. Een plattegrond van Eibergen voeg ik 
hierbij. Ik heb daarop met een rood streepje aangegeven de plaatsen waar de 
bordjes 'kamp Holterhoek' zouden kunnen worden geplaatst'. In diezelfde brief 
laat de gemeentesecretaris de commandant ook weten, dat 'Mej. Roerdink van 
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De keuken op Kamp Holterhoek in 1955 
die was berekend op zo'n vijfhonderd 
man Wat van het eten overbleef, werd 
door veehouders als spoeling (veevoer) 
opgehaald (foto collectie museum de 
Schepel) 

De eetzaal vooi de manschappen op 
Kamp Holterhoek in 1955 zes man aan 
een tafel Officieren en onderofficieren 
aten ieder in hun eigen mess (foto 
collectie museum de Scheper) 

het bureau gemeentewerken pogingen heeft aangewend om enkele meisjes te 
vinden voor het pitten der aardappelen voor de militairen Zij is daarin echter 
niet geslaagd Ik adviseer U een advertentie te plaatsen in het Vrijdags hier ver
schijnend blad 'Onze Gids' ( )' Niet alleen bestuurders, ook ambtenaren 
groeiden. 

Het eerste contact met de nieuwe 
bewoners van Kamp Holterhoek. 
De ('erste, aanvankel^k wat formele, kennismaking van de 
officieren van het nieuwe garnizoen uit kamp Holterhoek 
en vertegenwoordigers van de burgerij van Eibergen, die 
j 1 dinsdagavond plaats had in hott.1 De Kroon, droeg al 
spoedig een zeer ongedwongen karakter, waarby men van 
weerszijden eikaar op hartelijke wyze tegemoet kwam 
Onder de vertegenwoordigers van de burgery merkten wg 
onder meer op Burgemeester van Wensen, de wethouders 
JVIaarge en Jasink, alsmede de gemeente secretaris, de heer 
Hospers, de raadsleden \dolfsen, Kerkemeyer en Odink, 
Dr Ruiterman, Ds Gordeau Ds de Vryer, de heer Hoek 
stra en Pastoor Hegge, de heer G i ten Gate H Hzn, de 
Groepscommandant der Rykspolitie adjudant Ekkel, de he
ren M G de Keuning en N P J Zeeman, resp voorzitter 
en secretaris van de pUatselyke culturele coramisaie, de 
heer B Hiramelberg als voorzitter van de gemeentelyke 
sportcominissie, de heer J G Ravesloot, hoofd van de afd 
Sonale Zaken ter gemeente secretarie, en de lieer H \ a l 
kenburg 

Elke keer dat er rond het kcmip iets 
te vieren viel, ontmoetten leger 
officieren en plaatselijke notabe
len elkaar Ook leidinggevende 
ambtenaren heten zich zien Hier 
een bericht in Onze Gids van 
4 december 1959 over de receptie 
in hotel De Kroon ter gelegenheid 
van de komst van de Eerste Groep 
Gelelde Wapens in november 
1959 

Verandering en modernisering 
Enerzijds was zo'n militair kamp - zeker in de beginjaren - een indringer in een 
omgeving die gewoon was zich langs lijnen van geleidelijkheid te ontwikkelen 
Anderzijds zorgden de bouw en aanleg van het kamp en de bijbehorende voor
zieningen ervoor, dat lokale ontwikkelingen sneller verliepen Zo was de buurt
schap Holterhoek in de jaren "50 nog niet aangesloten op de waterleiding 

file:///dolfsen
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Het kamp had een eigen watervoorziening. De langdurige droogte in de zomer 
van 1959 maakte dat de grondwaterstand bijzonder laag was en waterputten 
droog kwamen te staan. Agrariërs en bewoners mochten toen op het kamp hun 
water halen. Zo vormde ook de aanwezigheid van veel manschappen en zwaar 
materieel tijdens bijvoorbeeld strenge winters met onbegaanbare wegen of na 
een windhoos met veel schade een welkome aanwinst. Ook riolering kwam ver
sneld; beschikte het kamp al vanaf 1955 over een eigen riolering, de overige 
bewoners van het buitengebied waren aangewezen op het lozen op het opper
vlaktewater of ondergronds in beerput of (septic)tank. Begin jaren '70 verzoch
ten zeventien bewoners van 't Brendeke en de Winterswijkseweg in een geza
menlijk schrijven aan de gemeente om aansluiting op het militaire riool. Het 
ministerie van Defensie ging akkoord nadat het de namen had ontvangen van de 
eigenaren. In 1979, het kamp was inmiddels al lang niet meer hoofdgebruiker, 
nam de gemeente op verzoek van Defensie de riolering over. Veel eerder dan 
waar dan ook in de omgeving kende het kamp een modern uitgerust sportge
bouw en een sportveld met automatische beregening. De grasmat voor de mili
taire voetbalcompetitie diende er goed uit te zien. Periodiek konden ook lokale 
verenigingen gebruikmaken van de sportfaciliteiten op het kamp. 

'v.v.ïv &9&vbclij 

1 Jaap Hendriks t 
2 Klaas van der Veen 
3 Gerard van den Heuvel t 
4 Koos van Katwijk t 
5 Bert Niks t 
6 Chns Beukelaar t 
7 Gerrit Gaasbeek 
8 Oscar Muntenaar 
9 Theo Doncie 
lOKarel Monsjou 
11 Ad van Osta 
12 Arnold van Osch + 

1968 

Een voetbalelftal van het in 
1968 op het kamp gelegerde 
898 Radiobalaljon. De man 
met de bal In zijn handen is 
Karel Monsjou. Heel Eiber
gen leefde in 1977 erg met 
hem mee toen zijn dochter 
Ansje om het leven kwam bij 
de bevrijdingsactie door 
mariniers van de door 
Molukse jongeren gekaapte 
trein bij De Punt (bron: 
www. 898vbdbat.nl). 

Niet alleen in fysieke zin was er sprake van verandering en modernisering. 
Henk Krosenbrink, destijds werkzaam als onderwijzer aan de openbare lagere 
Menno ter Braakschool, herinnert zich dat hij als correspondent van de Gelders 

http://898vbdbat.nl
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Overijsselse Courant in de jaren '50 en '60 regelmatig stukjes voor de krant 
schreef: aankondigingen en recensies van lezingen, toneel- en filmvoorstellin
gen, dans- en feestavonden en optredens van landelijk bekende musici. 
Aangezien de avonden veelal ook toegankelijk waren voor burgers breidde hun 
ervaringswereld zich uit. Een lezing met dia's over Pueblo-Indianen, een optre
den van de band Ekseption of van het zangduo The Blue Diamonds, de verto
ning van de verfilmde biografie van Albert Schweitzer, een muzikale show rond 
de zanger Rob de Nijs en de ontmoetingen met de dienstplichtigen uit de rest 
van het land, leidden tot die andere ervaringen. Oetze Oosterveld, destijds hoofd 
van de openbare lagere Paalhaarschool, verwoordt de verandering als volgt: "De 
kinderen uit het Westen waren heel wat assertiever dan die van hier". Nee, niet 
alleen de NI8 ontsloot Eibergen! 

Deze ruimte was in de periode 1955-199J op Kamp Holterhoek in gebruik als kantme 
en toneel-, feest- en danszaal. Met op elke tafel nog de asbak {foto: collectie J. Baake). 

De nieuwkomers zelf 
Voor de gezinnen van de beroepsmilitairen was Eibergen wel een aardig plaatsje 
om te wonen. Landelijk gelegen, wat ver weg van het midden van het land, maar 
er waren in ieder geval huizen beschikbaar. De dienstplichtigen daarentegen 
oordeelden wat zuiniger: dorp en bushalte op drie kilometer afstand, eens in de 
twee uur een bus en een NS-station in Lievelde op dertien kilometer afstand. 
Later reden er met het oog op het weekendverlof speciaal voor de dienstplichti
gen militaire bussen vanaf het kamp, ook naar het NS-station in Zutphen. 
Er is de gemeente alle jaren veel aan gelegen geweest om te zorgen voor 
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De Kastanjestraat in de Westenesch. In deze wijk vonden veel militairen met hun gezin
nen afkomstig uit het westen van het land eind jaren '60 huisvesting in Eihergen 
(foto: collectie museum de Scheper). 

voldoende huisvesting voor de beroepsmilitairen. Het Gemeentelijk Woning
bedrijf liet vanaf 1954 woningen voor de militairen bouwen aan de Klaashofweg 
('vliegenierswoningen'), de Koningin Wilhelminastraat ('officierenstraatje') en 
later in het gebied Op d'n Esch (Herman ten Catestraat). In de jaren '60 nam de 
Woningbouwvereniging Eibergen-Neede die taak van de gemeente over en werd 
het contingent huurwoningen voor de militairen uitgebreid naar de Westenesch 
en in de jaren '70 met koopwoningen naar Bronbeek I (de Bioemenbuurt). Aan 
deze kant van Eibergen woonde 'om de drie huizen' wel een militair of burger 
die op Kamp Holterhoek werkzaam was. Het kamp trok namelijk ook heel wat 
burgerpersoneel. Peter Grootemaat, radiotelegrafist en destijds als burger com
mandant van een interceptieploeg op het kamp, vertelt: "Ik kwam hier in 1974 
en sliep toen enkele weken in De Greune Weide, in afwachting van onze 
woning." Ook kwam het wel voor dat particulieren in Eibergen kamers verhuur
den. Bert Smeenk, destijds met zijn ouders wonend aan de Grotestraat 91/93, 
weet zich nog goed te herinneren dat in het pand naast hen een aantal militairen 
was gehuisvest. "Nou daar speelde zich wel het een en ander af. 't Was er af en 
toe erg lawaaierig". 

Beroepsmilitairen die zich overgeplaatst zagen naar Kamp Holterhoek zochten 
hier contact met adjudant A.J. van Gemert. Toon van Gemert, nog steeds 
woonachtig in Eibergen, was de personeelsfunctionaris op het kamp en besliste 
samen met de chef afdeling Sociale Zaken van de gemeente J.G. Ravesloot over 
de woningtoewijzing. Later zou die toewijzing worden gedemocratiseerd. 
Toen in de jaren '60 het gemeentelijk woningbezit overging naar de Woning-
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bouwvereniging Eibergen-Neede zaten er in de zestien personen tellende leden
raad (acht uit elke plaats) maar liefst vier militairen. Hun belangen waren groot. 
In de jaren '70 werd Van Gemert vanwege zijn deskundigheid zelfs voorzitter 
van de Woningtoewijzingscommissie. Hij volgde in die functie burgemeester 
F.J.M. Cappetti op. Mede door het kamp was Eibergen in 1971 al gegroeid naar 
ruim vijftienduizend inwoners. 

Hier eenmaal wonend, voelden de meeste nieuwkomers zich wel thuis. Zo 
mengden vele werknemers en hun gezinsleden zich vroeg of laat in het vereni
gingsleven. Organiseren en leidinggeven was hen niet vreemd2 : Cor Dekker 
(zegsman Gehandicaptenplatform Berkeiland), Toon van Gemert (voorzitter Cli
ëntenraad de Meergaarden, voorzitter Woningtoewijzingscommissie), Peter 
Grootemaat (voorzitter Euphonia, tamboer-maïtre, diaken), Cor Heeren 
(programmamaker en omroeper Radio Berkeiland FM, tolk bij Internationaal 
Folkloristisch Festival), Jan Hensbroek (bestuurslid Euphonia, diaken), Arnold 
Kion (CDA-raadslid, bestuurslid Euphonia), Jan Kleinluchtenbeld (voorzitter 
tennisvereniging), Ad Krijger (organist Oude Mattheus, dirigent zangvereniging 
ONO), Fred Mulkens (VVD-raadslid), Egbert Nauta (GroenLinks-raadslid, lid 
zangvereniging ONO, diaken), Jim Revius (scouting Skoltaro, schaakvereniging 
HEC), Gerrit Wassink (CDA-bestuurslid, CNS-voorzitter, ouderling). De 
beroepsmilitairen Arts, Zwiers, Van Grunderbeek en Mulkens hebben jarenlang 
op scholen en op het kamp voor Sinterklaas en Zwarte Piet gespeeld. Intimi her
kennen op de leerlingen- en ledenlijsten van de Eibergse scholen en verenigin
gen de namen van het op het kamp werkzame personeel en hun gezinsleden. 

Op meer manieren vergroeiden kamp en dorp met elkaar. De Stichting Interna
tionaal Folkloristisch Festival kreeg jarenlang de steun van Wil Heeren, de 
vrouw van overste Cor Heeren; zij organiseerde de huisvesting van de vele 

In dergelijke loodsen werden in de periode 1988-2002 de Fuchs pantserwielvoertuigen 
van de 102 EOV-compagnie geparkeerd. Het jachthoornkorps van Euphonia heeft enke
le jaren in zulke loodsen mogen oefenen. Op de achtergrond rechts het in 1991 geopen
de KEK-gehouw (keuken-eetzaal-kantine) (foto: collectie museum de Scheper). 
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dansgroepen uit binnen en buitenland Tijdens de Bloemensymfonie (1953-
1972) heeft meermalen een versierde DAF-legertruck meegereden, elektra en 
verlichting werden door het kamp veizorgd Met name majoor Th A M Vermeu
len heeft zich in die tijd ingespannen voor goede contacten met de burgerij Wim 
van Tilburg, rector van de rk-scholengemeenschap Marianum in Groenlo en bui
tenlid van de officiersmess memoreert de hulp die hij als particulier in de jaren 
'70 kreeg in de vorm van telefoontoestellen en -lijnen voor de controleurs bij de 
diverse hindernissen tijdens paardrijwedstrijden Peter Grootemaat "Het jacht
hoornkorps van de muziekvereniging Euphonia heeft enkele seizoenen mogen 
repeteren in lege EO V-loodsen Daaiin kon je betei maicheren dan in een gym
zaal Op vrijdagmiddag werden de Fuchs peilwagens er soms voor ons uitgere
den, zodat WIJ er op zaterdag terechtkonden " Oetze Oosterveld weet nog "Onze 
school heeft in de jaren '70 regelmatig gamellen van het kamp geleend om daarin 
bij de jaarlijkse maaltijd de stamppot van boerenkool met worst warm te houden 
Ik herinner me ook dat we witte bonen en krentenbrood in blik die over de datum 
dreigden te gaan tegen een gering bedrag konden ovei nemen " Toen Wil Heeren 
eens ruimte zocht voor haar cursus bloemschikken aan een aantal Eibergse vrou
wen kon ook dat op het militaire kamp 

De dienstplichtigen 
Vanaf de opening in juli 1955 tot het einde van de opkomstphcht in 1997 heb
ben vele dienstplichtige jongens een groot deel \an hun militaire diensttijd op 
Kamp Holterhoek doorgebracht "* Een goede indruk van het sociale leven dat de 
dienstplichtigen in die tijd leidden, wordt gegeven door de verschillende blaad
jes die de op het kamp gelegerde eenheden in de loop der tijd heten verschijnen 
De Uitlaat, maandblad voor militairen, ex-mihtairen en burgerpersoneel van de 
Luchtmacht Opleidingsgroep Gevechtsleiders en Radarbedieners, De Ordon
nans, maandblad van de 104 VbdOstCie en Otternieuws, nieuwsblad van de 
D Vbdbedcie 541 Vbdbat Natuurlijk staan daarin de 'stoere' verhalen, waaron
der hun nachtelijke escapades met de er van tijd tot tijd ook gelegerde vrouwe
lijke militairen4, maar ook informatie over het welzijnsprogramma en de moge
lijkheden die het dorp Eibergen militairen cultureel na werktijd bood 

Ook het boekje Wegwijs m kamp Holterhoek dat iedere dienstplichtige en 
KVV'er'' bij binnenkomst ontving, geeft een goed beeld van het leven dat de 
militairen functioneel en sociaal leidden De voortgezette militaire opleiding, de 
legering en de medische en geestelijke verzorging werden binnen het kamp ver
zorgd Medici uit het dorp traden op als militair (tand)arts (o a Th FD Aarsen, 
E J A M Blommaert en C Stiumphler) Als geestelijk verzorgers traden onder 
anderen op pastoor N de Haas en de dominees M A Kalkman en H van Min
nen Een van de geïnterviewden vertelt de volgende geschiedenis "Tijdens hun 
parate weekend bezochten dienstplichtigen de kerkdiensten in het dorp 
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Voorzijde van één van de eerste uitgaven 
van het maandblaadje De Uitlaat, april 
1956. 
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Dondordag 19 april: 
Hüt iB iTLLddornacht Dr. Schwoltzor. 
( Il ü3t minuit doctvïur ̂ chwoitzer ) 
Gcromanti3Gordo biografie. 
A-ctcurs; pierro l'roBnay, Jeanne Moroau 
Begie : Andrcï Hague t. 

Maandag 23 April: 
Torugtocht der helden. 
( Retreat Hell ) 
Ooriog3verbaal. 
Actoura. Prank Lovojoy, 

flusty Tamblin. Richard Carlson, 

Dinsdag 24 April: 
"JjiHî IMC IH bPKlMai'Ii.̂ " 
Dansavond voor korporaals en man-
scbappen in de ondcrdeelscantlne. 
Aanvang 8 uur. 

Donderdag 26 April: 
Schandaal in pari.is. 
Do niouwü Rotterdamse Operette ciet 
in de hoofdrol ala gast: Heidi ^islcr. 
( zio aanplakbiljetten ) 

Het programma dat de welzijnszorg-
ojjïcier heeft samengesteld voor april 
1956 en geplaatst in De Uitlaat. 

Na atloop werden ze door de bevolking thuis uitgenodigd voor de koffie. Vooral 
de invitaties van de in de Hemstea-kerk in de jaren '70 predikende dominee Arie 
van Vliet om bij hem thuis nog even wat na te praten waren bijzonder gewild: 
zijn vier dochters vormden daarvoor een voorname reden." 

De dienstplichtigen en KVV'ers die belast waren met radar- en radio-interceptie 
werkten in een 5-ploegendienst (van elk twintig personen) en hoefden niet op 
appel. Voor de anderen klonk de reveille om 6.30 uur, was het eerste werkappel 
om 7.50 uur en zat de dienst er om 17.00 uur op. Voor de vrije uren daarna ston
den op het kamp ter beschikking de foto-, de hout- en de auto-hobbyclub en de 
studiebibliotheek. De vrijetijd kon natuurlijk ook worden doorgebracht in het 
dorp. Daar boden de horeca, de bioscoop Victoria - in zaal Kroneman naast de 
nieuwe Mattheuskerk - en het in 1962 geopende Protestants Militair Tehuis 
(PMT) de militairen vertier. Het PMT was aanvankelijk gevestigd in het oude 
schoolgebouw op de Hagen en kreeg vanaf begin jaren '70 onderdak in de 
Huve. Dat gebouw stond toen elke avond - behalve de zondag - van 18.30 uur 
tot 23.30 uur voor iedere militair ter beschikking. Speciaal voor de ontmoeting 
met de oudere jeugd van Eibergen was beneden de bar de Klungel ingericht met 
gezellige zitjes. Overigens heeft ook op het kamp enige tijd in de kelder van de 
G-barak nog een ruimte bestaan, geheten 't Kelderke, waar 'ouwe hap feesten', 
maar ook gespreksgroepen werden gehouden. Die eerste bijeenkomsten zullen 
wel drukker zijn bezocht dan de laatste. 
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Dienstplichtige niililiiuen van hel <S'9<S' 
Verbindingsbataljon lichting J 985-5 voor 
hun legeringsbarak op Kamp Holterhoek 
(foto: www.898vbdbat.nl). 

De door dienstplichtigen verbouwde en 
met bar en zitjes ingerichte ruimte in het 
Protestants Militair Tehuis, gevestigd in 
het voormalige gebouw van de openbare 
lagere school op de Hagen begin jaren 
'60 (foto: www.898vbdbat.nl). 

De dienstplichtige militairen en de KVV'ers - beroeps- en burgerpersoneel ging 
naar huis - vormden in het uitgaansleven in het dorp een attractie op zichzelf; 
alleen in uniform mochten de mannen uit. In die tijd waren dé uitgaansgelegen
heden in het dorp: Tybout (later De Lindeboom), De Doofpot (eerst Pax, later 
De Kettel), De Bastille (later De Bolhoed, nu De Krekel), Cornerhouse (nu De 
Bengel), café Schuurman (afgebroken, stond links van Boenders Lingerie) en in 

Holterhoek café Grenszicht en De 
Koeienstal. In Hupsel stond nog 
De Keet. Bennie Schroer en Hennie 
Becking, eerst op De Keet en van 
1974 tot 1993 werkzaam in De Doof
pot en De Kettel herinneren zich nog 
goed dat onder hun klandizie zich 
altijd veel militairen bevonden. "We 
schatten dat in al die jaren meer dan 
honderd gezinnen uiteindelijk hier hun 
start hebben gehad". "Militairen die 's 
avonds laat uit een ploegendienst kwa
men en die in het dorp niets meer open 
aantroffen, konden bij ons altijd nog 
terecht voor een warme snack". Ook 
de disco op vrijdag- en zaterdagavond 
maakte De Doofpot en later De Kettel 
voor de militairen en de plaatselijke 

Bar-discotheek De Doofpot aan de Grote- J^ugd tot een gewilde gelegenheid. Als 
straat in 1976. Omstreeks 1999 is het er eens in de twee maanden weer een 
pand afgebroken (foto: collectie B.J. lichting militairen haar afzwaaifeestje 
Schroer). 

http://www.898vbdbat.nl
http://www.898vbdbat.nl
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vierde, dan wist men de horeca in Eibergen en Holterhoek te vinden. Het 
beroeps- en burgerpersoneel kwam dan nogal eens mee. Maar ook op andere 
momenten - bevordering, huwelijk, onderdeelsuitje - werden de plaatselijke 
horecagelegenheden bezocht. Met de opschorting van de opkomstplicht in 1997 
verdwenen ook de dienstplichtigen uit de horeca en daarmee uit het straatbeeld 
van Eibergen. 

Wanneer de militairen vanuit het dorp 's avonds weer terugkeerden naar het 
kamp sneuvelde er onderweg wel eens wat. Niet veel anders dan in een heden
daags weekend. Zo weet Truus Wielens, destijds wonend aan de J.W. Hageman-
straat, te vertellen dat op een zondagochtend de net in de grond gezette conife
ren uit de grond gerukt in de tuin lagen. Een telefoontje naar het kamp bleek 
genoeg om ervoor te zorgen dat maandagmiddag een paar militairen met hun 
meerdere op de stoep stonden: "Mevrouw, deze jongemannen komen uw conife
ren terugzetten!" Cor Heeren, overste b.d.: "Er zijn in de loop der jaren heel wat 
in het dorp 'geleende' fietsen zo'n honderd meter vóór de poort in de bosjes 
teruggevonden; als dienstplichtige moest je er wel voor zorgen vóór 24.00 uur 
binnen te zijn." Soms werden er ook feestavonden op het kamp zelf georgani
seerd. Uit het ziekenhuis in Groenlo werden dan verpleegsters uitgenodigd. "Het 
was een heel gedoe om die meiden 's avonds weer van het kamp te krijgen", zo 
herinnert overste b.d. Fred Mulkens zich. 

Afbeelding van het logo van de ojficiers-
mess. De helm in het wapen van Eibergen 
is in het logo vervangen door de Neder
landse leeuw (bron: Gemeente Berkel-
land-a). 

Aandacht voor public relations 
Niet alleen de dienstplichtigen 
'investeerden' in de lokale bevolking, 
ook de leiding van het kamp zelf zocht 
actief contact met de lokale overheid 
en de burgermaatschappij. Zo werden 
autoriteiten uit de omgeving uitgeno
digd bij feestelijkheden als de Nieuw
jaarsreceptie, Koninginnedag, een 
commandowisseling of opening. Cor 
Heeren memoreert de rondleiding die 
hij verzorgde bij de opening van het 
Luitenantkolonel Letteboergebouw 
(zie foto op pagina 34 in dit artikel) in 
1990 voor het college van B&W en de 
gemeenteraad van Eibergen. Enkele 
geïnterviewde personen herinneren 
zich dat er jarenlang eens per maand 
'een hapje en drankje' werd georgani
seerd in de officiersmess waarvoor 
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Het gebouw waarin de ojficiersmess tot 1990 was gevestigd met buiten vijver, zitje en 
barbecue (foto: collectie museum de Scheper). 

ook buiten-mess-leden en hun echtgenotes werden uitgenodigd. Tot die buiten
mess-leden behoorden onder meer de burgemeesters - en hun partners - van 
Eibergen (Hermsen, Cappetti, Ter Laak, Emmens-Knol) en die van Groenlo 
(Janssen, Van Schalk, Langelaar), leidinggevenden binnen de Rekkense Inrich
tingen (Vegelien, Soesman) en de rector van de rk-scholengemeenschap Maria-
num in Groenlo (Van Tilburg). Deze laatste was er weer op voorspraak van bur
gemeester Hermsen. Voor gala's, barbecues, compagniesfeesten en bingoavon
den werden door de officieren soms ook kennissen uitgenodigd. Van de gemeen
te Eibergen hadden de officieren in 1990 toestemming gekregen om het Eiberg-
se gemeentewapen ten dele te mogen gebruiken als logo voor hun mess. 
Wanneer er door de welzijnsofficier voor het personeel op het kamp een optre
den was georganiseerd met artiesten als Ria Valk (Hou je echt nog van mij roe-
kin' Billy?), Ronnie Tober (Ik vind je geweldig) of Anneke Grönloh (Paradiso) 
dan kon ook de Eibergse bevolking een kaartje kopen. Met Pasen werden kinde
ren uit Eibergen en omgeving opgehaald met een legertruck om op het kamp 
eieren te zoeken. Was voor de kinderen van het personeel Sinterklaas op het 
kamp dan konden ook hun vriendjes meekomen. Toen beginjaren '90 de Koude 
Oorlog ten einde was, kon de leiding van het kamp pas een wat meer open koers 
varen: open dagen waar honderden mensen op afkwamen, concerten van militai
re kapellen, stages en bezoeken door schoolkinderen, uitnodigingen naar de pers 
en voor de directe omwonenden jaarlijkse maaltijden. Dit alles om begrip en 
goodwill te kweken. Aandacht voor public relations was hoog nodig; ook in 
Eibergen toonden groepen zich ongerust over de wapenwedloop. Vanaf 1981 
was het kamp zich gestaag aan het uitbreiden, was het een steeds permanenter 
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Hier de woning aan 
de Zwilbroekseweg 
42 van de familie 
W. ten Harkei van 
eind 19e eeuw die 
in 1986 moest wij
ken voor de uitbrei
ding van het kamp 
(foto: collectie W. 
ten Harkei). 

karakter gaan vertonen, hadden enkele woningen het veld al moeten ruimen en 
waren omliggende agrariërs meer dan in het verleden bezig met het beperken 
van hun economische schades. Er diende daarom meer gedaan te worden dan 
het beleggen van informatiebijeenkomsten om de Eibergse bevolking gerust te 
stellen. Ook vredesactivisten hadden Kamp Holterhoek 'ontdekt'. 

Geacht College, 
Inzake vermeld onderwerp maak ik als eigenaresse van 
het perceel Zwilbroekseweg 38-40 te Eibergen, bezwaar 
tegen de herziening van het bestemmingsplan buitengebied, 
zoals U voornemens bent te realiseren. 
Mijn bezwaren zijn gebaseerd op het feit dat mijn 
eigendommen vrijwel geheel ingesloten gaan worden door 
militair terrein welk als gebruiksdoeleinde meekrijgt 
militair verblijf en :oefenterrein. 
Eén en ander zal dermate negatieve Invloed hebben op 
de waarde van mijn onroerend goed en eveneens het 
woongenot aanzienlijk devalueren dat ik mij genoodzaakt 
zie hiertegen bezwaar aan te tekenen. 
Ik verzoek U dringend dach zeer beleefd hiervan goede 
nota te nemen. , [j |J^)r 

Bezwaarschnli van de eigenaar van de woningen aan de Zwilbroekseweg 3H en 40 tegen 
de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied (bron: Gemeente Berkeiland - b). 
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Activisten en Kamp Holterhoek 
Met het NAVO-besluit in 1979 raketten met kernkoppen te plaatsen, nam de 
dreiging in de wereld toe. Ook in Eibergen reageerde men daarop. Plaatselijk 
uitten vooral de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de Politieke Partij Radi-
kalen (PPR) en de Partij van de Arbeid (PvdA) de mening van verontruste 
Eibergenaren. Hoewel een lijstcombinatie in 1978 tot vier raadszetels leidde, 
bleef hun invloed binnen het gemeentehuis beperkt.'' Daarbuiten toonden de 
sympathisanten zich heel wat vindingrijker bij het vragen om aandacht voor 
'een betere wereld'. Hoogtepunt vormde de actie van het Energie Komitee Oost 
Gelderland (EKOG) in 1979 en 1980. Het protest was gericht tegen een in het 
dorp te bouwen ondergrondse parkeergarage die ook als atoomschuilkelder kon 
worden gebruikt (Ten Barge, 1981). Toen in februari 1980 aan de hekken rond 
het bouwterrein spandoeken werden bevestigd, leidde dat op Kamp Holterhoek 
tot verhoogde waakzaamheid. Freddie van Velde - tussen 1967 en 1994 als bur
ger in dienst bij de bewaking - vertelt: "De bewaking op het kamp is vanaf dat 
moment verscherpt geweest. Toen de actievoerders op 15 augustus overgingen 
tot bezetting van het bouwterrein, stond een ME-peloton paraat voor het geval 
ze naar het kamp zouden trekken. Later bij de opening van de parkeergarage 

MILITAIRE LUISTERPOST BEZET 

Actievoerders van BONK demonstreren op 30 maart 1985 op het antenneveld aan de 
Noachweg. 'NAVO de Achterhoek uit' stond op een spandoek. Waarnemend 
commandant Cor Heeren - rechts - weigert in debat te gaan (foto: de Gelderlander). 
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zijn ze nog wel eens toeterend langsgereden, maar daar ging geen dreiging van 
uit." Dat bleek wel het geval op 30 maart 1985. 

'Militaire luisterpost bezet', zo kopte de Volkskrant op 1 april 1985. Cor Mee
ren, hij was die koude zaterdagmiddag 30 maart 1985 waarnemend commandant 
van het kamp, weet het nog. Een 25-tal vredesactivisten van de actiegroep 
BONK (Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non Koöperatie) was over de 
hekken van het antenneveld aan de Noachweg geklommen. Met borden en 
ontrolde spandoeken liepen ze naar de tuien van de antennemasten om de 
spandoeken daaraan te bevestigen. Hij weigerde de activisten te woord te staan 
en een pamflet in ontvangst te nemen. "Ik heb ze gezegd het verboden terrein te 
verlaten. Dat deden ze na enige tijd; het was erg koud. De aanwezige fotograaf 
maakte gelukkig zijn foto op het moment dat ik mijn handen net even niet in 
mijn broekzakken had. Dat zou geen gezicht zijn geweest voor een militair." 

Ook andere actievoerders hebben Kamp Holterhoek beziggehouden. Op 13 en 
14 maart 1978 voltrok zich de gijzelingsactie van drie Molukse jongeren op het 
Provinciehuis in Assen. Bij de beëindiging daarvan was ook een marinier van 
Molukse afkomst uit Winterswijk betrokken. Het gezin waartoe deze marinier 
behoorde, werd daarop vanuit de Molukse gemeenschap in Winterswijk ernstig 
bedreigd; ook al ben je marinier, je valt niet jouw eigen 'broeders' aan. In de 
zomer van 1978 heeft Kamp Holterhoek deze familie enige tijd een 'safehouse' 
moeten bieden. Het bedreigde gezin is later overgevlogen naar een bestemming 
elders in de wereld. 

Bestuurlijke trots, maar ook veel bestuurlijke zorgen 
Het gemeentebestuur van Eibergen was er al die jaren maar wat trots op dat 
Holterhoek door het ministerie van Defensie steeds weer werd uitgekozen om 
militaire activiteiten te ontplooien. Kamp Holterhoek was en bleef van betekenis 
voor de verdediging van en de veiligheid in de Westerse wereld. Wanneer prins 
Bernhard als Inspecteur-Generaal der Strijdkrachten in het voorjaar van 1968 
zich op de hoogte stelt van de wijze waarop in het net geopende werkgebouw 
aan de Noachweg de bewegingen van de troepen van het Warschaupact worden 
gevolgd, dan onderstreept dat wederom het belang van het Eibergse kamp. 
Enkele maanden later - 20 augustus 1968 - zouden die troepen Tsjecho-Slowa-
kije binnenvallen. 
Maar die trots kende ook een prijs en die werd bij het gemeentebestuur op het 
bordje gelegd. Het begon al in 1967 met de aanrijding met dodelijke afloop van 
een tuinman van de Rekkense Inrichtingen door een legertruc voor de ingang 
van de inrichting. Er is meermalen geprotesteerd tegen het te hard rijden op de 
wegen rond Eibergen. Bert Smeek wijst even voorbij zijn huis aan de 
Zwilbroekseweg 1 de plaats aan waar in de loop der jaren enkele bomen door 
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3 ZKH Prins Bernhard is 
■j met zijn adjudant per 
M helikopter aangekomen 
M op Kamp Holterhoek. Zij 
nj worden ontvangen door 
V de commandant van het 
I 898 Radiobataljon luite
I nantkolonel C. Salo
\ mons, geheel rechts. 
y. Acht jaar later mocht de 
' prins dat militaire uni

form niet meer dragen 
vanwege zijn betrokken

'f^ heid bij de Lockheed
\^ affaire (foto: collectie 
, museum de Scheper). 

aanrijdingen met militaire voertuigen zijn verdwenen. Vanwege de door militai

re voertuigen regelmatig beschadigde (zand)wegen en bruggen schreven de 
BRENGgemeenten^ uiteindelijk in 1973 een brief aan de garnizoenscomman

dant in Arnhem om de oefeningen in het landbouwgebied te beperken. De 
gemeenteambtenaren H. Buirs en D. Gorter hebben vervolgens in kaart gebracht 
waar beslist niet meer mocht worden gereden. Bij het verlenen van toestemming 
om militaire oefeningen te houden, toonden ze zich kritisch. Zo werd een colon

nerit met 170 verduisterde voertuigen met gedoofde straatverlichting in Meddo 
en Zwolle op 26 en 27 augustus 1974 verboden; Zwolle ging naar de najaarsker

mis. Twee jaar later zou Rusland zijn eerste raketten met nucleaire lading op het 
Westen richten. 

Uitermate lastig voor het gemeentebestuur was het feit dat het ministerie van 
Defensie altijd veel eerder dan de gemeente wist wat er zou gaan gebeuren. 
Daarbij kwam dat het ministerie daarover vanwege militair geheim niet altijd 
alle duidelijkheid kon geven, maar wel een hoog tempo verlangde en zich niet al 
te veel aantrok van regelgeving. Legeronderdelen, aantallen en data werden 
regelmatig veranderd of bleken onnauwkeurig.8 Het gemeentebestuur was in 
zo'n situatie afhankelijk van het grotere 'defensie' en keek ook een beetje tegen 
dat militair 'geweld' op. In 1953 bij de aanleg van het kamp zag de gemeente 
zich al geconfronteerd met voor haar nieuwe partijen. De grote uitbreiding die 
zich in de jaren '80 en '90 voltrok, plaatste bestuurders en ambtenaren voor een 
veelvoud aan belanghebbenden: ministerie van Defensie, ministerie van Volks

huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, dienst Domeinen van ministerie 
van Financiën, Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, provincie Gelder

land, het Waterschap, het Zuiveringschap, Gewest Twente, Brandweer Ensche

de, PTT, Gasunie, elektriciteitsmaatschappij De Berkelstroom, Kamer van 
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Koophandel, Land- en Tuinbouw Organisatie LTO, een weidevogelkarteringsbe-
drijf, woningbouwvereniging Eibergen-Neede, Eibergse scholen, wegenbouw
bedrijven, aannemers, landmeters, taxateurs, makelaars, notarissen, de media en 
niet te vergeten de omwonenden en andere Eibergenaren met hun behoefte aan 
informatie, hun bezwaarschriften en protesten anderszins. Aan de Grotestraat 
had men zijn handen wel vol aan het kamp.9 

Hierna volgen enkele illustraties van 
de complexiteit waarvoor de gemeente 
zich in die jaren zag geplaatst. Zo 
dienden agrarische bedrijven te 
beschikken over een hinderwetvergun
ning. Bij veehouderijen staat in zo'n 
vergunning de omvang van de var
kens- of runderstapel en de diameter 
van de cirkel vjaarbuiten het bedrijf 
geen voor omwonenden hinderlijke 
geuren mag verspreiden. Door de uit
breiding van het kamp kwamen de 
verblijfsruimten van het personeel op 
het kamp binnen deze geurcirkels te 
liggen. Veehouders zagen hun 
bedrijfsvoering bedreigd en tekenden 
bezwaar aan; intrekking of verkleining 
van de verleende vergunning zou lei
den tot economische schade. Hoe de 
noodzakelijke uitbreiding van het 
kamp toch te realiseren? Er werden 
creatieve oplossingen bedacht; de ver
blijfsruimten werden meer richting 
Voshaardijk geplaatst en "aan het 
bezwaar van de heer Ter Beek kan 

Schets uit 1984 met daarop de bestaande 
(donker gestreept) en de voorgenomen 
(schuin gestreept) bebouwing. De omlig
gende agrarische bedrijven met hun geur
cirkels (waarbinnen stankoverlast is 
toegestaan) zijn vervolgens ingetekend 
(bron: Gemeente Berkelland - b). 

tegemoet worden gekomen door de afstand (...) tot het militaire kamp niet te 
meten vanaf de hoek van het agrarisch bouwperceel, die het dichtst bij het mili
taire kamp ligt, maar vanaf het midden van de aan de wegzijde gelegen rand van 
dit bouwperceel". Creatief meten door de gemeente leverde Ter Beek van de 
Zwilbroekseweg 9 na de hoorzitting op 10 februari 1986 honderd mestvarkens 
op! 

Op 11 augustus 1987 kwam van Defensie bij de gemeente het verzoek binnen 
om een COAX-kabel twee meter diep in de grond te mogen leggen vanaf de 
antennevelden aan de Noachweg naar het in aanbouw zijnde werkgebouw 
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Aantekeningen van een gemeenteambtenaar ter voorbereiding van een advies aan het 
gemeentebestuur inzake de aanleg van een COAX-kabel voor Defensie (bron: Gemeente 
Berkeiland - a). 

binnen het kamp. In de westelijke berm van het tracé lag echter een hoogspan
ningskabel en die zou tot storing leiden. In de oostelijke berm stonden twintig 
jaar oude eiken. Weghalen en elders herplanten zou kostbaar zijn, de kabel 
onder de bomen door persen zonder wortels te beschadigen, bleek niet uitvoer
baar. Onderin de sloot leggen, was een te kostbare optie. Agrariërs wilden hun 
grond naast de sloot niet beschikbaar stellen als alternatief tracé. 
Uiteindelijk werd besloten de kabel ónder het wegdek te leggen. Reef Wegen
bouw heeft in 1990 de bermen en wegen van de Noachweg naar het kamp moe
ten herstellen. 

Een derde illustratie van de complexe opgaven waarvoor de gemeente werd 
geplaatst, stamt uit eind jaren '90. In mei 1997 kreeg de gemeente te horen dat 
het nieuwe antenneveld ter grootte van 25 hectare zes masten zou krijgen van 
zeventig tot negentig meter hooglio Om protesten in de kiem te smoren, kwam 
de gemeente met het plan het aangetaste gebied zijn natuurlijke aanzien terug te 
geven door de aanleg van kikkerpoelen, nieuwe waterlopen, bomensingels en 
houtwallen. Het ministerie wilde de gemeente in haar plannen naar de bevolking 
(wel) te hulp komen en reageerde met: 'Defensie wil in positieve zin meedenken 
(...), maar de operationele eis staat niet ter discussie.' De agrariërs waren echter 
in het geheel niet blij met het gemeentelijke groenplan; bomen veroorzaken 
schaduw, bladval en vernatting van de bodem. Dat leidt weer tot minder 
(gras)opbrengst. Nieuwe waterlopen wijzigen de waterhuishouding en ook dat is 
risicovol voor de gewassen. 
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t m nuu BBii l^el^vt;«nuuuerlJ aan ae Kvranenweg b ten aantal percelen grasland heb ik via een 
» gebruikersverklanng in gebruik voor mijn bedrijf (percelen kadastraal gemeente Eibergen sectie 

P nrs 177 en 178, groot 6,22 ha) Via een grondruil zijn deze percelen nu in eigendom van 
Defensie Min of meer is bij de grondruil door defensie toegezegd dat ik deze percelen via een 

I grondgebruikersverklanng kon blijven gebruiken 

Voor mijn bedrijf is cultuurgrond het belangrijkste productiemiddel Doordat de overheid 
extensivenng van de landbouw nastreeft wordt het aantal hectares grond voor een 
melkveehouder steeds belangrijker (MINAS, nitraatbeleid) Indien de huidige plannen worden 
doorgezet, zijn de betreffende percelen met meer beschikbaar als grasland voor mijn bedrijf 

BIJ het opstellen van het voorliggende plan is veel rekening gehouden met de aankleding van 
het antenneveld Door de aanleg van het antenneveld te combineren met de aanleg van nieuwe 
"natuur" wordt tegemoetgekomen aan eventuele bezwaren van natuur- en milieuorganisaties 
Het IS echter de vraag of dit het meest doelmatige gebruik is Tevens kan de aanwijzing als 
natuur op termijn nadelige invloed hebben op de omliggende agransche gronden 

Twijfelachtig is ook of de gekozen locatie wel de meest gunstige is Voor een goede werking 
van de antenne is een natte ondergrond gewenst De geplande locatie tegen de Kranenweg is 
de meest hooggelegen locatie langs de Noachweg Het grondwater zit hierdoor dieper dan op 
locaties verder van de Kranenweg Eventueel aan te leggen kikkerpoelen (1,5 meter diep) 
zullen op deze locatie dan ook droog staan 

Graag wil ik met u en Defensie van gedachten wisselen over een andere invulling van het 
terrein alvorens de ontwerpwijziging van het bestemmingsplan ter inzage komt. 

■ / 
Hoogachtend, n ^/u^ 

J.H. Rqepdink 

De agrariërs kenden de werking van hun Eibergsche Veld maar al te goed en lieten dat 
in hun correspondentie terdege merken. Zie deze aan de gemeente gerichte brief van 15 
februari 2002 van J.H. Roerdink (bron: Gemeente Berkelland  c). 

Militairen en agrariërs bleken elkaar  strategisch  goed te kunnen vinden. In de 
richting van de gemeente spraken 'de bondgenoten' uit: 'De bestemming van het 
gebied is en blijft 'militair' en wordt niet 'natuur'. In 2002 schreven vier bewo

ners in een brief aan Defensie dat zij hun bezwaarschriften zouden intrekken op 
voorwaarde dat ze rechtstreeks met Defensie zouden kunnen onderhandelen 
over de grondtransacties; in de gemeentelijke taxateurs stelden de bewoners 
weinig vertrouwen. Tja, wat moet je dan daarmee op het gemeentehuis! Cor 
Heeren: "Nooit problemen gehad met agrariërs. Ik had destijds een militair 
rondrijden met een rol nieuw prikkeldraad. Waar het rond agrarische percelen 
als schrikdraad gebruikte prikkeldraad verroest was en het onze ontvangers 
stoorde, knipte de militair het oude draad weg en plaatste nieuw. Gratis nieuw 
prikkeldraad." 

Eibergse middenstand en Kamp Holterhoek 
Niet alleen op het Eibergsche Veld woonden mensen die in een economische 
relatie tot het militaire kamp stonden, ook de middenstand in het dorp had met 
het kamp te maken. 'Geen kogels of kruit, maar Fentsahm fruit, als we daarmee 
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Advertendes op de achterzijde van nr. 8 
van De Ordonnans, maandblad van de 
104 Verbindingsondersteuningscompagnie 
uit december 1963 tonen de relatie van het 
kamp met de ondernemers in het dorp. 

beginnen, zullen we de oorlog zeker 
winnen', dat stond met andere adver
tenties op de omslag van één van de 
blaadjes van het kamp. Of: 'Wilt u uw 
echtgenote, verloofde of meisje met 
een kerstgroet verrassen? Dan naar 
Bloemenmagazijn H.N. Weenink'. 

Toen in april 1954 werd begonnen met 
de aanleg van het militaire kamp 
waren het de Genietroepen n die de 
werkzaamheden voorbereidden en 
grotendeels uitvoerden. Eén van de opzichters was een burger, Johan Nobben-
huis. Aanvankelijk woonde hij met zijn gezin op het kamp in een houten barak. 
"Die barak werd Ponderosa genoemd naar de gelijknamige ranch uit de beken
de televisieserie Bonanza uit die jaren", vertelt Cor Heeren. In de jaren '70 ver
huisde het gezin Nobbenhuis naar de Grotestraat 95, naast de maalderij van 
Smeenk. Het onderhoud aan het kamp werd veelal uitbesteed aan plaatselijke 
ondernemers: metselwerk aan B. Olthof, timmerwerk aan J.H. Blankvoort, 
elektra aan D.J. Somsen en schilderwerk aan H. Abbink en D.W. Kiffen. In het 
bijna vijftigjarige bestaan van die houten barakken is er heel wat aan afgeschil
derd. Toen in 1987 bekend werd dat het kamp fors zou worden uitgebreid en 
'versteend', reageerden vele aannemers in de omgeving. "Ik word regelmatig 
gebeld door aannemers, maar de aanbesteding wordt geregeld in Den Haag", zo 
sprak overste Heeren in de Gelderlander van 11 april 1987. Van Wijnen is uit
eindelijk wel een lokale aannemer geweest die heeft meegewerkt aan de uit
breiding in de jaren '80 en '90. Maar de diensten voor het kamp werden steeds 
meer centraal geregeld en niet meer louter aan lokale gegadigden gegund. 
Dat gold ook voor de meer huishoudelijke werkzaamheden op het militaire 
complex. 

In de eerste drie decennia van het bestaan van het kamp mochten vele Eibergse 
leveranciers zich verheugen in de klandizie van het kampement: groentehandel 
Fentsahm, vishandel Fentsahm, bakker Hengeveld, bakker Widens, slagerij 
Boenders, EICO Coöperatieve Zuivelfabriek, Smeenk's Maalderij en Zaden, 
drogisterij Burgers, Spar-winkel Zweers, Eibergse Bazar, Video Plaza Eibergen, 
etcetera (zie ook de advertenties op de omslag van De Ordonnans). 
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Kapper Startman knipte wekelijks op het kamp en Taxi Grooters en Taxi Ten 
Barge hebben heel wat ritten uitgevoerd voor militairen die naar Lievelde wil
den en niet op ander vervoer wilden wachten. Snel naar huis! 

Peter Wielens, zoon van bakker Bennie Wielens in Holterhoek, vertelt het vol
gende verhaal over de jaren '50 en '60: "Brood moest 's ochtends voor een 
bepaalde tijd geleverd zijn in verband met het voorbereiden van de lunch. 
Als de bakker te laat was, dan werd er vanaf het kamp gebeld waar hij bleef. 
Eerst bracht mijn vader het brood met de motor naar het kamp, later met de 
auto. Was er tijd, dan werd er even gepauzeerd in de mess, daar stond Jan Glan-
drup achter de bar. Als er een feestje was op het kamp en de militaire koks wil
den speenvarken serveren dan werd dit vlees klaargemaakt en op grote schalen 
naar onze bakkerij gebracht om daar in de oven te worden gebakken. En was het 
in de bakkerij erg druk - bijvoorbeeld met Kerstmis - dan kwam kok Sjaak 
Kleijzen van het kamp meehelpen." 

Als gezegd, eindjaren '80 kocht het leger steeds meer centraal in en werden ook 
(ver)bouw en onderhoud landelijk aanbesteed. Zo verloor - een deel van - de 
Eibergse middenstand het militaire kamp als klant. In 1996 verdwenen ook de 
dienstplichtigen met hun uitgaven uit Eibergen. Wat voor de middenstand 
natuurlijk wel bleef, waren de gezinnen van de beroepsmilitairen met hun beste
dingen. Ook heel wat burgers verdienden zowel met militaire als huishoudelijke 

werkzaamheden 
hun inkomen op 
het kamp. Peter 
Grootemaat: "Er 
waren in de loop 
der jaren steeds 
meer burgers in 
het werkgebouw 
en op het kamp 
komen werken. 
Op een gegeven 
moment ontstond 
er onder een deel 
van het burger
personeel onge
rustheid over het 
voortbestaan van 
hun baan; door de 
verdergaande 
automatisering in 

Kroonprins Willem-Alexander bracht op 23 september 1996 een 
bliksembezoek aan de sinds één jaar op Kamp Holterhoek gele
gerde staf van het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps. Drie 
jaar later zou een Haags voorstel tot opheffing van het leger
korps de werkgelegenheid en middenstand in Eibergen bedreigen 
(foto: de Gelderlander). 
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de jaren '80 dreigden er ontslagen te vallen." De werkgelegenheid werd eind 
jaren '90 opnieuw bedreigd. De Tweede Kamerfractie van de PvdA stelde in 
september 1999 voor om het Duits-Nederlandse Legerkorps - met een deel van 
zijn staf op Kamp Holterhoek - maar op te heffen. De Eibergse PvdA-wethouder 
D. Meijerink deed daarop zijn beklag bij de partijgenoten in Den Haag; Defen
sie is één van de grootste werkgevers in Eibergen. 

Kamp Holterhoek: (inter)nationale veiligheid en lokale vernieuwing 
In 1955 werd het kamp met feestelijk vertoon geopend als een uit Winterswijk 
overgekomen radarstation van de luchtmacht. '... het heeft met de Russen te 
maken ...' Inlichtingen krijgen over de bedoelingen van de vijand - die verander
de in de loop der tijd - bleef alle jaren de voornaamste werkzaamheid op het 
kamp, direct gevolgd door het onderhouden van de verbindingen tussen diverse 
militaire onderdelen in zowel binnen- als buitenland. Beide taken zijn van vitaal 
belang voor het functioneren van een leger. Als relatief klein kampement heeft 
Holterhoek al die jaren unieke onderdelen gehuisvest: een opleidingsschool voor 
radarbedieners, een verbindingsbataljon dat het berichtenverkeer van het War
schaupact beluisterde en een compagnie die dat verkeer van de vijand juist ver
stoorde. Uniek zijn nog steeds het inlichtingenwerk dat sinds 1990 wordt ver
richt in het 'Luitenant-kolonel Letteboergebouw' en het communicatiewerk dat 
sinds 1995 wordt uitgevoerd door een Duits-Nederlandse stafeenheid. Het 
belang van die inlichtingen- en communicatiefuncties op Kamp Holterhoek voor 

Het werkgtliuüiv LuittnuiH-Kolonel LellebotigciH,ii\\. iii J9ö'J ui aanbouw. De bouwke
ten van aannemer Van Wijnen zijn rechts zichtbaar Sinds augustus 1990 in bedrijf en 
symbool van (inter)nationale veiligheid. Lettehoer is een in 1943 hoven Nederland 
gedropt geheim agent. Hij is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het 
inlichtingenwerk, (foto: collectie museum de Scheper). 
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de (inter)nationale veiligheid vereist een strenge bewaking van kazerne en 
antenne velden. Niet alleen binnen en rond het kamp worden personen in de gaten 
gehouden - zoals de auteur van dit verhaal bemerkte toen hij door de bewaking 
wat te vaak in de omgeving van het kamp was gesignaleerd en op de Voshaardijk 
staande werd gehouden - , maar ook 'verder van het kamp' wordt opgelet. 

De eigenaar van één van de Eibergse horecagelegenheden: "In de jaren '80 heb 
ik eens 'twee personen van de BVD' op bezoek gehad nadat een militair in mijn 
café met omstanders wat loslippig had staan praten." Richard ten Barge, één van 
de actievoerders van EKOG: "Later is mijn telefoon nog wel eens afgeluisterd 
en ben ik gevolgd." De plaatsing in 1988 van een NATRES-pelotoni2 vormt een 
vierde voorbeeld van de beveiliging van het kamp. 

Bij de komst van de militairen in 1955 voorzag burgemeester Van Wensen dat 
de komst van militairen het karakter en de ontwikkeling van Eibergen zou 
beïnvloeden. Hun aanwezigheid zou verandering brengen in de structuur van 
de Eibergse gemeenschap, zo sprak hij in Onze Gids. De burgemeester sprak 
daarbij niet uit aan welke veranderingen hij toen dacht. 
Dit tweede verhaal over het kamp 
maakt die veranderingen wél duide
lijk: toename inwonertal, nieuwe 
woonwijken, vergroot klantenbe
stand, een nieuwe beroepsgroep 
met eigen gewoonten, een assertie-
ver leerlingenpopulatie en ledenbe
stand, een kazerne als nieuwe buur 
voor agrariërs, meer en ander ver
tier in het dorp, meer en ander ver
keer op wegen, nu ook soldatenlief-
des en ... meer complexe opgaven 
voor gemeentebestuur. Waar mili
tairen tot een gemeenschap - buurt, 
school, straat, winkels, vereniging, 
vriendenkring - toetreden, daar wij
zigen zich de fysieke aanblik en de 
sociale en economische verhoudin
gen. Terwijl de 'oude' grote werk
gevers als KTV (1830) en drijfrie
men- en pickerfabriek (1854) gaan
deweg verdwenen - 'de piepn 
gungn daal' - , dienden de 'jonge' 
grote werkgevers als Rekkense 

Zo begon het in 1955. Op 21 juli marcheer
den de eerste militairen van de luchtmacht 
door het dorpscentrum van Eibergen. Aan de 
voet van de oude St. Mattheus speelde de 
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht (foto: 
collectie museum de Scheper). 
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Inrichtingen (1913) en Kamp Holterhoek (1955) zich steeds nddrukkehjkei aan 
Bestendigden de eerste weikgevers met hun veelal hier geboren en getogen per
soneel de bestaande ordes, de tweede groep van grote werkgevers met hun per
soneel aanvankelijk veelal van buiten, stelde viagen, uitte kritiek en bracht 
nieuwe ervaringen mee '3 Kamp Holterhoek blijkt dan ook in zijn 55 jarig 
bestaan meer te zijn geweest dan alleen een militair complex 

Eibergen, septembei 2010 Peter Rutgers 
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Interviews 
Met de volgende personen werden - soms meer - vraaggesprekken gevoerd R ten 
Barge, HJ Becking adjudant b d AJ van Gemeit PL Grootemaat, luitenant kolonel 
b d C P Heeren, luitenant kolonel b d J G Kleinluchtenbeld, H Krosenbrink, luite 
nant-kolonel bd F H C Mulkens majooi bd E Nauta O Oosterveld, adjudant b d 
E R J Revius, J Rutgers, B J Schroei, sergeant 1 T Schroer, B Smeenk, J Tetelepta, 
W G M van Tilburg, F E van Velde, majoor b d GJ Wassink, PHG Wielens en G J 
Wielens-Waamelink Op 26 januari 2010 werd begeleid door C P Heeren een bezoek 
aan het kamp gebracht 
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Noten 
1 Ik dank Leo van Dijk Peter Grootemaat Cor Heeren, Fred Mulkens, Jim Revius en 

Bert van der Ziel voor het kritisch willen lezen van een eerdere versie van dit twee
de verhaal over Kamp Holterhoek en voor de door hen aangebrachte correcties en 
gedane voorstellen 

2 Deze opsomming is verre van compleet Zij geeft slechts weer wat bij de auteur 
bekend is 

3 Op 1 mei 1997 is de opkomstplicht voor militaire dienst opgeschort Vanaf 22 
augustus 1996 werden al geen jongens meei opgeroepen 

4 In de jaren '50 waren er ook enkele LUVA-vrouwen op het kamp gelegerd Tussen 
1951 en 1982 kenden de drie krijgsmachtonderdelen ook vrouwenafdehngen LUVA 
stond voor de Luchtmacht Viouwenafdeling In 1982 weiden de aparte vrouwenaf 
delingen LUVA, MARVA en MILVA opgeheven en geintegreeid in de krijgsmacht 
Sindsdien is ook op het kamp - het aantal vrouwelijke militairen toegenomen 

5 KVV'ers waren dienstplichtige militairen die als kortverbandvrijwilliger enkele 
jaren bijtekenden 

6 Het CDA beschikte in 1978 met 9 zetels in de gemeenteraad over de absolute meer 
derheid In 1982 had het CDA zelfs 10 zetels In de raad waren de 'protesterenden' 
dan ook niet in staat ander beleid af te dwingen 

7 Dit was een samenwerkingsverband van de voormalige gemeenten Borculo, Ruuilo, 
Eibergen, Neede en Groenlo 

8 In het eerste deel van dit verhaal dat in maart 2010 in Old Ni js verscheen, staan tal
rijke voorbeelden van die steeds wisselende omstandigheden en mededelingen van 
Defensie dat het weer anders ging 

9 In een overleg op 12 juni 1982 op het gemeentehuis werden de ambtenaren HT 
Krajenbrink, D Gorter en WL FM Strik door Defensie geïnformeerd ovei de uit
breidingsplannen voor Kamp Holterhoek Vier jaar later, in de raadsvergadering van 
17 juni 1986 kon de wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied worden vast 
gesteld Nadat ook Gedeputeerde Staten op 13 oktobei 1986 akkooid was gegaan, 
kon worden begonnen met de uitbreiding 

10 In Old Ni-js, nr 66, pp 25-26 is dit bericht uitvoerig beschreven 
11 Het woord genie is verwant aan het woord ingenieur Tot de taken van de genietroe 

pen behoren plannen, voorbereiden, bouwen en verwijderen 
12 NATRES staat voor Korps Nationale Reserve Dat korps is in 1948 opgericht en 

bestaat uit oud-militairen en sinds enige jaren ook uit burgers die viijwilhg het leger 
willen bijstaan bij bijvoorbeeld het bewaken van vitale objecten en het begeleiden 
van militaire tiansporten De leservisten hebben een militaire opleiding Het circa 
35 personen tellende peloton Carlie3 van het 40e Natresbataljon C-compagnie -
dat op Kamp Holterhoek zijn basis heeft, heeft onder andere als taak hel mede 
bewaken van het kamp en de antennevelden 

13 Hoe anders waren die ontwikkelingen in Eibergen dan bijvoorbeeld in een plaats als 
Neede waar zich na de teloorgang van de daar forse werkgelegenheid biedende 
steen-, dakpannen en textielindustrie geen nieuwe grote weikgevers van buiten -
aandienden Het militaire kamp in Neede'' Het 'jamdorp' zou er vandaag de dag 
echt heel anders hebben voorgestaan 
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Ons zoekplaatje: oplossing Old Ni-js, nr. 66 

Het 'Halemoal' bij Weenink in Lie velde, mei 1945 
In ons vorig nummer deden we een oproep ons te helpen aan namen van perso
nen op bovenstaande foto. We hadden het gevoel dat we moesten zoeken in 
Rekken of Eibergen. Uit die hoek kreeg ik ook wel een aantal reacties maar 
geen namen. J. Schulenberg uit Amsterdam denkt dat Derk van Arragon naast de 
bruidskoe staat met naast hem Appie Schut, al weet hij/zij dat ook niet zeker Tot 
dat ik een brief kreeg van Gerhard Eppingbroek, bestuurslid van de Oudheid
kundige Vereniging Lichtenvoorde. Als verzamelaar van foto's van Lichtenvoor-
de herkende hij 'Ons Zoekplaatje' en gaf aan dat deze opname gemaakt is in mei 
1945. Het was de eerste versierde wagen van na de oorlog en beeldde het 'Hale
moal' bij Weenink uit (ophalen van de bruid). Dan nu de namen. 
Op de voorgrond v.l.n.r: Bernard Stoverink, Jan Weenink, Gert te Bulte (bruide
gom), Martha Blankenborg (bruid) en Herman Oolthuis. 
Achterste rij v.l.n.r: Herman Oldenkotte, Jan te Walvaart, Jan Stoverink, Wille-
mien te Walvaart, Antoon Stoverink, Willemien Stoverink, Hendrik Klein Zeg-
gelink, Liene Stoverink, Antoon Oosterholt, Anna Stoverink, Jan te Braake, Jan 
Ressing en Toni Gunnewijk. 

Johan Baake 
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 

Enige tijd geleden ben ik het bezit gekomen van bovenstaande foto. De persoon 
die mij deze foto gaf vertelde mij dat het zou gaan om een accordeongezelschap 
uit Eibergen. Ik tel een zestiental personen die accordeon spelen. In het midden 
staan een man en een vrouw. Misschien wel de dirigent met zijn echtgenote. 
Rechts iemand met een cello en rechtsachter een slagwerker. 
Op de achterkant staat ORGANUM en H. Jansen. Ook ditmaal roepen wij weer 
de hulp in van onze lezers om ons aan namen te helpen. 

- Wie kent één of meerdere personen? 
- Waar en wanneer is deze foto gemaakt? 
- Is de naam van dit orkest werkelijk ORGANUM? 

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

mailto:redactiehke@gmail.com
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Een stukske Grolse Straote van omstreeks de Tweede 
Wereldoorlog (3) 

Inleiding ' 
In juli 2009 (Old Ni-js, nr. 64) verscheen het eerste verhaal over de bebouwing 
en de bewoners van de vroegere Groenloschestraat van omstreeks de Tweede 
Wereldoorlog. In maart 2010 (Old Ni-js, nr. 66) volgde het tweede verhaal. Ging 
het eerste verhaal over de straat vanaf de verbinding met de Grotestraat tot die 
met de Brink, het tweede verhaal betrof de straat vanaf boekhandel Gellekink tot 
en met het Hendrik Odinkplein. In dit derde deel wordt op zoek gegaan naar de 
bebouwing en de bewoners vanaf dat plein tot de verbinding met de Prins Bem-
hardstraat. Het vierde en laatste deel volgt in het volgende nummer. 

Nog even over de naam 
De straat die in deze vier delen centraal staat, is aangelegd vanwege de groei 
van het dorp. Zo schreef H.A. Huender in 1928: 'Toen men bij de uitbreiding 
van de dorpen geen geschikten tuingrond meer bij de te bouwen woningen kon 
vinden (...) ging men zijdelings af een 'Nieuwstraat' aanleggen. In Eibergen is 
die 'Nieuwstraat' zoals ze in de oude akten heet, door kiekjes makende 

Het einde van de Veldstege bij de Viersprong omstreeks 19ÜÜ. Links achter de sloot en de 
bosjes ligt de boerderij Koerhuis van de familie Essink (nu restaurant Belle Fleur). 
De weg in het midden, rechtdoor, is de toenmalige Oude Winterswijkscheweg. De dubbele 
rij eiken aan de rechterkant markeert het fietspad. Tegenwoordig is de ligging van weg en 
pad aan de bomenrij bij het oorlogsmonument nog te zien (foto: collectie J. Baake). 
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photografen 'De Groenlosche Straat' genoemd en sedert een paar jaar heeft het 
Gemeentebestuur door het aanbrengen van bordjes deze naam officieel aangeno
men en den laatst verbanden achterweg [hiermee wordt bedoeld de huidige 
Nieuwstraat, FB/PR] als 'Nieuwstraat' gedoopt, een bewijs dat de nieuwe 
bestuurders dikwijls met de oude geschiedenis niet op de hoogte zijn.' Later 
schreef H. Odink (1963): 'De Niestrate te Eibergen is de tegenwoordige J.W. 
Hagemanstraat. De naam, die ik tot nog toe voor het eerst aantrof in 1644, wijst 
op de groei en uitbreiding van het open stadje.' Vanuit de dorpskern legde men 
een nieuwe straat aan. Het verlengde van die straat, vanaf de verbinding met de 

Dit plan \ an uithwiding uil 1926 toont de al gerealiseerde en de voorgenomen i^ioei i an 
het dorp Eibergen, ook die langs de Nieuwstraat en de Groenloschestraat Langs die 
laatste straat zijn na het postkantoor nog hele stukken straat met bebouwd. Tussen de 
woning van dokter Strumphler en de woning van de familie Voltman stond nog geen 
enkel pand (foto collectie museum de Scheper) 
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huidige Brink en richting de Viersprong, een grindweg, heette in 1922 nog de 
Veldstege. Dat zegt genoeg over de allure van dat stuk weg destijds. Al vrij snel 
daarna werd de hele straat de Groenloschestraat genoemd. De huidige naam 
J.W. Hagemanstraat kreeg de straat pas in de jaren '50 van de vorige eeuw. 

Van winkels en werkplaatsen naar weiden en woningen 
De bebouwing en bewoning van de straat vanaf de plek waar nu het Hendrik 
Odinkplein ligt tot aan de Groenloseweg is in de afgelopen honderd jaar ingrij
pend gewijzigd. Aanvankelijk aan weerszijden bouw- en weiland - rechts wat 
hoger gelegen dan de weg - , enkele boerderijen (zie landkaart hierna) en gelei
delijk aan de uitingen van de dorpse uitbreiding. 

Na de Tweede Wereldoorlog bleven er tussen en achter de inmiddels volop aan
wezige huizen steeds minder stukjes grond met een agrarische bestemming over. 
Het verkeer leek in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog bij lange na nog niet 
op wat we anno 2010 hier gewend zijn. Wat sinds die tijd wel hetzelfde is geble
ven, is de bewoning van dit (en ook het volgende) deel van de straat door over
wegend particulieren. Een enkele ondernemer met zijn bedrijf elders in het 
dorp en soms een ondernemer en arts met hun bedrijf en praktijk aan huis, maar 
verder woonden hier vooral ambtenaren, leraren en kantoormensen. "Vooral die 

Anno 2010. Van rechts naar links het voormalige noonluus van dejaimlie tokkink. In het 
grote pand links daarvan huisde destijds het Instituut Pitman. Dan volgt het voormalige 
woonhuis van onderwijzeres Te Bieseheek. Het grote pand daarnaast was de woning van 
de gemeentesecretaris Gurck en zijn opvolger Hospers en later tandarts De Keuning. 
Daarnaast is nog net het dak te zien van het huis destijds van de familie Menco. De scha
duw wordt veroorzaakt door het kolossale pand van de Rabobank (foto: E.P. Rutgers). 
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mensen van het gemeentehuis hadden veel te vertellen. Er was een groot ver
schil in stand. Tegenwoordig zijn we allemaal meer gelijk", zo stelde een van 
onze geïnterviewden vast. Nee, dit stuk van de straat was niet zomaar een straat! 
"Hier wonen geen timmerlui", zo kreeg in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
nog een bezoeker te horen die vroeg waar timmerman Te Nahuis woonde. In de 
volksmond werd de straat ook wel eens de 'karbonadestraat' genoemd; in ieder 
geval had men er voldoende geld voor vlees op tafel. 

Eerst maar eens even kijken naar het deel vanaf het Hendrik Odinkplein tot de 
hoek met de Kruiskamplaan. Vanaf het doip gerekend, links. 
Naast de familie Menco en later de familie Markerink op nr. 37 (zie ook Old 
Ni-js, nr. 66, 2009) woonde in 1938 al op nr. 39 gemeentesecretaris G. Hospers. 
Zijn voorganger F.N.H. Gurck heeft er ook gewoond. In 1945 verhuisde 
Hospers naar een kleinere woning (nr. 57) verder in de straat. Zijn grote huis 
werd daarna bewoond door tandarts M.G. de Keuning die daar ook zijn praktijk 
voerde. Voorheen woonde en werkte De Keuning op nr. 57. Zij ruilden dus van 
woning. Een bezoekje aan de tandarts bracht menig Eibergenaar slechts als de 
nood hoog was. Over de tandarts en zijn behandelingen werd dan ook met 
enig respect gesproken. "De wachtruimte bestond uit een hal met daarin een 
aantal banken. Als er geen plaats meer was, dan ging je maar op de traptreden 
zitten. Dat tot ergernis van mevrouw De Keuning", zo vertelt Jo te Nahuis.2 

De Rijkspolilieposr in de jaren '90 mei hnks daan-an de woningen van de gezmnen van 
de politieagenten Post en Ter Horst. Helemaal links aula Salem, eerder het huis van de 
familie Voltman. Op deze plek staat nu de Rabobank (foto: archief Onze Gids). 
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Naast Hospers (en vanaf 1945 De Keuning) woonde op nr 41 mejuffrouw G H 
te Blesebeek, onderwijzeres aan de christelijke lagere Willem Sluiterschool en 
vanaf 1930 handwerkjuffrouw aan de christelijke lagere Julianaschool Meester 
G Vinke, sinds 1921 ook werkzaam aan de Willem Sluitei school en van 1931 
1962 hoofd van de Julianaschool, was bij haar in de kost In 1946 adviseerde 
Vinke zijn schoolbestuur dat hij, gelet op het intellect van de jeugd in Eibergen, 
liever een christelijke lagere huishoudschool (') dan een christelijke school voor 
ULO in het dorp gevestigd zag (Wesselink, 1985, p 21) 

Op nr 43 staat het in 1933 gebouwde pand waarin de familie Muller het Insti
tuut Pitman dreef (zie ook Wesselink, 1998) De heer PC H Muller gaf lessen 
die je voorbereidden op een kantoorbaan In 1926 werkzaam op kantoor bij de 
KTV^ gaf hij die lessen 's avonds thuis In 1946 begon hij voor zichzelf Voor 
het dorp was zo'n handelsopleiding van groot belang, inwoners kregen de 
mogelijkheid een admimstiatieve functie in het bediijfsleven uit te oefenen 
Je kon er ook boeken lenen In feite de eerste particuliere uideenbibliotheek van 
Eibergen Ook konden er documenten en bouwtekeningen worden gekopieerd 
Op het braak liggende stuk grond naast de familie Muller werd in 1959 voor de 
familie Fokkink een huis gebouwd, nr 45 Jan Fokkink was betonconstructeur 
en het zijn tekeningen lichtdrukken bij mevrouw Muller Toen het instituut 
in 1970 met zijn activiteit stopte, nam Jans vrouw Trudy eerder lerares aan een 
nijverheidsschool - het drukken van het bedrijf over Daartoe volgde zij een 
opleiding tot lichtdrukkei 

Aan de overkant van de straat, waar tegenwoordig de Rabobank met parkeerplaats 
ligt, stonden al voor de oorlog de woonhuizen van de families Voltman en Filing 
Aanvankelijk lag naast en achter het pand van Voltman in feite in het dorp - een 
boomgaard en een weide Je kon zo naai de Huendei straat kijken In 1948 werd 
daar de Koningin Wilhelminastraat op de J W Hagemanstraat aangesloten 

C E Voltman was makelaar en schatter bij het paardenfonds Deze kapitaal
krachtige man dreef tevens een bijkantoortje van de Rotterdamsche Bank, je kon 
er terecht voor buitenlands geld De heer Kelder zwaaide er de scepter Firing 
was borstelmaker In de naast zijn woning gelegen schuur werden borstels en 
bezems gemaakt In diezelfde schuur werden door buurtbewoners in de jaren na 
de bevrijding heel wat slingers van heide en dennengroen in elkaar geknutseld 
voor de dorps- en bevrijdingsfeesten Eind jaien '60 weiden op die plek op nr 
40 de Rijkspolitiepost en twee woningen voor politieagenten gebouwd (en afge
broken medio jaren '90) In het pand van Voltman, nr 46, is medio 1960 nog 
enige tijd een wat 'duister' cafetaria gevestigd geweest Trudy Fokkink weet 
nog "WIJ woonden er tegenover en legden onze zoon vanwege het lawaai op de 
achteislaapkamer " Trudy Fokkink en Jo en Appie te Nahuis herinneren zich nog 
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de bijnaam van de eigenaar, namelijk 'de zeerover', "hij droeg een lap voor z'n 
ene oog". In 1962 werd hier aula Salem (= vrede) gevestigd. De heer en 
mevrouw Van Berkel werden in 1962 als eerste beheerders ervan aangesteld 
door de Stichting Eibergs Begrafenisfonds. Zij woonden met hun gezin boven 
de aula. In het begin van de 21e eeuw is deze omgeving aanzienlijk veranderd. 

Een gemêleerd, maar ook hecht gezelschap 
Weer naar de linkerkant van de weg. Ook naast het pand van de familie Fok
kink, waar nu de Kruiskamplaan loopt, lag beginjaren '70 nog een flinke weide. 
Die weide, eigendom van de r.k.-kerk, was in gebruik bij de familie Ter Brake. 
Jan en Rika ter Brake woonden met hun dertien kinderen wat meer naar achte
ren op een boerderij. Ze hielden pluimvee, schapen, geiten en een koe. De grote 
notenboom in de huidige Blomsgaarden markeert nog de plaats van die boerde
rij. In 1971 verdween dit bedrijf uit de wijk. Eerder was de boerderij eigendom 
van de familie Koerman. Tot in de jaren '70 van de vorige eeuw lagen achter de 
huizen aan de J.W. Hagemanstraat en doorlopend richting de Viersprong nog 
meer weiden en moestuinen. Niet vergeten moet worden, dat de Wilhelmweg 
pas in de jaren '30 is aangelegd en dat er voor die tijd naar het oosten toe alleen 
maar weiden, akkers en heidevelden waren te zien. Het plan Simmelink ver
scheen pas middenjaren '70. 

Het vanwege brand in 1936 herboundc dubbele woonhuis \aii de familie Bomer in de 
jaren '80. De verfwinkel in het linkerdeel van het huis was al eerder gesloten. De con
touren van de etalage en de winkeldeur zijn nog te zien (foto: collectie G. ter Brake). 
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Hoe dan ook, aan de andere kant van de weide naast de familie Fokkink stond 
een dubbel woonhuis (zie ook Van der Ziel, 2004). Het loosde nog zijn afval

water op de sloot in die weide. In het linkerdeel van de woning op nr. 49 huisde 
sinds 1923 schilder Willem Bomer met de door zijn vrouw Hermien bestierde, 
in 1933, geopende verfwinkel. In het rechterdeel op nr. 51 woonden eerst de 
ouders van Bomer en later hun oudste zoon, Hendrik. Naast Jozef Willemsen, 
aan het begin van de straat, was Willem Bomer de tweede schilder in de J.W. 
Hagemanstraat. Willem, met een opleiding aan de Haagse schildersschool, was 
veel liever kunstschilder geworden. 

Tegen het rechterdeel van het woonhuis aan was een piepkleine aanbouw 
geplaatst, destijds het onderkomen voor vader Engbert Bomer, nr. 53. Deze 
woonde eind 19e eeuw al in het boerderijtje dat op deze plaats stond. Zoon Hen

drik werkte bij de KTV. Na de dood van hun vader in 1958 werd de aanbouw 
bewoond door mejuffrouw H.M. Schurink, Mina. Toen in 1961 de familie Te 
Nahuis nr. 51 kocht van Hendrik Bomer, bleef Mina er nog zo'n 25 jaar wonen. 
Zij stond bekend als zeer gelovig. Bij de buren, de familie Stomps op nr. 55, 
werd wel eens gezegd "Mina smiet zich weer in de kerkgange." Jarenlang was 
zij werkster bij burgemeester F.J. Hermsen. Zijn ambtswoning stond aan de 
Simmelinkstraat. Dichtbij dus. 

Naast de families Bomer en later timmerman Te Nahuis woonden sinds 1953 op 
nr. 55 de families Stomps en Tuinhout. Eerder had gemeenteambtenaar G.G.S. 

Raateland, chef van de afdeling 
Sociale Zaken, er gewoond. Jan 
Hendrik Stomps was als chef Bui

tendienst en conciërge werkzaam bij 
de gemeente. Hij woonde eerder 
achter in het gemeentehuis. Toen 
zijn dochter Bertha in 1947 trouwde 
met Siebren Tuinhout woonde het 
jonge stel enige tijd bij Stomps in in 
het gemeentehuis. In 1953 verhuis

den beide families naar de woning 
op nr. 55. Tuinhout was gezagvoer

der op de grote vaart, weinig thuis 
dus. Moest hij naar Rotterdam of 
Amsterdam of kwam hij daar aan na 
een maandenlange reis, zijn over

buurman Paul Wielens heeft hem en 
zijn vrouw Bertha meermalen met 
de auto vervoerd. Naoberhulp! 
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Willem Bomer was ook kunstschilder, al 
wilde zijn vrouw daar weinig van weten. 
Behalve op doek schilderde Bomer ook op 
panelen en vazen. Deze twee vazen beschil
derd door Bomer staan nu bij Fons en Agnes 
Hengeveld op nr. 72 m huis (foto: E.P. Rut
gers). 



-47-

Mevrouw Hermien Bömer-
Velthuis op 19 november 
1980. De foto is genomen 
op haar tachtigste ver
jaardag (foto: collectie A. 
te Nahuis). 

De familie Tuinhout verhuisde in 1963 - zo ook later vader en moeder Stomps -
naar een bungalow aan de Wilhelmweg. Daarna woonde er jarenlang de familie 
Van der Waal. Hij was mededirecteur bij Interwand. 

Op nr. 57 woonde en werkte tot 1945 tandarts De Keuning. Zijn praktijk lag 
boven. Als gezegd ruilden gemeentesecretaris Hospers en tandarts De Keuning 
van woning en zo kwam Hospers op nr. 57 te wonen. Nadat Hospers omstreeks 
1960 verhuisde naar een nieuw gebouwde woning aan de Haaksbergseweg nr. 
10, heeft de LTS-leraar W.J. Markerink jarenlang op nr. 57 gewoond. 
Op het perceel ernaast met nr. 59 lagen in die tijd al de woning met moestuin en 

schuren van de familie Bijker, 
een gezin met vijf kinderen. J.W. 
Bijker werkte als chef van de 
Technische Dienst op de melkfa
briek, maar was ook enige tijd 
als leraar aan de LTS verbonden. 
Naast het huis van Bijker liep 
een zandpaadje - de Bloms
gaardenweg - naar het Simme-
linkpad en naar de Wilhelmweg. 
Kinderen uit de buurt gebruikten 
deze veilige paadjes als speelter-
rein. De kinderen van de fami
lies Widens en Tuinhout spra
ken over 'ons crosspaadje'. In 
1994 zijn Bijkers opstallen afge-
hroken, is de Blomsgaardenweg 
verplaatst naar de tegenwoordige 
ligging schuin tegenover de 

Het Groene Kriiisgebouw waarin onder andere 
het badhuis was gevestigd. Ook werd er nog 
enige jaren een bijkantoor van de Onderwijsbe
geleidingsdienst in Enschede gehuisvest. Op de 
voorgrond het perceel grond - in gebruik als 
moestuin - waarop de familie Wielens in I960 
een huis liet houwen. Een deel van de grond 
heeft die familie nog lange tijd gehuurd. Later 
mocht de LTS het in gebruik nemen voor haar 
leerlingen (foto: collectie SARA)'^. 
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Prins Bernhardstraat en zijn op de vrijgekomen gronden due nieuwe woningen 
gebouwd Appie te Nahuis vertelt "Met het overlijden van Jan Bijker in 1986 
verdween ook het buurtgevoel We hadden hier veel contact met elkaar. Jan was 
daarvan de gangmaker De buurt deelde hef en leed Ik ben later nog dodenboer 
geweest Een van je taken was dan 'anzeggen' " 

Opnieuw over weiden en woningen 
Vanaf het dorp gerekend gaan we weer naai de rechterkant In het land naast en 
achter Voltman, waar nu de Koningin Wilhelminastraat loopt, lag een weide en 
meer naar achteren toe bevond zich een brandkolk, een vijver die was aangelegd 
om bij brand over bluswater te kunnen beschikken Op de hoek van de straat 
verrees eind december 1956 het nieuwe gebouw van de Vereniging Het Groene 
Kruis Eerder was het Groene Kruis gevestigd in het pand aan de Haaksbergse-
weg waarin later de Schweizer Stube kwam In het gebouw weiden onderge
bracht het consultatiebureau en het uitleenmagazijn van het Groene Kruis als
mede het badhuis Boven bevonden zich de woningen van de kruiszusters en de 
badmeester en zijn gezin Oudere Eibergenaren zullen zich nog zr Zomer en zr 
Doppenberg herinneren Dat deze voorziening meer dan een halve eeuw geleden 
een bijzonderheid was, bleek wel uit het bezoek op 13 mei 1958 van de Com

missaris der Koningin in de provincie 
Gelderland, H W Bloemers 
De meeste huizen beschikten in de 
naoorlogse jaren nog niet over een 
douche Deze weelde was ook niet 
voor iedereen weggelegd Uit de wijde 
omgeving kwamen mensen er - zelfs 
met de bus - naar toe om een douche 
of een kuipbad te nemen Appie en Jo 
te Nahuis die er tegenover wonen, 
maar ook Agnes Hengeveld op nr 72, 
heiinneren zich dat het er druk was 
"Je wachtte in een hal Rijkse maakte 
je badhokje schoon en nep 'douche 
vrij' De klok op het badhokje werd op 
zo'n twintig minuten gezet, bleef je 
langer dan werd er op de deur gebonsd 
en geroepen 'tijd is om' " 

De - in het wit geklede - badmeester 
Dat het badhuis voorzag in een grote was jarenlang de heer H Rijkse Na 
behoefte bleek wel uit dit bericht in Onze de sluiting van het badhuis omstreeks 
Gids van 1959 De grote toeloop maakte 197Q , ^̂ gĝ g ^gg^ gezinnen beschik-
enige regulering beslist noodzakelijk 

BADHUIS OPKN OP 
DONDLRDAGMIDDAG 
Bü wij7e van proof, 7d], gfnkend met 
ingang van volc<nrI<- v.pfk, h<t liddhui» 
van het Groene Kruis met op dinsdag 
maar op dondtrdag voor het puLIi<k 
geopend 7ijn. 
Zoals bekend zijn de vrydag en zater 
dag zetr druk bezet en men wil nu 
trachten op deze wyze de mogehjkheid 
om vlot een bad te kunnen nemen te 
bevorderen 
Wg willen er nog gaarne op attent ma
ken dat h(t voorts dringend gewenkt is 
dat de schooljeugd het badhuis bezoekt 
op die uren, dat de meeste ouderen m 
verband met hun werk verhinderj zijn 
Als de ouders hieraan aandacht sthen-
ken, betekent dit een vlottere gang van 
zaken op de drukke vrydagavond, /atcr 
dagmiddag en zaterdagavond 
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ten inmiddels over een gasaansluiting - bleef het consultatiebureau er nog ruim 
twee decennia gevestigd. In het deel van de douches werd toen het Arbeidsbu
reau ondergebracht. Lida Blaauwehand verrichtte in het gebouw de conciërge-
werkzaamheden. In de jaren '90 werd het hele gebouw afgebroken om plaats te 
maken voor het huidige moderne pand waarin onder andere Sensire is gevestigd. 

Links van het badhuis werd in 1960 een woonhuis gebouwd voor de heer P.B.M. 
Widens, vertegenwoordiger bij Diesel Oil Company (DOC) in Lichtenvoorde. 
Paul Wielens, zoon van bakker Wielens uit de Holterhoek, heeft er met zijn 
vrouw Truus en hun drie dochters jarenlang gewoond. In 2010 verliet ook Truus 
dit huis op nr. 54. 

Links van de plek waar het huis van de familie Wielens zou komen, stond al 
vanaf 1935 op nr. 56 de in 1918 opgerichte (hervormde) Coöperatieve Boeren
leenbank Eibergen. De grond werd voor drie gulden per m^ gekocht van de 
familie Voltman. Het huidige gebouw met links de woning voor de kassier heeft 
nog steeds zijn robuuste uiterlijk. De aanbouw rechts werd overigens pas in 
1959 gerealiseerd. In 1961 werd de naam van de bank veranderd in Coöperatie
ve Raiffeisenbank Eibergen, dit ter onderscheiding van de in 1919 opgerichte 
(katholieke) Coöperatieve Boerenleenbank aan de Grotestraat. De bank was aan
vankelijk ondergebracht in de rechterbenedenverdieping van het huis waarin na 
elkaar kassier J. Brinkman en vanaf 1944 kassier Joh. E. Nijhof woonden. Plaatse
lijk kende men Johan Nijhof ('Hampie' voor intimi), getrouwd met Alie Worm
meester, als een uiterst zuinig kassier. De ouders van Alie beheerden het hotel-

Het pand naai in vuiiuj 1944 LI.SMCI Joh. E. Nijhoj iiicl zipi MOUW CII twee kinderen 
woonde en de directie voerde van de Raijfeisenhank in 1968. Rechts op de achtergrond 
de lokalen van de LTS (foto: collectie H.J. Bokseheld). 
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café-restaurant 't Wapen van Eibergen aan het begin van de straat. Alie bezocht 
nog tot op hoge leeftijd met veel genoegen dat café. Toen de (vanaf 1973 
Rabo)bank uit het pand vertrok, heeft het aannemersbedrijf Reinbouw er kantoor 
gehouden. Momenteel is in de aanbouw OWM Achterhoek Verzekering gevestigd. 

Het huis van dokter C.W.N. Strumphler 
eind jaren '20 met een van de weinige 
auto's in het dorp voor de deur In de 
aanbouw was de apotheek gevestigd. 

—̂̂  De Raijfeisenbank ernaast moest nog 
^ ^ ^ worden gebouwd, 7.0 ook het huis van 
^ ^ B de familie Wielens en het badhuis. Je 

keek destijds van hier zo over de wei
den en akkers naar het dorp. Goed is te 

• zien dat de agrarische percelen aan de 
rechterkant wat hoger lagen dan de 

rf^^J weg (foto: collectie SARA). 

Medici, leraren en ambtenaren 
Links van het perceel waar jaren later het bankgebouw zou komen, stond al 
vanaf 1925 de fraaie, rietgedekte villa die steeds in gebruik is geweest als 
woning en praktijk bij plaatselijke huisartsen. Zo had dokter C.W.N. Strumphler 
van 1919 tot 1958 een huisartsenpraktijk en een apotheek aan huis in Eibergen. 
Eerst in het pand meer naar het begin van de straat waarin in 1921 het postkan
toor werd gevestigd en vanaf 1925 in de villa op nr. 58. Dokter Strumphler en 
dokter H.E.G. ter Braak - de vader van Menno ter Braak - waren tijdgenoten. 
Als plattelandsdokter had je het zwaarder dan de collega's in de stad; afgelegen 
boerderijen en modderige zandwegen vormden geen pretje. Ook in de oorlog 
stond hij zijn mannetje; drie onderduikers hield hij verborgen, tegelijkertijd 
moest hij inkwartiering dulden van acht Wehrmachtsoldaten (Wesselink, 1990, 
pp. 151-155). Toen Strumphler stopte, had hij de leeftijd van 69 jaar bereikt. 
Kort na zijn pensioen is hij met zijn vrouw bij een auto-ongeluk omgekomen. In 
1958 namen zijn zoon Coen en diens vrouw Els - ook arts - de praktijk en de 
doktersapotheek over. De zoon van de oude dokter Strumphler en de zoon van 
de oude dokter Ter Braak - dokter J.G. ter Braak - waren eveneens collega's. 
Coen Strumphler was tevens tehuisarts voor de Rekkense Inrichtingen en mili
tair arts voor Kamp Holterhoek, maar verleende ook medische zorg aan het 
plaatselijke ziekenhuisje. In 1993 vertrok ook deze huisarts. Hij stond 
bekend als een dokter met een sterk plichtsgevoel, ernst en overgave. Maar men 
herinnert hem zich ook als laconiek en veelal in dialect pratend met zijn patiën
ten. Deze dokter Strumphler overleed in 1996 op 67-jarige leeftijd. Sinds 1993 
voert dokter H.L. Kwee daar zijn praktijk. 

Vanaf hier wordt er in de straat vrijwel alleen nog maar gewoond. De panden 
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Enkele bekende bewoners van de J.W. Hagemanstraat. Van links naar rechts de doktoren 
C.W.N. Strumphler en C. Strwnphler, de gemeenteambtenaar N.P.J. Zeeman en de kas
sier-bankdirecteur Joh. E. Nijhof (eerste en tweede foto uit Onze Gids, derde foto uit 
Baake (2008), vierde foto uit collectie H.J. Boksebeld). 

hebben veelal een karakteristiek uiterlijk, in twee gevallen is er zelfs sprake van 
een gemeentelijk monument. We zijn weer aan de linkerkant van de straat, 
tegenover de vroegere bank. In de voorgevel van het statige, witgepleisterde 
pand op nr. 61, omstreeks 1910 in opdracht van de gemeente gebouwd, prijkt 
het wapen van Eibergen met erboven een hoefijzer. Het is de voormalige 
woning van de gemeentelijke veearts Piel. Momenteel een gemeentelijk monu
ment met art-nouveau invloeden. Later heeft daar ook nog de directeur van een 
vleesverwerkingsbedrijf in Groenlo gewoond, de heer J.J. Lunenburg. 

Rechts van de woning van de veearts staat, eveneens omstreeks 1910 in 
opdracht van de gemeente gebouwd, een dubbel woonhuis. In het linkerdeel op 
nr. 63 woonde mejuffrouw D. Heetbrink, sinds 1918 onderwijzeres aan de open
bare lagere school op de Hagen. Zij nam in 1959 na 41 jaar afscheid. Voor een 
onderwijzeres een lang dienstverband; in die tijd werd je als vrouw in het lager 
onderwijs ontslagen wanneer je trouwde. In maart 1959 nog besloot een meer
derheid in de raad van Eibergen - 10 voor en 5 tegen - om deze regel te handha
ven (Onze Gids, 20-03-1959). Later heeft de heer H. Lenderink, werkzaam bij 
de Twentse Kabelfabriek in Haaksbergen, er gewoond. Op nr. 65 met de naam 
'Dissen Ende'5, woonde de familie Zeeman. Nico Zeeman - iedereen sprak ove
rigens van meneer Zeeman - werkte op het gemeentehuis als chef van de afde
ling Financiën, Onderwijs- en Personeelszaken. Na Hospers was hij de tweede 
leidinggevende gemeenteambtenaar in de straat. Zeeman was een flamboyante 
man, die werd gewaardeerd vanwege zijn brede culturele belangstelling en grote 
muzikale kennis. Hij verenigde in zijn persoon vele functies, waaronder voorzitter 
van de Stichting Eibergen in de wereld van het boek, secretaris van de 
Culturele Commissie (buurtgenoot De Keuning was voorzitter), artistiek leider van 
de Bioemensymfonie en bestuurslid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
(actief daar was ook zijn buurvrouw Heetbrink). Zeeman overleed in 1989 76 jaar 
oud (J. Baake, e.a., red., 2008, pp. 30-32). Vóór de familie Zeeman woonde er de 
familie Treffers. De heer Treffers was ook werkzaam op het gemeentehuis. 
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Het hoge huis in het 
midden op de foto is het 
huis van de gemeentelijke 
veearts Piel. Daarnaast 
(ook wit) de woonhuizen 
van mejuffrouw. Heetbrink 
en de familie Zeeman. 
Helemaal op de achter
grond links het huis van de 
familie Voltman (foto: col
lectie L.A. van Dijk). 

Tussen de weiden achter de 'witte' huizen stond destijds aan de Blomsgaarden-
weg een dubbel woonhuis dat eigendom was van kippenboer E.J. Grijsen, zelf 
woonachtig aan de Haaksbergseweg nr. 21. In de eerste woning met nr. 2 woon
den achtereenvolgens de families Geesink, Te Broeke, Ten Damme en Ter Maat 
en in de tweede woning met nr. 4 de families Hengeveld, Reesing en In den 
Nieuwenkamp. Wat meer naar de Wilhelmweg toe stond vanaf 1948 tot 1959 
een houten vierklassig schoolgebouw dat dienst deed als onderkomen voor de 
christelijke Wilhelminaschool voor ULO. Na 1959 is de organisatie Bescher
ming Bevolking (BB) er nog tot medio 1966 gehuisvest geweest. Als laatste 
'bewoner' vond de padvindersgroep Skoltaro onderdak in het houten gebouw. In 
1968 werd het afgebroken. 

Terug- en vooruitblik 
We breken ons verhaal ter hoogte van de huidige Blomsgaarden af. In 1900 zou 
het dorp hier al ver achter ons hebben gelegen. De Hagen vormde toen nog de 
zuidgrens van het dorp. Als gezegd is Eibergen in eerste instantie gegroeid langs 
de uitvalswegen naar de omliggende plaatsen. Zo ook dus langs de Groenlo-
schestraat. Aanvankelijk ook hier bebouwing met een agrarische bestemming, 
maar gaandeweg de 20e eeuw nam dat af en verschenen gebouwen van waaruit 
diensten werden verricht (gezondheid, geldzaken) of waarin min of meer 
bemiddelde particulieren zich hadden gevestigd. Vandaag de dag is de voormali
ge Groenloschestraat een fraaie straat waarin - op het eerste oog - van het agrari
sche verleden niets meer te zien is. In het vierde verhaal over de straat in het 
volgende nummer zullen wij onze beschrijving voorzetten tot de kruising met de 
Groenloseweg. Daarmee zal dan een eind gekomen zijn aan dit vierluik. 

Eibergen, september 2010 Freek Bartelink en Peter Rutgers 
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Interviews 
Met de volgende personen uit Eibergen werd over de J W Hagemanstraat vanaf het 
Hendrik Odinkplein tot de kruising met de Groenloseweg gesproken H van Berkel, 
H G Z Bloemena, HJ Boksebeld, WJ G Essink, G H Fokkink Heino A J F Henge-
veld-Kormelmk H B Kolthof-Meddelei, A te Nahuis, J A te Nahuis Voortman, G 
Bokstein Tuinhout, B Tuinhout Stomps, I M Th Wielens, G J Wielens-Waamelink en 
G H Wormgoor Soms werd met hen meer dan een keer gesproken, soms ook werd door 
hen voor ons nog ontbrekende informatie opgezocht en aangereikt 

Noot 
1 De auteurs bedanken Leo van Dijk, Wim Essink, Agnes Hengeveld KoimeJink, 

Appie en Jo te Nahuis, Bert Smeenk en Gerrit Wormgoor voor het willen lezen van 
een eerdere versie van het verhaal en voor de door hen aangebrachte verbeteringen en 
gegeven aanvullingen 

2 De huisnummeis in dit verhaal verwijzen naar de nummering anno 2010 
3 De Eibergsche Stoombleekerij zou in 1955 pas Koninklijke Textiel Veredelingsin 

dustrie gaan heten, i c de 'KTV' Voor het gemak spreken we echter steeds over de 
KTV 

4 Een aantal foto's in dit verhaal is afkomstig van de Beeldbank van het Streekarchiva-
riaat Regio Achterhoek (SARA) in Doetinchem 

5 De naam 'dissen ende' heeft te maken met het spel klootschieten Bij dat spel is het 
de bedoehng een bal (= kloot) in zo weimg mogelijk worpen van 'dissen ende' naar 
'gennen ende' te gooien Leo van Dijk heeft in Old Ni js (nr 61, 2008) een uitvoerig 
veihaal over de geschiedenis van het klootschieten in Eibergen geschreven 
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Nicolaas Jongbloed, een zouaaf die in Rekken terechtkwam 

Italië in de 19e eeuw 
Rond 1850 bestond Italië uit meerdere staat
jes en koninkrijkjes. In het midden van Italië 
lag de kerkelijke staat. De paus was niet 
alleen hoofd van de katholieke kerk maar 
tevens staatshoofd van deze staat. 
In die tijd ontstond er een beweging die 
streefde naar het tot stand komen van een 
verenigd Italië. Grote voorvechters waren 
Giuseppe Garibaldi en koning Victor Emanu
el II. De in 1846 tot paus Pius IX gekroonde 
kerkvorst prakkiseerde er echter niet over om 
ook maar een stukje van zijn land af te staan. 
Hij kon rekenen op militaire steun van de 
Franse keizer, maar in 1864 moest de keizer 
om politieke redenen zijn militaire steun ver
minderen. De paus besefte dat hij dan niet 

Kerkelijke staat I860. meer opgewassen zou zijn tegen zijn tegen
strevers en daarom deed hij een beroep op de 

rooms-katholieke jongeren van Europa om hem militair te helpen door dienst te 
nemen in zijn leger Zouafi Pontifici (zouaven van de paus). Rondreizende 
priesters brachten deze pauselijke oproep ook naar Nederland. 

Om zouaaf te worden moest men uiteraard in de eerste plaats katholiek zijn, tus
sen de achttien en veertig jaar oud en men mocht niet getrouwd zijn. Er volgden 
drie keuringen, de eerste in de woonplaats, de tweede in Brussel en de derde in 
Rome. In het Brabantse Oudenbosch richtte pastoor Hellemons een opvangcen
trum voor zouaven in. Oudenbosch was in de jaren 1864-1870 het voornaamste 
verzamel- en vertrekpunt voor de vrijwilligers uit Nederland. Van de ruim 
10.000 vrijwilligers leverde Nederland met 3.181 man het grootste contingent. 
In de lijst kom ik geen namen tegen uit de vroegere gemeente Eibergen, wel 
zeven namen uit onze omgeving. Uit Groenlo: Jan Henri te Braake, Johannes 
Lodewijk Buve, Johannes Henri Geesink en Herman Freek Tank. Uit Lichten-
voorde: August Pillen en uit Haaksbergen: Hendrik Jan Oldenkotte en Jan Waar
borg. 
Het zouavenavontuur had echter wel een consequentie. De aanmelders hadden 
immers zonder toestemming van de Nederlandse koning dienstgenomen in het 
leger van een vreemde mogendheid en daardoor verloren ze hun Nederlander
schap. Ook werden ze uitgesloten voor een rijksbetrekking in Nederland en had
den zij geen recht op een uitkering van het burgerlijk armbestuur. 
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Victor Emanuel IL paus Pius IX. Giuseppe Gai ümldi. 

Keuring en de dienst 
Nicolaas had zich als vrijwilliger aangemeld in Oudenbosch. Aangekomen in 
Brussel met zijn persoonlijke documenten: het geboortebewijs, een gezond
heidsverklaring, een bewijs van de Nationale Militie' en een bewijs van goed 
gedrag van de plaatselijke pastoor onderging hij een strenge keuring. Ingeschre
ven werd hij onder nummer 1060 op het blad van recrutering. 

Vandaag 19 januari 1866, treedt genoemde Nicolas Jongbloed, zoon van Nicolas 
Jongbloed en Maria de Bree, geboren te Nieuwkoop op 23 augustus 1841, met 
als laatste woonplaats Nieuwkoop, provincie Holland, in dienst bij Zijne Heilig
heid als gewoon soldaat bij het bataljon Zouaven, zich verplichtend om trouw 
dienst te doen gedurende twee jaar en om de voorgeschreven eed ten overstaan 
van de bevoegde autoriteit af te leggen, daartoe overleggende de hierna aange
geven documenten, die zijn goed bevonden conform de regels en omschrijvin
gen van het reglement voor rekruten, met onze ondertekening, wij ter tijdelijke 
voorziening uit naam van de Soeverein hebben ingelijfd en hebben wij beloofd, 
in naam van dezelfde Soeverein aan bovenvermelde N. Jongbloed dat hij alle 
voordelen van soldij, bewapening, kleding, voorraden, vergoedingen en al wat 
verder is vastgelegd in de wet van 7 januari 1852 zal krijgen voor de duur van 
twee jaar waarvoor hij in dienst is genomen (in geval hij zijn dienst niet meer kan 
voortzetten) zijn ontslag kunnen aanvragen, hetgeen hem zal worden verleend 
conform de regels die daarvoor zijn. 

Genoemde A'. Jongbloed, verklaart tot aan dit moment nooit te zijn geschorst of 
uit een leger te zijn gezet. Hij zal zich zonder uitzondering, onderwerpen aan de 
regels en de militaire wetten en de dagelijkse gang van zaken en discipline die 
gebruikelijk zijn of zullen worden voor het bataljon. 
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Na de keuring in Brussel ging de reis verder per trein, via Parijs naar Marseille. 
Per boot volgde de overtocht naar Civitavecchia, een haven bij Rome. In Rome 
volgde een derde, strengere keuring. Daar werden ze opnieuw ingeschreven en 
ontvingen ze een wapennummer. Nicolaas kreeg nummer 2546, hij werd zouaaf 
op 24 februari 1866. 

Val van Rome 
In 1866 waren de zouaven in de weer met het 
verjagen van Garibaldi's troepen of met het 
de kop indrukken van binnenlandse onlusten. 
De zouaven onderscheidden zich op 13 okto
ber 1867 tegen Garibaldi in Monte Libretti en 
twee weken later in Monte Rotondo. Een 
bekend treffen was de slag van Mentana. 
Zo'n 3.000 zouaven en 2.000 Fransen ston
den op 3 november 1867 tegenover 15.000 
roodhemden van de Italiaanse vrijheidsstrij
der Garibaldi, wiens leger na de slag uiteen
viel. De wereldlijke macht van de paus was 
gered. 
Maar toen Frankrijk op 5 augustus 1870 in 
oorlog raakte met Pruisen en zijn troepen uit 
Italië terugriep, zag koning Victor Emanuel 
II zijn kans schoon. De Italianen hadden niets 
meer te vrezen van het Franse leger en beslo

ten op 9 september 1870 massaal de Pauselijke staat binnen te vallen. De zoua
ven verdedigden Rome met hand en tand. Maar de druk van de Italianen werd te 
groot. De val van Rome op 20 september kon door de overrompelde pauselijke 
troepen niet meer worden voorkomen. 
De bevelhebber van de pauselijke troepen gaf op verzoek van de paus de strijd 
op om te voorkomen dat er onnodig veel slachtoffers zouden vallen. 
Op 21 september 1870 nam paus Pius IX afscheid van zijn troepen. De zouaven 
verlieten Italië en de paus werd gevangene van het Vaticaan. 
Nicolaas maakte de beroemde slag van Mentana mee en ontving daarvoor de 
Mentana medaille met daarop de spreuk Fidei et Virtuti (trouw en dapperheid). 
Later kreeg hij, zoals alle zouaven, ook de pauselijke onderscheiding de Bene 

Een zouaaf in uniform. 
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Merenti (goede verdiensten). Op 1 maart 
1868 werd Nicolaas ontslagen en ontving hij 
een militair paspoort, dat gold als reisdocu
ment om terug te keren naar Nederland. 

Hoe ging het verder? 
Terug in Nederland ging hij bij zijn zuster 
Geertruij en haar man in Groenlo wonen2 . 
Geertruij huwde op 38-jarige leeftijd met de 
27-jarige aannemer Johannes Hendrikus 
Weenink op 9 januari 1867 in Groenlo. In die 

tijd leerde hij Christina Huitink kennen, op 17 januari 1840 geboren in Groenlo, 
dochter van Johannes Huitink, grofsmid en Hendrika Pierik. 
Op 24 mei 1871 traden Nicolaas, winkelier en Christina, weduwe van Hendrikus 
Jansen'' in het huwelijk in Groenlo; voor de katholieke kerk deden ze dat een 
dag later. In Groenlo werden twee kinderen geboren. Op 7 november 1872 zag 
Nicolaas Johannes Henricus het levenslicht. Hij stierf veel te jong, nog geen drie 
jaar oud, op 26 september 1875 in Groenlo. Op 25 november 1873 werd Maria 
Johanna geboren. 

Slag van Mentana. 

Het gezin verhuisde eind 1875 van Groenlo 
naar Zevenaar, waar twee dood geboren kin
deren ter wereld kwamen: op 18 februari 
1876 een dochter en op 4 mei 1878 een zoon. 
Bij de aangiften hiervan, is Nicolaas winke
lier van beroep. 

Begin mei 1879 ging het gezin Jongbloed 
weer verhuizen, ditmaal naar Gouda. Ze gin
gen wonen aan de Kleiweg en ook in Gouda 
is hij winkelier van beroep. 
Op 24 juni 1879 werd er een dochter gebo
ren, genaamd Geertruida Antonia Maria. 
Op 4 oktober 1880 verhuisden ze weer, nu 

naar Rekken, om de tapperij over te nemen van Johannes Gerardus Hesselman, 
weduwnaar van Antonia Huitink (zuster van Christina) en zijn tweede vrouw 
Wilheimina Johanna Lindeman. Het echtpaar Hesselman-Lindeman was eind 
september 1880 geëmigreerd naar Amerika. 

In Rekken werden twee kinderen geboren, een zoon, Johannes Hermanns Felix 
op 20 november 1880 en een dochter, Grada Antonia op 30 oktober 1882. 
In het Register-* van verleende vergunningen voor den verkoop van sterken 

Kleiweg in Gouda rond IH50. 
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Cafe B, J■ ten Broekc. "^ drank in het klein, 
bedoeld bij wet van 
28 juni 1881 staat 
dat: Nicolaas Jong

bloed op 23 januari 
1882 de vergunning 
kreeg voor de somma 
van 25 gulden per 
jaar En een 
omschrijving van de 
lokaUteit waarvoor 
de vergunning is ver

leend, met aandui

ding van straat, wijk en nummer. Rekken: De keuken, tapkamer en gelagkamer 
van het huis G no 125 gelegen aan de Rekkenscheweg. 

Café B.J. ten Broeke in Rekken. 

Zware tijden voor de weduwe 
Op 30 april verschenen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Eibergen, 
Jan Antonie Butz, 56 jaar, landbouwer en Gerrit Jan Boevink, 48 jaar, landbou

wer, beide te Rekken in deze gemeente 
woonachtig, dewelke ons hebben ver

klaard, dat op den 28 april 1883 des 
namiddags om acht uren, in het huis 
No 125 te Rekken binnen deze 
gemeente, in den ouderdom van een en 
veertig jaren is overleden Nicolaas 
Jongbloed, in leven tapper, geboren te 
Nieuwkoop en woonachtig geweest 
binnen deze gemeente, echtgenoot van 
Christina Huitink, zonder beroep 
wonende binnen deze gemeente, zoon 
van Nicolaas Jongbloed en Maria de 
Bree, beiden overleden. 
De eerstgenoemde aangever Jan Anto

nie Butz was naast landbouwer ook 
kerkmeester van de rkkerk in Rekken, 
maar ook naober van Nicolaas Jong

bloed en familie. In het overlijdens

boek van deze parochie staat dat Nico

laas Jongbloed ten volle is bediend 
door kapelaan J.H.Hendriks. 

Collectie: familie Butz. ^^ ^et eerder genoemde Register is 

t 
t t 

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden 
de ziel van zaliger: 

NICOLAAS • JONGBLOED, 
beminde echtgenoot van 

c i m i S T i 3 s r - A . HXJiTnsTK:. 
GeboreD te N i e u w k o o p den 33 Augustus 1841, 

na een langdurig doch geduldig lijden en tijdig 
voorzien van de H. Sacramenten, overleden te 
R e k k e n den 28 April 1883 en den 2 Mei daar
aanvolgende op het K.K. Kerkhof aldaar begraven. 

De deugd ia het ware sieraad van den menach en 
lijn echte grootheid, ze maakt offervaardig en groot
moedig en God alleen is zijn roem. 

Toen voor eenige jaren de Bruid van Christus 
door roofzuchtige handen werd aangevallen toog hij 
naar Rome en bood zijn arm en leven aan, om haar 
rechten te verdedigen; God echter wilde toen nog 
niet het offer zyns levens; hij werd een brave en 
trouwe man, een goede en bezorgde vader, die wel 
zooveel mogelijk voor het tijdelijke werkte maar op 
de eerste plaats voor het rijk Gods en Zijn Gerech
tigheid, (Matth. VI, 33), dit was ook zijn laatste 
b«ie voor de zynen. 

Dierbare vrouw en kinderen! moge mijn leven 
en sterven uw christelijke troost zijn! Wat God doet 
18 wel gedaan; werpt alle bekommeringen op Uemj 
Hij is Vader van weduwen en weezen! en blijft zóó 
leven, dat de Hemel ons weder vereeoige! Moge zya 
hoop vervuld en by den Heer zijn belooniog zija. 

Sap. V, G. 
OKZE VADEE . . . WEES GEGROET, 

Drukker^ der Tbomas k KempitVereeniging. Zwolle* 
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verder te lezen: N. Jongbloed overleden hij het eindigen van het vergunnings
jaar, de vergunning opnieuw verleend aan de weduwe Jongbloed. 
De eerste jaren betaalt ze nog 25 gulden per jaar voor deze vergunning, maar het 
bedrag werd eindjaren tachtig van die eeuw opgeschroefd naar 37,50 gulden per 
jaar. 

Sterfgeval na sterfgeval 
Christina Huitink, weduwe Jongbloed, hertrouwde wettelijk in Eibergen op 
8 mei 1888 en kerkelijk een dag later in Rekken met Johann Gerhard Effing, 
06-11-1836 geboren in Zwillbrock, weduwnaar van Wilhelmina Jacoba Harpe-
rink. Het leed was nog niet geleden voor Christina, want op 8 april 1893 over
leed in Groenlo haar oudste dochter Maria Johanna Jongbloed, nog geen twintig 
jaar oud. 
In december 1896 deden ze de tapperij over aan Johannes Harbers en Bernar-
dina Gesina ter Woorst en gingen ze aan de overkant van de weg wonen, op 
G 126^ . In dit huis is er alweer een sterfgeval te melden. Geertruida Antonia 
Maria Jongbloed overleed daar op 20 december 1899, nog maar net twintig jaar 
oud. Zoon Johannes Hermanns Felix Jongbloed werd onderwijzer in Didam.5 
In de winter van 1902 werd bij hem tuberculose geconstateerd. Het Didamse 
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gemeentebestuur wilde hem ontslaan maar zijn collega's vroegen om dit met te 
doen en de onderwijsorganisatie bood bovendien aan het salaris voor een plaats
vervanger te betalen Desondanks werd hij ontslagen zonder enige financiële 
uitkering Hij ging terug naar Rekken om in het huis van zijn moeder en stiefva
der te overlijden op 4 april 1903 in de leeftijd van 22 jaar Je zou denken dat ze 
alles gehdd hadden, maar in 1912 sterft ook haar jongste dochter Grada Antonia 
Jongbloed op 29 juli te Groenlo, nog net geen dertig jaar oud 

Moeder Christina Huitink is op 17 november 1915 ovei leden in Rekken G 126 a 
en begraven op de 20^te De aangevers Hendnkus Kerkemeijer (Dieks Poppink) 
en Jacobus Hendnkus Bernardus Butz ffiors Hendrik) waren naobers van 
Christina Na het overlijden van zijn vrouw en de kinderen Jongbloed verhuisde 
Johann Gerhard Effing naar Eibergen, waar hij overleed op 27 september 1918, 
bijna 82 jaar oud 

Kort samengevat 
Nicolaas Jongbloed was trouw aan de paus en de kerk maar kende in zijn leven 
weinig geluk Christina Huitink bracht acht kinderen ter wereld Uit haar eerste 
huwelijk met Hendnkus Jansen op 21 oktober 1867 een levenloos geboren zoon, 
de andere zeven kinderen Jongbloed zijn hier boven vermeld Hoezo goede 
ouwe tijd*^ 

Rekken, januari 2010 Harald Bleumink 

Bronnen en noten 
ZoLiavenmuseum m Oudenbosch, inschrijttormulier en persoongegevens van zouaaf 
Nicolaas Jongbloed 
Wikipedia Algemene informatie zouaven 
1 Huwelijksbijlagen gemeente Groenlo 24 05 1871 aktenummer 4 Nationale Militie 

vooi de lichüng van het jaar 1860 is ingeschreven dat hem bij de loting is ten deel 
gevallen No 26 en dat hij vervolgens door de Militieiaad, uit hoofde van bioedei-
diensl van de dienst is vrijgesteld 

2 Bevolkingsregister gemeente Groenlo, register/bladzijde 8/105 en 12/361 
3 Hendnkus Jansen, koopman, trouwde op 21 11-1866 te Gioenlo met Christina Hui

tink, Hendnkus Jansen, 19-06-1868 overleden te Groenlo, 32 jaar 
4 Archief gemeente Eibeigen nummer 1473 
5 chnsvankeulen nl/didam 

G 125 Nu cate lestauiant Kerkemeijer Rekkenseweg 42/44 
G 126 a Nu tamilie Konniger Rekkenseweg 83/85 
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Scheppels Mankzaod 

Eerst wat aover alledaagse woorde. 

Baeze (bes) 
Ik hebbe 't al 'ns eerder aover baezen ehad. Tegenswoordig sprekt ze neet meer 
aover baezen, maor ze zegt netjes in 't Hollands 'bessen'. Baezen kont verschil
lende kleuren hebben. Maor at zwatte baezen rood bunt, bunt ze nog gruun.* 
Trouwens, at zwatte karsen ( Spaanse) nog rood bunt, bunt ze ok nog greun. 
Wi-j hebt baezen in soorten. Wilde baezen zoas bosbaezen, vossebaezen en krin-
tebaezen bevobbeld. Sint Jansbaezen (rode bessen), aolbaezen (aalbessen of 
zwarte bessen) en stekkebaezen bunt tamme baezen. St. Jansbaezen heten zo, 
umdat ze zo umstreeks 24 juni, de naamdag van Sint Jan, riepe bunt. 

Stekkebaeze (kruisbes) 
De Achterhookse name 'stekkebae
ze' zeg niks aover de baeze, maor 
aover de baezenstroek, ok wal bae-
zenbos enuumd, met gemene stek-
kels. In 't Duuts is 't Stachelbeere. 
De Nederlandse name 'kruisbes' 
zeg wat aover de baeze. Kruisbes is 
afeleid van 'croesebes'. Croese is te 
vergelieken met kroes van kroes-
haar. Op de croesebesse zit kleine 
gebaogen heurkes. Vandoor de 
name, die al eeuwen geleden via 

'cruus' is aoveregaon in kruis. Da's de geschiedenis van de kruisbes. Maor wi-j 
holdt ' top 'stekkebaeze'. 

Gruun (groen) 
Gruun is onriepe, ok onervaren. 
Den jonge is nog zo gruun as gres, den mot nog volle leern. 
Hef Jan nog gin verkering? Nee, den wet nog neet met vrouwleu umme te gaon, 
den is op dat punt nog zo gruun as gres. 
Den Derk is al wal dartig jaor en den kik nooit naor vrouwleu umme, daor zit 
gin vrouwleuvleis an zo te ziene. 
Studenten wordt ontgreund. In die tied bunt ze greuntjes. 
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Zo gruun as gros, gres (gras) 
Gres, dat nog gruun is, is onriepe, 't mot lechbroen worden en halmen met zaod 
hebben, dan pas is 't riepe en köj 't heujen. Maor, 't heujen is veurbiej. Wi'j ziet 
gin heujoppers meer in de weidens staon. 't Gros wordt greun (dus onriepe) 
emaeid en inekuuld. Gin heujbarge meer biej de boerderiejen, maor langgerekte 
perskoelen. 
N.B. Ik heb greun en gruun, gros en gres deur mekare gebroekt. Zo heur ik 't in 
de supermarkt ok. Den enen zeg gros en den andern zeg gres. En of dat echt ori
gineel Eibargs is, zal ze een zorg waezen. 

Heujschure 
Daor in 't hoes is 't altied 
een heujschure ('t is er 
nooit opgeruimd). * 

Pellegarste (gepelde 
gerst) Pellegarstesoep was 
vrogger een lekkere soep, 
schrif Jo Onstein. Ik had 
er nog nooit van eheurd. 
Wi-j kennen wel riest-
soep, maor dee is ok oet 
de mode. 

Hej miej nogwat veur 't gat te binden? (heb je nog een boodschap voor me?)* 
Dat wodden vrogger wal evraogd biej 't weggaon. 
Maor 't wodden ok anders gebroekt: 
'Den köj 't nooit naor 't zin doon, den hef altied wat veur 't gat te binden'.* 

Oetveugelen, oetvigilieren (uitzoeken) 
Ik mot nog es oetveugelen, hoo of ik dee bokse weer maken kan. 
Mien vrouw had 't dan aover oetvigilieren. 

Een flinke boerenmeid die kost een daalder 
Een daalder was vrogger een gangbaore munt met een weerde van ± ƒ1.50 
Ze wodden in Amerika tot 'dollar' verbasterd. Wi'j kent 't woord daalder nog in 
't versjen, dat altied op broedlachten ezongen wodden: 
'Een flinke boerenmeid, die kost een daalder, een daalder, een daalder, Een 
daalder kost een flinke boerenmeid.' 
Ik hebbe mien afevraogd, hoo of ze daor ank wammen. 
Misschien, dat 't te maken hef met wat een boerenmeid (met kost en inwoning) 
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in een wekke verdeenen. Mien mooder verdeenen zo umstreeks 1910 honderd 
gulden in 't jaor as jonge boerenmeid veur dag en nacht bi-j Semmelink van 'n 
Holtdrost in den Slangenborg. 

Foeke ( rimpel of fuik), foekerig (verfomfaaid, frommelig) 
'Foi, wat zut den rok ter toch foekerig oet, 't is ene foeke', 't is net of een hond 
um in de konte hef ehad', zei mien vrouw at een kledingstuk ter verfrommeld 
oetzag. Of : "Wat zit den naod toch foekerig. Den kan ik zo neet meer glad krie-
gen Den mo'k helemaol los halen en opni-j stikken onder de naeimesiene'. 

Foeke (slonzige oude vrouw) 
Daor kump die old foeke ok weer anlopen. Die is ok altied op pad. Ze löp der 
slonzerig bi-j. Och ja, 't is altied al een grote slonze ewes. 

Foeke (fuik) Daor is Jan lillijk in de foeke elopen. 

Foekepot 
Dat is volgens Van Dales groot woordenboek een 
klanknaobootsing. 
't Op en neer bewaegen van 't rietjen met natte 
vingers in de varkensblaoze. die aover een jam-
pot espannen was, gaf een foekering geluud (sto-
terig). I-j mossen wel in de hand spi-jen um de 
vingers vochtig te maken, anders foeken 't neet. 
Foeken was vrogger ok stoten (seksueel). 

Foekjen is een Friese meisjesname. 
Foekjen Bakker was een dochter van ons Friese hoofd van de schole. 

Glad (schoon, klaar) 
Een naod mag neet foekerig zitten . Die mot glad waezen. 
Zo, de kokken is weer schone,'t is allemaole weer glad. 
'k Heb de boekholding weer in de riege. Da's ok weer glad. 
Och, aj effen bi-j mekare gaot zitten, dan hej 't zo weer glad. 
Ik bun 't zat, ik heb 't ni-je der glad af. 

Waarschouwing 
Dat zit OW neet glad, keerltjen, door köj op rekkenen. 
Dat jungesken moj good in de smiezen hollen, da's een gladdekkel. Gladjanus 
wodden ok wal ezeg. 
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Leilatte (lineaal) en griffel 
Dit woord is nog oet de tied, dat er op schole met griffels op leien eschreven 
wodden. Met de leilatte mossen der strepen op de leie etrokken wodden um de 
letters en woorden op riege te können schrieven. De schrieverieje zal wal neet 
volle um 't lief ehad hebben. Der was weinig ruumte op een leie. In 1930, ton ik 
in de eerste klasse zat, schreve wi-j nog effen met griffels. Maor al gauw krege 
wi-j van die mooie Zweedse kroontjespennekes met een penholder. Wi-j mossen 
zelf veur een inktlappe zorgen um de penne an af te vaegen. Onze mooders zet
ten wel een lepken met wat laogen in mekare. Op elke banke was een inktpötjen 
in-ebouwd en een gleuve um de penne met inktlappe in te leggen. Maor nog jao-
ren nao de afschaffing van de griffels bleef 't sprekwoord bestaon: "Een tien 
met een griffel". Die kreeg i-j as beloning van de juffrouw, a-j iets heel good 
hadden edaon. Hoo lange is dat veurbi-j? 

Kold, koldigheid 
Koldigheid en nattigheid bestaot neet in 't Nederlands. 
Ak 's morgens pap wil etten, zet ik ze allied effen op 't vuur, net zo volle, dat de 
koldigheid der af is. 
't Is wat met die koldigheid. I-j mot een dikken jas antrekken aj naor boeten 
gaot. 't Waeit ow kold um de klungels. 

Nat, nattigheid (aanhoudend nat weer) 
't Is met disse nattigheid gin weer um boeten op te scheeten met 't wark. Ok 't 
dreugen van de wasse is met die nattigheid een probleem, 't Is griepen en van
gen tussen de bujen deur. 

(N.B. De van een * veurziene oetdrukkingen komt van Jo Onstein-Keizer.) 

Iets aover bluumkes in den hof 
Klemmekes (of klömmekes) 
Dat was biej ons de name veur Oost-Indische kers. Een eenjeurig plentjen. Maor 
een paar zaödjes gaven een zee van kroepende stengels, die heel lank wodden. 
Ze klemmen zich an gaas en andere planten vaste en klommen daor tegenop. Ze 
hadden mooie oranjekleurige bluumkes. I-j konnen der van in 't soort kommen, 
net as van goldsbloomen. Die zaeien zich ok royaal oet. 

Ruderieje (voortwoekering) 
Der bunt planten, die net as klemmekes aoveral deurhen greuit. Lelietjes van 
dalen is ok zo'n spul. Dat ruudt alsmaor wieter. 't Gif op de duur ene grote rude-
ri-je in 'n hof. Dat ziej goed in grote tuinen, die neet meer onderhollen wordt. 
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Viooltje. 

Een bluumken met stiefkinder 
Vieuitjes staot aoveral. Driekleurigen en Meertse vieultjes. 
Onze Duutse buren nuumt ze ok wal 'Stiefmuuderkes'. Aj 
't bluumken good bekiekt, köj 't snappen, 't Is een leuk 
verhaal. Violen hebt vief kelk- en vief kroonblaedjes. De 
vief kroonbleadjes bunt net een olderwets, onvolledig 
gezin, een mooder met vier kinder. Ze zit in 't rond, as an 
taofel. De kelkblaedjes bunt de stuule. De mooder ('t 

grootste bloemblad) zit heel breed met eur grote gat op twee stuule; an weerszie
den zit een kind van eur, elks op een eigen stool. Tegenaover de mooder steet 
nog maor één stool (kelkblad) en doorop mot de bloomblaedjes samen zitten. 
Met zien beiden op één stool. Dat bunt gin eigen kinder van de mooder, maor 
stiefkinder, die worden ja altied misdeeld en doorumme is de mooder ('t mooiste 
en grootste blad) een stiefmooder. Zo kump dit bluumken an zien bi-jname van 
Stiefmuuderken. 

Zo, hier laot ik 't veur disse kere bi-j. Ik hoppe, daj der een betjen plezier an 
belaeft. Vrogger liet ik 't eers an Hermien laezen um te wetten, of 't een betjen 
aardig was, maor dat geet neet mee. 
Laot 't OW allemaole good gaon. 

Eibarge, september 2010 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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Boeken uitgegeven door de Historische Kring Eibergen november 2010 

E.H. Wesselink (red.), Hendrik Odink 1889-1973. Eoklore en Vroomheid in 
Berkeiland, 1989 € 5,00 

E.H. Wesselink, Kom vanavond met verhalen. Eibergen in oorlogstijd. 
deel 1 - De Jodenvervolging, 1990 € 12,00 
deel 2- De moed der machtelozen, 1992 € 14,00 
deel 3 - Hoe de oorlog is verdwenen, 1995 € 15,00 

J. Baake (red.). Oud Rekken in beeld, 1993 € 5,00 

B.H.M, te Vaarwerk, e.a. (red.). Boerenwerk. Honderd jaar Afdeling Eibergen 
van de Geldersche Maatschappij van Landbouw: 1895-1995, 1995 . . . € 7,00 

B.H.M, te WsiixrvjerK De Berkel en haar Waterschap: 1882-1950, 1997 € 7,00 

L.A. van Dijk, 't les kan liejn. Honderd jaar ijspret in Eibergen: 1898-1998, 
1998 € 5,00 

W. Odink, e.a. (red.) De Holten Verzamelde gedichten van G. Odink 
1916-1978, 1999 € 7,00 

E.H. Wesselink, Geschiedenis van de Oude St. Mattheus van Eibergen: 
1500-2000, 2000 € 14,00 
(+ gratis H. Odink (bewerking E.H. Wesselink), Kostgangers van onze 
Lieve Heen Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eibergen, 1984) 

B.H.M, te Vaarwerk, De Hof Te Vaarwerk en zijn bewoners: 1188-1900, 
2001 € 18,00 

E.H. Wessselink & G.B. Maarse, Boerderij- en veldnamen in Eibergen, 
2004 € 20,00 

B.H.M, te Vaarwerk, e.a. (red.), In de baan van de windhoos. De stormramp 
van 1 juni 1927 in de gemeente Eibergen, 2007 € 15,00 

J. Baake, e.a. (red.). De Bloemensymfonie. Het wonder van Eibergen, 2008 
€ 20,00 
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L.A. van Dijk, Het hoek van Hupsel. Geschiedenis van een Eihergse 
huurtschap, 2010 € 20,00 

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

Overige publicaties aan te schaffen via de HKE 
Joop Brens, Ut maeken van Roderlo, 1982 € 2,50 
E.H. Wesselink, Tien man en tachtig gulden: CNS, 1985 € 5,00 
Léon Hanssen, Leven in geleende tijd. Over Menno ter Braak, 1992 . . € 10,00 

Al deze uitgaven kunnen worden besteld via het bestelbiljet of telefonisch via 
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel.: 0545-472517. 
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