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Redactioneel: Vereniging Het Museum 80 jaar 

Bij een 80-jarigjubileum kijk je 

vanzelfsprekend terug in de geschiedenis. 

Het was voor mij, als ―nieuweling‖ in 

het bestuur van VHM sinds 2007, leuk en 

leerzaam om dit tijdperk eens nader te 

bekijken. Dat deed ik onder andere door het 

boek: ―Van Oud naar Nieuw; Stichting en 

Museum Freriks van 1913-1997‖, 

samengesteld door Bep Godthelp in 2002,  te 

lezen. In  de gekopieerde krantenartikelen 

van de Nieuwe Winterswijkse Courant vind 

je naast bijvoorbeeld uitgebreide aandacht 

voor nieuwe aanwinsten, ook veel 

opmerkingen die nog steeds actueel zijn 

zoals: ―In 1931 sprak G. Jansen bij zijn 

vertrek naar Amsterdam de wens uit dat 

‗ruimte en financiën‘ een keer opgelost 

zullen moeten worden.‖ Weer actueel in 

2009! Hopelijk komt er echter in dit najaar 

een uitspraak van de gemeente over een 

nieuw museumconcept in Winterswijk. 

Spannende tijden! 

Wat ook opvalt is het grote aantal be-

vlogen Winterswijkers dat zich, soms al 

gedurende vele, vele jaren heeft ingezet voor 

de vereniging met haar museale collectie en de 

Stichting Freriks. 

Plaatsgenoten met passie, kennis en in-

zicht! Het zal u niet verbazen dat de schrijvers 

van de artikelen in dit extra dikke nummer van 

Freriks Nieuws in deze beschrijving passen. 

De vaste bijdrage van Jan Tjalkens moeten we 

in dit nummer helaas missen. Jan, van harte 

beterschap.Veel leesplezier! 

Tienke Brouwer 

  

Kopij voor Freriks nieuwsn 131 ontvangt 

de redactie graag  voor 19 december a.s. per 

mail (secretariaat@vereniginghetmuseum.nl) 

of via het kantoor in Museum Freriks. 

Voor de tentoonstelling Vereniging “Het Museum” 80 jaar zijn wij nog op zoek naar 

portretten van (oud-)bestuursleden. Foto‘s, tekeningen of schilderijen alles is welkom. De 

namen van deze mensen kunt u  vinden op onze website www.vereniginghetmuseum.nl U kunt 

de werken aanmelden per mail (info@vereniginghetmuseum.nl) of per telefoon bij Tienke 

Brouwer. (532544) 

Oproep voor portrettengalerij 

v.l.n.r: jeugdportret bestuurslid Dinie Sluiskes, secretaris B. Stegeman en Mr. ten Houten 

http://www.vereniginghetmuseum.nl/
mailto:info@vereniginghetmuseum.nl
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Voor brugklas-plus leerlingen van scholengemeenschap De Driemark zijn projecten met 

verdiepingsstof samengesteld. Zo leren ze in twaalf lessen kennismaken met de archeologie 

van Winterswijk. Uiteraard brengen ze daarbij ook een bezoek aan Museum Freriks. Op de foto 

geeft Wim Scholtz aanwijzingen. 

Lessen in archeologie 
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Het was de onderwijzer G. Jansen die in 

de jaren twintig een aantal Winterswijkers 

warm kreeg voor het idee van een plaatselijk 

museum. 

Aan zijn stuwende kracht 

is het te danken dat in 1929 

een museum- vereniging kon 

worden opgericht en dat de 

gemeente Winterswijk een 

schoollokaal, als expositie-

ruimte voor de prille 

collectie, ter beschikking 

stelde. Jansen omschreef zijn 

ideeën over de museum-

inrichting als volgt: ―t Meest 

t y p i s c h e ,  w a a r d o o r 

Winterswijk vooral bekend 

is, is de geologische 

gesteldheid van den bodem. 

Alles wat hierop betrekking 

heeft  moet de hoofdschotel 

v o r m e n .  H i e r o m h e e n 

groeperen zich dan vooral dieren en planten, 

waarvan veel zeldzaam is .‖ Tegelijkertijd 

deed hij echter een beroep op de mensen, om 

de natuur in stand te houden en geen vogels 

te doden voor het museum. Jansen zou in de 

geschiedenis voortleven als een pionier die 

Winterswijk een museum bezorgde én een 

Museumvereniging. 

De collectie van Het 

Museum werd vanaf de 

oprichting in 1929 onder-

gebracht op wisselende 

lokaties. Hoewel het beheer 

van haar collectie vanaf de 

oprichting een centrale 

plaats in de taakstelling van 

de veren iging heeft 

ingenomen, richtte zich de 

vereniging ook steeds op 

andere zaken die gerelateerd 

zijn aan de beoefening van 

de oudheidkunde. In dit 

kader moeten vooral 

genoemd worden de 

bemoeienis met de zorg 

voor monumenten, de 

activiteiten op het gebied van archeologie en 

het uitgeven van publicaties over lokale en 

streekhistorische onderwerpen.  Zie ook: 

www.vereniginghetmuseum.nl 

Meester Jansen en het begin van Het MuseumMeester Jansen en het begin van Het MuseumMeester Jansen en het begin van Het Museum   
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Gedurende de tachtig jaar van haar 

bestaan heeft het Winterswijks Museum 

diverse locaties gekend waar de verzameling 

was ondergebracht. 

In de jaren twintig kreeg meester G. 

Jansen, onderwijzer aan school O, van een 

aantal dorpsgenoten medewerking om tot de 

stichting van een museum te komen. Jansen 

was al druk bezig objecten voor het nieuwe 

museum te verzamelen. Later zou hij 

regelmatig in de krant melding maken van 

nieuwe aanwinsten.  

Op 7 oktober 1929 werd de vereniging 

―Het Museum‖ opgericht. De gemeente 

stelde een lokaal van School L op de 

Sleeswijk beschikbaar en hier kon op 23 

november 1929 voor het eerst de collectie 

worden geëxposeerd. In een aantal kasten en 

vitrines waren vooral natuurhistorische en 

geologische zaken tentoongesteld, omdat 

Jansen vond, dat die het meest kenmerkend 

voor Winterswijk waren.  

Toen de school het lokaal weer nodig 

had, werd de collectie tijdelijk ondergebracht 

in een pand op de hoek van de Gasthuisstraat 

en de Silostraat. Een paar maanden later 

werd de verzameling ter opslag naar School 

N (Keizers) overgebracht. Ook in die tijd 

was er al een groot ruimtegebrek, zodat 

zelfs een deel van de inventaris bij 

particulieren moest worden gehuisvest.  In 

december 1933 berichtte het college van b. 

en w. dat er opnieuw verhuisd moest 

worden en wel op korte termijn: in januari 

moest opnieuw van School L gebruik 

worden gemaakt. 

In juli 1934 werd besloten dat op de 

Wheme een muziekkoepel zou worden 

gebouwd. De kelder daarvan, met een 

oppervlakte van 11 bij 9,75 meter, kon als 

museumruimte worden gebruikt. Helaas 

bleek al snel dat de kelder helemaal niet zo 

geschikt was om de museumspullen te 

herbergen. Door de hoge vochtigheid 

werden geologische vondsten aangetast, 

liepen boeken en platen veel schade op en 

ging de bijzondere vlinderverzameling zelfs 

helemaal verloren. Het was duidelijk: de 

verzameling moest ergens anders naar toe. 

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 

werd de bovenverdieping van het paviljoen 

bij het strandbad betrokken. Toen op last 

van de Duitsers deze bovenzaal moest 

worden ontruimd en de collectie in de 

vochtige benedenruimte van het paviljoen 

moest worden opgeslagen, was dat niet 

Een praatje bij een Wenters plaatje (60) 

De huisvesting van Het Museum  

School N (Keizers)  
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bepaald een verbetering. Na de oorlog kon de 

bovenverdieping weer worden gebruikt.  

T o e n  h e t  b e s t u u r  v a n  d e 

museumvereniging er in slaagde beide 

bovenverdiepingen van de herstelde garage 

bij Hotel De Klok te huren, werd daar het 

museum ingericht. Dat is een heel bekende 

locatie geworden en daar hebben velen de 

verzameling kunnen bekijken. De collectie 

groeide voortdurend en al spoedig werd ook 

hier de ruimte te krap. Omdat Hotel De Klok 

en de daarbij behorende vroegere garage 

verkocht werden, diende de ruimte vóór 1 

september 1972 te zijn ontruimd. Er moest 

opnieuw een oplossing worden gezocht. Een 

groot deel van de museuminventaris werd 

Rechtsonder  de ramen van de museum-

ruimte onder de muziekkoepel 
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toen naar het provinciaal museumdepot in 

Zutphen gebracht. Een ander deel werd in het 

korenspieker Kössink opgeslagen. In 

Zutphen werden alle objecten beschreven, 

gefotografeerd en zonodig behandeld tegen 

bijvoorbeeld houtworm. 

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan 

van de Afdeling Winterswijk van de 

Nederlandse Geologische Vereniging werd in 

1973 een geologische expositie in de 

bovenzaal van de bibliotheek aan de Balinkes 

georganiseerd. Deze was een groot succes en 

door vele reacties bleek dat men het jammer 

vond, dat het slechts een tijdelijke 

tentoonstelling betrof. Twee bestuursleden 

van het Nutsdepartement Winterswijk, dokter 

F.Th. Ter Haar en ondergetekende, namen 

het initiatief voor de oprichting van het 

Actiecomité Freriks. De gemeente stelde de 

v i l l a  F r e r i k s  b e s c h i k b a a r  a l s 

museumonderkomen. Op 4 april 1977 kon de 

Voorjaar in de heemtuin foto Frans Frumau 

open week van start gaan. In één week 

brachten 4300 mensen een bezoek aan 

Freriks. Op 19 oktober 1978 kon 

staatssecretaris G.C. Wallis de Vries van 

CRM de officiële opening van het complex 

Freriks verrichten. Toen waren ook de 

heemtuin en de kinderboerderij klaar 

Inmiddels zijn we ruim dertig jaar 

verder. Het ligt voor de hand te 

veronderstellen en te hopen dat daar nog wel 

een aantal jaren bij zullen komen. Er wordt 

momenteel hard gedacht over de 

mogelijkheid een deel van de collectie op een 

andere plaats onder te brengen, waardoor 

voor de rest van de verzameling de al weer 

aanwezige ruimtenood zal worden verlicht. 

Hoelang dat nog zal duren???? 

  

                                                                                                                     

Willem Peletier 
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In zandlopers schuren de korrels elkaar 

steeds gladder tot ze tenslotte bijna zonder 

wrijving van het ene in het andere glas glij-

den. Daarbij wordt de doorgang steeds verder 

uitgeslepen. Hoe ouder een zandloper is, hoe 

sneller hij loopt. Ook bij de mens vliegen de 

jaren bij het stijgen der jaren steeds sneller 

voorbij. 

Daaraan denk ik, nu het useum zijn 

tachtigste verjaardag viert. Felicitaties van 

 

jubileum roept herinneringen op. Wat de tuin 

betreft is er een scala van gebeurtenissen, 

waarvan ik alweer achttien jaar deel uitmaak. 

Jur Wenderich haalde mij destijds de tuin 

in en algauw zat ik middenin de activiteiten. 

Met behulp van Scouting Winterswijk werd 

er gesnoeid en een houtwal opgebouwd in 

het bos, een ideaal leefgebied voor kleine 

vogels en bosdieren. De heide werd 

vernieuwd. Dat betekende grond afgraven, 

Heemtuinoverpeinzingen (48) 

v.r.n.l: achter: Elsbeth, Nelly v.d. Heuvel, Wim Toebes, Henk Goorhuis, Tineke Smeenk, Frans 

Frumau Voor: Henk Hilhorst, Willemien Damkot, Riek te Bokkel en Gerrit te Voortwis. 

Jacqueline Offermans ontbreekt. 

ons uit de heemtuin. Wij hebben speciaal 

voor al die werkbijen daar de tuin vol bloe-

men gezet. Wij wensen jullie nog vele jaren 

met allerlei activiteiten. Wij heemtuinvrijwil-

ligers kijken met respect naar dat ronde getal 

want onze poot van Stichting Freriks telt pas 

31 jaren. 

De heemtuin vindt zijn oorsprong in 

1978 toen een groep jonge natuurliefhebbers 

hun schouders eronder zette. Toen ik in 1991 

met de tuin kennismaakte was alleen Fieke 

Bos nog actief werkzaam van die groep. Een 

zand opbrengen en heide inzaaien. Het zaad 

haalden we bij de familie Hartlief met daarbij 

blauwe knoop en echte guldenroede. Die 

groeiden zo goed dat er na jaren geen heide 

meer te zien is. Daar gaan we volgend jaar 

wat aan doen. Gerrit te Brummelstroete zorg-

de in 1994 voor een publikatiebord voor een 

boterletter en een rollade. Jan Stortelers deed 

hetzelfde in 1998 met het ―fotobord‖ bij de 

ingang. Er werd een moeraspoel gegraven 

zodat er meer water zou blijven staan. De 

kynologen houden niet van water, terwijl het 
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voor de tuinen onontbeerlijk is. 

Rondleidingen waren er vele jaren, al-

hoewel de belangstelling minimaal was. De 

composthoop werd aangelegd. Jarenlang 

zette Gerrit de berg tuinafval om tot zwarte 

compost totdat zevenblad en haagwinde roet 

in het eten gooiden. De composthoop ver-

dwijnt. Volgend jaar staat daar wuivend 

graan. Om de kennis van planten aan u over 

te dragen werden er naambordjes geplaatst. 

Een winterlang werd er geschuurd, geschil-

derd en gegraveerd. Vol trots werden de 

bordjes geplaatst. Enkele dagen later waren 

ze verdwenen. Ze hingen hoog in de bomen 

of tussen de struiken en een aantal kwam 

weer boven water toen de veenput werd uit-

gebaggerd. Nu proberen we het met foto‘s. 

In 1995 ontstond het idee, de voortuin bij 

het museum te veranderen. Dat werd een 

gevecht van vijf jaar. Het ging soms echt 

hard en er zijn soms lelijke dingen gezegd 

maar uiteindelijk werd op 21 juni 2000 de 

tuin feestelijk heropend door mevrouw Stig-

ter. 

We deden mee aan een pompoenenwed-

strijd. Onze dikste werd slechts 140 cm in 

doorsnee. We hadden tuinen vol bloemen en 

geurige kruiden. De veenput groeide dicht. 

Na jaren zwoegen en mopperen kwam er 

hulp via het Gemeenschapsfonds en werd de 

put uitgebaggerd door Hiddink. Het ziet er 

nu weer vrolijk uit met allerlei bloemen langs 

de randen. 

Al die jaren lieten we u genieten. Op 

zo‘n zonnige dag even bijkomend op een 

bank met rondom vogelzang en gekwaak van 

kikkers. 

In de Lakenhal in Leiden hangt een 

stilleven waarop de vergankelijkheid wordt 

uitgebeeld. Daarop staat onder meer die 

zandloper, maar er zijn ook twee zeepbellen 

te zien. Het leven is als een zeepbel die uit 

elkaar spat. En wat hebben we dan aan 

rijkdom, schoonheid, geleerdheid en al het 

andere dat we najagen? 

Deze week is het graan gemaaid. De tijd 

staat niet stil. 

25 juli, St Joapik, feestdag van St. Jaco-

bus. Henk en Gerrit haalden hun oogst bin-

nen op 29 juli, de dag dat wij afscheid namen 

van Elsbeth. Eind december 2004 was haar 

vader, boer Henk, overleden. Vanaf toen was 

zij beheerder. In juli 2005 openden we, 

terugdenkend aan hem, de Henk Mentink-

weide met familie, noabers en bekenden. 

Er gebeurden van toen tot nu fijne en 

minder prettige dingen. De paden zorgen 

voor zorgen. Als je bij vochtig weer niet 

uitkijkt, breek je zonder moeite een van je 

ledematen. Het heeft de volle aandacht van 

het nieuwe bestuur maar tot nu toe zonder 

resultaat. De watertoevoer naar de veenput 

kwam tot stand en sinds kort is er een pomp 

in de kruidentuin. We gingen jarenlang op 

excursie met een pannenkoek als beloning. 

Zo kwamen en gingen de seizoenen. 

Na de sneeuw waren daar plots de 

bosanemonen, dan volgden het voorjaar en 

de zomer met rijpend graan en overal bloe-

men totdat de herfst het blad weer kleurde. 

Zo vergaat het ook ons. De zandloper 

loopt. 

Wij gaven Elsbeth een bont boeket. 

Daarmee gaf ieder van de heemtuin iets van 

zijn eigen arbeid en inzet. 

Een bont geheel, heel verschillend zoals 

we zelf ook zijn. Een groep mensen die van 

bloemen houdt en u daarin laat delen. 

Frans Frumau 
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Guido Hengeveld 
 

restaurateur van schilderijen 

lid „Restauratoren Nederland‟ 
 

restauratie  

schilderijenrestauratieadviezen 

vrijblijvende offertes 

Taxaties 

 

www.schilderijen-restaurateur.nl 

 

 

Atelier:   

Kerkstraat 29 

6981 CC Doesburg 

06 209 863 45 

www.boekhandelkramer.nl 
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computerkasten - bureau’s - 
TV kasten - enz. enz. 

hang- en legkasten met 
draai- of schuifdeuren 

Handy Markt 
Hobbyhuis Heinen 

 
Ratumsestraat  51 - 53 

Winterswijk   05 43 - 51 35 97 

HET ADRES VOOR 
KLEINMEUBELEN OP 

MAAT 

alles wordt op maat gemaakt 
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Het is alweer augustus en op de boerderij 

gaat alles zijn gangetje. 

In het voorjaar zijn er veel jonge dieren 

geboren en deze hebben nu allemaal de 

leeftijd bereikt dat ze allen naar een nieuwe 

eigenaar kunnen. 

We zoeken altijd een goed tehuis voor de 

konijntjes, cavia`s, lammeren en geitjes, 

want we kunnen niet alles aanhouden op de 

boerderij. Meestal is dit geen probleem 

omdat veel mensen de weg naar de 

kinderboerderij weten te vinden. 

Na maanden binnen te hebben gezeten 

zijn onze kippen ook weer lekker buiten aan 

het scharrelen. Zij hebben namelijk een 

overkapping boven hun buitenrennen 

gekregen, zodat bij slecht weer de rennen 

mooi schoon en droog blijven. 

Ook is er nieuw gaas bevestigd; dit was 

ook wel nodig, want het oude gaas zat er al 

meer dan 30 jaar voor. 

Er lopen nu verschillende soorten kippen 

in de rennen en ook de fazanten hebben in 

deze rennen weer hun eigen onderkomen. 

De maanden juli en augustus zijn 

duidelijk vakantiemaanden. Veel toeristen 

weten de weg naar de kinderboerderij, maar 

ook naar de heemtuin te vinden. Regelmatig 

wordt er in de melkbus, die in de dierenstal 

staat, een vrije gift geworpen. Daar kunnen 

we op de boerderij net weer die extra 

dingetjes van doen. 

Op zondag 28 juni hadden we onze 

jaarlijks terugkerende Freriksdag. Mede door 

het mooie weer een succes. Ruim 700 

bezoekers kwamen het museum, de 

kinderboerderij en de heemtuin bezoeken. 

Voor iedereen was er wel wat te beleven. 

Voor de kinderen het springkussen of een 

ritje op de pony; de volwassenen konden 

snuffelen tussen de Drupannen en Keulse 

Afscheid van de kinderboerderij.  
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potten en informatie verkrijgen over 

fossielen of over het houden van vogels. 

De live optredens van de Winterswijkse 

Accordeonvereniging, Voices en Raymond 

Ubbink (Are You Ready! )trokken ook de 

nodige aandacht. 

Tevens wil ik in dit verhaal vereniging 

―Het Museum‖ van harte feliciteren met haar 

80- jarig bestaan. Een jubileum waar we wel 

even bij stil mogen staan. De medewerkers 

van de kinderboerderij wensen jullie als 

vereniging nog vele goede jaren toe! Veel 

succes met alle activiteiten die jullie voor dit 

jaar in verband met jullie 80- jarig bestaan 

hebben georganiseerd! 

Dit verhaal in Freriksnieuws is tevens 

mijn laatste verhaal. Per 1 augustus jl. heb ik 

mijn werkzaamheden als beheerder van de 

kinderboerderij en het buitengebied 

beëindigd. Dit is een persoonlijke keuze van 

mij geweest. Het was ook een zeer moeilijke 

keuze omdat ik het werk van mijn vader 

Henk Mentink op de boerderij voortzette. 

Ik ben in januari 2000 in dienst gekomen 

van de Stichting Freriks als assistent-

beheerder en heb de functie van beheerder in 

januari 2004 van mijn vader overgenomen. 

Helaas is mijn vader in december 2004 

overleden. Het werk heb ik altijd met veel 

plezier gedaan hoewel mij het laatste jaar wel 

zwaar viel.  

Mario Navis gaat mijn werkzaamheden 

als beheerder voortzetten op de mooie 

kinderboerderij van Stichting Freriks, samen 

met Ardie Overkamp als assistent-beheerder 

en Leonne Gijsbers (nieuwe werkneemster) 

als dierverzorgster. 

Ik wens hun allen veel succes toe en 

maak er met z`n allen iets moois van! Mario 

Navis gaat de verhaaltjes in Freriks Nieuws 

voortzetten. 

Langs deze weg wil ik dan ook iedereen 

bedanken voor alle steun in de afgelopen 

jaren in de vorm van schenkingen, (door 

bedrijven, instellingen ) en dergelijke. Mede 

hierdoor kan de kinderboerderij blijven 

bestaan! 

Bedankt allemaal en wie weet tot ziens! 

                                                                                                 

Elsbeth Lankwarden. 

 

Lees meer over afscheid Elsbeth verder op 

pagina 38. 
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Grensgevallen 

Vanaf 17 oktober is in museum Freriks 

en bij de boekhandel te koop het boek 

―Grensgevallen. Vluchtelingen 1933-1940‖, 

geschreven door Henk Krosenbrink, 

uitgegeven door vereniging Het Museum in 

samenwerking met het Staring Instituut. Het 

boek begeleidt  de gel i jknamige 

tentoonstelling, die eveneens vanaf 17 

oktober te zien is in museum Markt 12, 

Aalten. De inleiding, geschreven door Wim 

Scholtz, drukken we hierbij af. 

Karel Nihom, die joodse geloofsgenoten 

helpt uit Duitsland te vluchten, wordt uit het 

grensgebied verbannen. Gradus Kobus, die 

communisten de grens over helpt, krijgt een 

boete opgelegd. Burgemeester Verbeek 

wordt oneervol ontslagen, omdat hij de 

voorschriften te soepel hanteert. Een 

Aaltenaar helpt Joden uit Berlijn vluchten, 

puur om er rijker van te worden. Het zijn 

allemaal ongemakkelijke verhalen. 

Ongemakkelijk, omdat ze niet zo eenvoudig 

in kaders van goed of kwaad zijn te vatten. 

Ongemakkelijk ook, omdat ze zich afspelen 

in een periode, waarin de Nederlandse 

regering zeer restrictief optrad tegen 

politieke en religieuze vluchtelingen uit 

Duitsland. En vooral omdat we inmiddels 

weten wat de gevolgen voor de 

teruggestuurde vluchtelingen waren. Daarom 

worden we in Nederland nu niet graag aan 

deze periode herinnerd. 

Het helpen van deze vluchtelingen in de 

jaren dertig was een daad van dubbel verzet. 

Het was verzet tegen het nationaal-

socialisme, maar ook tegen de eigen 

regering. Het was illegaal, en werd dus 

bestraft, ook in Nederland. Dat ligt nu, 75 

jaar later, nog steeds gevoelig. En nog steeds 

is het geen populair onderwerp in de 

Nederlandse geschiedschrijving. 

Krosenbrink werkt in zijn werkkamer nog op een orginele  typmachine. Foto Geurt Schut. 
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Over de problematiek van de 

vluchtelingen aan de grens met alle 

dramatische aspecten vandien is opvallend 

weinig gepubliceerd. In zijn ―Koninkrijk der 

Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog‖ 

besteedt dr. L. de Jong wel aandacht aan dit 

onderwerp. Hij schrijft: ―Er is nauwelijks een 

thema aan te wijzen dat zo duidelijk aan de 

kant van de niet-Duitse volkeren en hun 

regeringen het tekort aan inzicht, vaak ook 

het door nationaal egoïsme bepaald tekort 

aan simpele menselijkheid illustreert. 

Vandaar dat wij het van belang achten, dit 

thema, niet zonder schaamte, met 

uitgebreidheid te behandelen (…).‖(1) De 

Jong besteedt veel meer aandacht aan de 

joden dan aan de socialisten en 

communisten. Over de praktijk aan de grens, 

waar zo vele drama‘s zich afspeelden, zegt 

hij nauwelijks iets. De kwestie Verbeek 

wordt met een zin aangetipt, (vermoedelijk 

althans; de naam wordt niet genoemd)(2) en 

dat hij in 1939 uit zijn ambt werd gezet is De 

Jong kennelijk niet bekend. 

In andere literatuur komt de situatie van 

vluchtelingen in het grensgebied wel aan de 

orde, maar dan als onderdeel van een groter 

geheel, bijvoorbeeld in de levensverhalen 

van individuele personen. Een andere 

benadering is die van Marij Leenders. Zij 

schreef een dissertatie over het 

vluchtelingenbeleid in Nederland onder de 

titel: ―Ongenode gasten. Van traditioneel 

asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-

1938”(3). Maar de politieke en religieuze 

vluchtelingen in de jaren dertig komen hier 

slechts aan de orde als onderdeel van het 

laatste hoofdstuk. Het zwaartepunt ligt in de 

19e en begin 20ste eeuw, en het verhaal stopt 

in het jaar van de Rijkskristalnacht. 

Overigens hebben we aan Marij Leenders 

ook een helder overzicht te danken van de 

kwestie Verbeek, gepubliceerd in 

―Gelderland 1900-2000‖ onder de titel: 

―Joodse vluchtelingen aan de grens‖(4). 

Henk Krosenbrink betrad dus een vrijwel 

onontgonnen terrein, toen hij, bij de 

voorbereiding van zijn boek over het leven 

van de Winterswijkse NSB-burgemeester Dr. 

W.P.C. Bos, begin jaren ‘90, stuitte op deze 

vorm van verzet(5). Hij raakte gebiologeerd 

door mensen als Mozes Kan, Karel Nihom 

en Gradus Kobus, die zich, met veel 

idealisme en grote persoonlijke risico‘s, 

inzetten voor het lot van geestverwanten en 

geloofsgenoten. Van Gradus Kobus was bij 

voorbeeld weinig meer bekend, dan dat hij 

communist was en de eerste Winterswijkse 

politieke gevangene, die door Duits toedoen 

de dood vond(6). Door Krosenbrink werden 

Kobus en het communistisch verzet in de 

Achterhoek aan de vergetelheid ontrukt, na 

meer dan een halve eeuw stilte. Hij vond er 

zelfs de stof in voor een roman over het 

leven van Kobus, getiteld: ―De rode 

Draad‖(7).  Het boek begint met een 

verzonnen situatie, een confrontatie van de 

moeder van Gradus Kobus met haar 

overbuurman Piet Mondriaan. Maar 

naarmate het verhaal zijn dramatische einde 

nadert, wijzen documenten meer en meer de 

weg. ―Daar heb ik niets meer over hoeven te 

bedenken‖, zegt Krosenbrink. De roman 

wordt bijna een documentaire. 

Een andere roman van Krosenbrink 

waarin de oorlogsproblematiek een hoofdrol 

speelt is ―De barst in de deur‖(8). En in 2007 

werd op De Haart het openluchtspel ―De 

Moffenmeid‖ opgevoerd.  Als er één thema 

is, dat in alles wat Henk Krosenbrink schrijft 

telkens weer terugkomt, dan is dat wel dat 

goed en fout, zwart en wit in oorlogssituaties 

moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Deze 

genuanceerde benadering is kenmerkend 

voor al het werk van Krosenbrink, fictie en 

non-fictie. 

In ―Grensgevallen. Vluchtelingen aan de 

grens‖ vertelt Henk Krosenbrink van de 

wederwaardigheden van mensen in een 

extreme situatie. Individuele verhalen, soms 

met veel details weergegeven, geven een 

levendig beeld, wat de lezer heel goed in 

staat stelt zich in te leven in de situatie. Deze 

wederwaardigheden spelen zich af binnen 

een kader, dat is geschapen door de Duitse en 

Nederlandse overheden in die jaren. Ook het 
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overheidsbeleid, de motieven daarvoor en de 

wijzigingen dat het onderging in die periode 

zijn door Krosenbrink nauwkeurig 

beschreven. Zoals gebruikelijk houdt hij zich 

hierbij strikt aan het bronnenmateriaal. 

Daarbij blijven natuurlijk vragen open, waar 

de bronnen niet in voorzien. Wellicht 

prikkelt het de fantasie van de schrijver en 

komt ook dit onderwerp tot een roman of 

toneelstuk. Maar nu eerst de wetenschap! 

 

Wim Scholtz 
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1913 Voorproefje: Tentoonstelling van Oudheden. Een week lang wordt in een huis aan 

de Markt een tentoonstelling gehouden  als onderdeel van de onafhankelijkheidsfeesten, 

waarbij het einde van de Franse overheersing wordt herdacht. Er wordt een catalogus 

gedrukt bij de 215 tentoongestelde voorwerpen. Onder meer een krant spreekt uit dat het 

jammer is dat het geen permanente expositie is. 

1924 De doopsgezinde predikant F.C. Fleischer, in zijn hoedanigheid als secretaris van 

―Het Nut‖ richt een commissie op om te komen tot een Winterswijks museum. 

1929, 7 oktober Officiële datum van oprichting van vereniging Het Museum. Er zijn 10 

leden, waarvan acht in het bestuur worden gekozen: A. Landman, voorzitter, G. Jansen, 

vice voorzitter, Mej. Sonderlo, secretaresse, mr. A. ten Houten, penningmeester en verder 

de leden C. van Schothorst, J.B. Roelvink, B. Stegeman en F.A. Horsthuis. 

1929, 22 november Opening van het nieuwe museum in een lokaal van school L. Er volgt 

nu een periode van voortdurende verhuizingen. Het Museum verhuist naar verschillende 

schoollokalen, een gemeentelijk pand op de hoek Gasthuisstraat/Silostraat, een 

kelderruimte onder de muziektent op de Wheme, de bovenzaal en tenslotte een 

benedenruimte van het strandbadpaviljoen. De inventaris lijdt ernstige schade. 

1946 Eindelijk krijgt  Het Museum vaste grond onder de voeten door de huur van de twee 

bovenste verdiepingen van de garage bij hotel De Klok aan de Satinksplas. Veel oudere 

Winterswijkers herinneren zich met enige weemoed de gezellige, rommelige en vooral erg 

volle inrichting en de rondleidingen van Johan Kolthof. 

1972 Een projectontwikkelaar koopt hotel De Klok en Het Museum is weer dakloos. De 

inventaris wordt ondergebracht in het museumdepot in Zutphen, een deel gaat naar het 

spieker van Kössink en de verzameling vogels gaat naar het politiebureau. 

80 Jaar Het Museum in jaartallen 
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In de jaren 50  fotografeerde Gerhard Ribbink het museuminterieur tot in detail 
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 1974 Een actiecomité wordt opgericht, dat komt met een Plan Freriks, dat onder meer 

bestaat uit een kinderboerderij, hertenweide, heemtuin en een museum. Leden zijn Henk 

Kolstee, Willem Peletier en Jan Stemerdink. 

1977, 4 april Openstelling van museum Freriks voor het publiek. Vereniging Het 

Museum verzorgt het beheer en de inrichting van de historische afdeling. Vanaf dit moment 

ontwikkelt zich de vereniging ook als streekhistorische instelling die lezingen en excursies 

organiseert en boeken uitgeeft. Ter gelegenheid van de openstelling verschijnt ook het 

eerste nummer van Freriks Nieuws. 

1978, 19 oktober Officiële opening van het complex Freriks door staatssecretaris 

Wallis de Vries. Ook het boerderij-gedeelte wordt als museum in gebruik genomen. 

1979 Vereniging “Het Museum” 50 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een 

tentoonstelling, een lezing en een boek samengesteld door Herbert Henkels, alles onder de 

titel ―Mondriaan in Winterswijk”. Het evenement trekt de belangstelling van de 

landelijke pers; de tentoonstelling trekt enkele duizenden bezoekers. 

1989 Vereniging Het Museum 60 jaar. Het jubileum wordt gevierd met onder meer een 

tentoonstelling van werk van Van Dugteren en een speciale uitgave van ansichtkaarten. Er 

is een festival van oude films en een afwisselend jubileumprogramma op het terrein van 

Freriks met Hulzer Willem, Hans Keuper, de Kiepenkerl en de Naober uut Zöwwent. 

1999 Vereniging “Het Museum” 70 jaar. Het jubileum wordt gevierd  samen met 

Molukkers, die veertig jaar in Winterswijk verblijven. Er is een boek, een tentoonstelling, 

lezingen en een  grote feestelijke culturele avond in De Storm met muziek, dans en Moluks 

eten. 

2002 Freriks Nieuws 100. Dubbeldik nummer. 

2004 Vereniging Het Museum 75 jaar. Het jubileum wordt gevierd met tentoonstellingen, 

gewijd aan Komrij (60 jaar), Mondriaan (60 jaar geleden overleden) en Armati (kwam 75 

jaar geleden naar Nederland) en met een bont programma met muziek, zang en cabaret op 

het terrein van Freriks. 

2009 Vereniging “Het Museum” 80 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een 

symposium. Er is een haalbaarheidsonderzoek naar de kansen voor een Museum van het 

Landschap en een Mondriaan-museum. 
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Familie Grimmelt van De Klok en Het Museum   

Toen mijn grootouders in 1933  Hotel De 

Klok overdroegen aan mijn ouders gingen zij 

wonen in het vroegere woonhuis en kantoor 

van Notaris Roelvink aan de Satinksplas 1. 

Daardoor bleven zij dichtbij en betrokken. 

Tussen Hotel De Klok en het huis waar mijn 

grootouders woonden stond een schuur. Die 

schuur was gebouwd, lang voordat mijn 

grootouders en mijn overgrootvader in 1900/

-01 het oude Hotel De Klok lieten afbreken 

en een nieuw hotel bouwden. De schuur 

werd gebruikt voor het stallen van de 

koetsen. De paarden gingen naar de stal 

achter in de tuin. De paardenstal had een 

grote poort naar een straatje, dat uitkwam op 

de Spoorstraat. Toen het automobiel zijn 

intrede deed, werden in de schuur aan de 

Satinksplas ook de voitures van de gasten 

ondergebracht. In de schuur was ook een 

ruimte met een pomp voor het wassen van 

het linnen van het hotel. De schuur had één 

verdieping die gebruikt werd voor de opslag. 

In de maanden voor de bevrijding van 

Winterswijk werden door de gealliëerden 

meerdere bombardementen  uitgevoerd op 

het spoorwegemplacement en andere 

strategisch belangrijke doelen. Een van de 

bommen trof de schuur naast het hotel. De 

voorgevel en de binnenkant van het gebouw 

werden zwaar beschadigd. Ook ontstond er 

een regen van oranjevlaggetjes en ander 

materiaal dat buurman Ruepert had 

ingekocht met het oog op de bevrijding. Hij  

had het opgeslagen op de zolder van onze 

schuur. Door deze bom moest na de oorlog 

een nieuwe schuur worden gebouwd. De 

gespaarde achtergevel werd hoger 

opgebouwd zodat  twee verdiepingen konden 

worden  gerealiseerd. De nieuwe trapgevel 

aan de voorzijde werd getekend door 

architect Lamers uit Winterswijk. Er kwam 

een nieuw washok en opzij kwam een ingang 

met een (steile) trap naar de beide 

verdiepingen. In de voorgevel werden  

Op de foto, genomen op 18 september 1950 ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van onze 

grootouders ziet u het versierde huis van mijn grootouders, de garage/het museum en een stuk 

van Hotel De Klok. Ik ben met mijn zussen en Anneke Lodewijks aan het touwtje springen.  
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Foto boven: Oud-hotelier Bernard Grimmelt voor het 

toegangspad naar de museumruimten aan de Satinkplas, 

ca. 1950. (afbeeldingen boven/onder coll. Geurt Schut) 

Rechts: drie generaties Grimmelt met belangstelling voor 

Het Museum Winterswijk poseren voor de achtergevel 

van de garage/het museum naast Hotel De Klok. In het 

midden de schrijver van dit artikel. (foto: coll. B. 

Grimmelt) 
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muurankers in de vorm van  het jaartal van 

het nieuwbouwjaar 1948 geplaatst. Op 

verzoek van mijn opa en naamgenoot 

Bernard Grimmelt werd daarbij de 9 

omgedraaid. 

Zowel mijn vader, Theo Grimmelt, als 

mijn grootvader, Bernard Grimmelt, waren 

zeer goede verhalenvertellers. Zij kenden en 

vertelden vele oude verhalen en ―social talk‖ 

over vroeger in Winterswijk en omgeving.  

In de tijd vòòr radio en tv waren verhalen en 

anekdoten  immers een belangrijke bron van 

kennis en vermaak.                                                                 

Mijn grootvader had daarbij ook nog een 

grote belangstelling voor de lokale 

geschiedenis. Als wij vroeger thuis kwamen 

met verhalen uit de geschiedenisles op 

school, zei hij: ―Ga maar eens rustig zitten, 

dan zal ik je eens vertellen wat in die tijd hier 

in de omgeving gebeurde.‖  Hij vond  het 

belangrijk dat kennis over het oude en 

oeroude Winterswijk voor later werd 

bewaard. Zo kwam het dat hij vanaf het 

begin als bestuurslid betrokken was bij de 

oprichting van het Winterswijks Museum. 

Hij zorgde ervoor, dat mijn vader aan het 

museum onderdak verschafte  op de twee 

bovenste verdiepingen van de nieuwe schuur 

naast Hotel De Klok.  

Na de oorlog kwamen mijn tante Jet 

Lodewijks-Grimmelt met haar dochter 

Anneke blijvend terug uit Ned. Indië naar 

Nederland. Zij woonden in het huis bij mijn 

grootouders. Met het museum naast de deur 

waren wij, kinderen Grimmelt, en ook 

Anneke Lodewijks nogal betrokken bij het 

museum. Iedere  woensdagmiddag kwam 

meneer Kolthof warm water halen en ging 

wat schoonmaken in het museum in 

afwachting van de komst van bezoekers. Wij 

gingen met hem mee naar boven en konden 

ons ―vergapen‖ aan alle interessante dingen 

die er opgesteld stonden.  Op de eerste 

verdieping was een glazen vitrine opgesteld 

met urnen en gebruiksvoorwerpen uit het 

stenen tijdperk, gevonden bij  opgravingen in 

Ratum. Het idee, dat in deze urnen de 

verbrande resten zaten van mensen die 

duizenden jaren hier geleefd hebben, vond ik 

onvoorstelbaar. Nog onvoorstelbaarder was 

de enorme tekening van een dwarsdoorsnede 

van de ondergrond van Winterswijk met 

Op 3 november 1954 neemt het bestuur van vereniging “Het Museum” afscheid van bestuurslid 

Horsthuis. Zittend v.l.n.r. dhr. Wiggers, Colenbrander, Horsthuis, Grimmelt en Kramer. 

Staand: dhr. Kolthof, Sanders, Kolstee, Freriks en Minck. (foto: Gerh. Ribbink) 
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daarop aardlagen uit verschillenden perioden, 

vele miljoenen jaren oud.  En ook nog 

Winterswijkse steenkool en aardolie in een 

g l a z e n  p o t !                                                                                                                                 

Op de tweede verdieping was een diorama 

opgesteld met opgezette dieren zoals die  in 

de Winterswijkse fauna voorkomen. Dat 

vond ik wel mooi. De vele oude 

gebruiksvoorwerpen vond ik minder 

interessant met één uitzondering: het 

weefgetouw. Ik mocht soms de spoel met 

garen door de ketting halen, de draad 

aandrukken met een grote beweegbare ―kam‖ 

en dan met de voeten op de pedalen de stand 

van de kettingdraden veranderen. 

Oorspronkelijk stond het weefgetouw op de 

tweede verdieping. Op een dag kwam een 

heuse kruidenierswinkel uit de Misterstraat 

op die plaats te staan en verhuisde het 

weefgetouw naar beneden. Anneke en mijn 

zussen vonden het prachtig. Zo konden zij 

winkeltje spelen. Ook een lage 

schommelwieg van rotan had hun bijzondere 

aandacht. De wieg was van de zolder van 

Hotel De Klok naar het museum verhuisd. In 

deze wieg had onze vader gelegen.  

Aan de deur van het museum hing een 

briefje met daarop de openingstijden. Ik denk 

dat het museum in elk geval iedere 

zondagmiddag en woensdagmiddag open 

was. Buiten deze tijden kon men zich 

vervoegen bij mijn grootvader in Hotel De 

Klok. Mijn opa kon echter helemaal niet 

meer de trappen oplopen. Dus werden wij 

―als vrijwilliger‖ aangewezen om deze 

geïnteresseerde toeristen rond te leiden. 

Waren er eenmaal mensen binnen, dan zagen 

anderen licht branden en kwamen zij ook 

naar boven. Zo ging menig vrije middag in 

rook op aan het museum. Daar hadden wij 

helemaal geen zin in. Dus verstopten wij ons 

als museumbezoekers zich meldden. 

Een  groot  succes  b i j  onze  

―rondleidingen" was het verhaal van 

Drievetölleken. Er lag een foto van haar in 

een van de vitrines. Zij was een eeuw 

geleden , zoals zoveel Winterswijkers, met 

de boot naar Amerika vertrokken. Het schip 

Een dorpstype uit de 19e eeuw. Vrouw ter 

Sla, bijgenaamd “Drievetölleken”, die bij de 

dorpelingen het onkruid tussen de stenen 

wiedde en bij Joodse burgers de Sabbath-

lamp aanstak (Coll. vereniging Het Museum) 

verging en velen verdronken, behalve 

Drievetölleken. Zij droeg wel acht 

onderrokken. Daardoor bleef ze drijven en 

kwam ze veilig en wel weer terug. Door haar 

bijnaam bleef ze bekend, niemand kende nog 

haar echte naam. Mijn grootvader hield dit 

verhaal voor aan Anneke en mijn zusjes, als 

hij vond dat ze te "licht" gekleed waren : 

alleen met acht onderrokken was je veilig!  

Bernard Grimmelt 
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 Ruim 32 jaar geleden ging ik voor 

Gelders Erfgoed werken, toen nog Stichting 

Contact van Gelderse Oudheidkundige 

Verenigingen en – Musea geheten. Ik 

herinner mij uit mijn beginperiode een 

bijeenkomst in Museum Freriks. In keurig 

verstaanbaar dialect werden we toegesproken 

door Wim Scholtz, voorzitter van de 

Vereniging het Museum. Het respectvolle 

gebruik van streektaal trof mij bijzonder. Ik 

was gewend aan streektaalsprekers die op het 

Nederlands overschakelden zodra zich een 

Hollander bij het gezelschap voegde. Hier 

voerde iemand recht uit het hart het woord. 

Van dat moment af voelde ik mij persoonlijk 

betrokken bij dit museum.  

 Iedereen weet dat de oude 

scholtenboerderij Freriks zijn tweede leven 

kon beginnen dankzij een zeldzaam breed 

draagvlak van Winterswijkse verenigingen. 

Dat brede draagvlak betekende onderdak 

voor diverse collecties, een gevarieerd 

aanbod van activiteiten en een scala van 

voorzieningen. Binnen die context beleefde 

het voormalige museum op Satinkplas zijn 

doorstart.  

De opzet werd als vernieuwend en 

grensverleggend aangeprezen. Andere musea 

zouden hier een voorbeeld aan kunnen 

nemen. De combinatie van kinderboerderij, 

heemtuin, hertenpark, oefenparcours voor 

kynologen met een streekmuseum in de 

boerderij was onderscheidend. Het was toen 

en is nog altijd gebaseerd op particulier 

initiatief, op de inzet van talloze vrijwilligers 

en de steun en sympathie van de bevolking. 

De onmisbare rol van de gemeentelijke 

overheid van eigenaar, huisbaas en 

subsidiënt verdient in dit verband eveneens 

vermelding. 

 Mijn bijdrage aan dit jubileumnummer 

van Freriks Nieuws beperkt zich tot 

herinneringen aan een aantal markante 

momenten waarop Gelders Erfgoed en de 

Vereniging Het Museum met elkaar 

optrokken. De rol van consulentschap voor 

de musea, de geschiedbeoefening en het 

erfgoed in Gelderland kan alleen tot resultaat 

leiden als de ondersteuning goed is 

afgestemd op de behoefte van de achterban, 

waar o.a. de Vereniging Het Museum toe 

behoort. 

 Eén van de organen van Gelders 

Erfgoed, de Gelderse Adviescommissie voor 

de Musea, kwam in de jaren dat de 

Winterswijkse museumcollectie op 

Satinkplas was ondergebracht, een aantal 

malen de kansen voor een doorstart elders 

bespreken. De huisvesting aldaar voldeed 

niet meer aan de wensen van het bestuur, de 

bevolking en de museale eisen. Met een 

sluiting in het vooruitzicht en het probleem 

van jarenlange opslag elders, kwam 

commissielid Gerrit D. van der Heide met 

het voorstel een centraal museumdepot in te 

richten. Elders verkeerden diverse musea in 

een vergelijkbare situatie. Redelijk dichtbij 

was de Oudheidkamer Aalten, daarnaast 

enkele musea in Overijssel, verder musea op 

de Veluwe en in Utrecht.  

De Provincie Gelderland ging akkoord 

met de plannen voor de inrichting van depots 

voor de musea en voor bouwfragmenten. 

Daarvoor richtte het Contact een 

hulpstichting op: Stichting Oudheidkundig 

Naar een nieuw museumconcept 
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Depot. In Zutphen kwam een ruim pand van 

het Wijnhuisfonds aan de Halterstraat 

beschikbaar als Museumdepot, een deel van 

het voormalige Hof van de graven van 

Flodorf.  In  Valburg kwam het 

Bouwfragmentendepot op Huize de Mellard. 

Als beheerder van het museumdepot ging 

Piet Bolwerk, enthousiast en praktijkgericht 

aan de gang. Alle museumvoorwerpen 

moesten op lijsten gezet, ingepakt in 

eierkisten en verzegeld. Eenmaal in Zutphen 

verbrak hij de zegels, kist voor kist, 

controleerde de inhoud van de lijsten, 

nummerde de voorwerpen, beschreef ze op 

museumobjectkaarten, zorgde voor 

bestrijding van ongedierte en schimmel, en 

fotografeerde alles. Zo nodig vonden 

conserveringswerkzaamheden plaats. Die 

eierkisten benadrukken ogenschijnlijk de 

kwetsbaarheid van de objecten, maar ze 

waren goedkoop, handzaam en in ruime mate 

beschikbaar. 

Piet Bolwerk was zonder meer de best 

opgeleide museumman van Nederland. In 

zijn jonge jaren liep hij stage bij enkele grote 

rijksmusea en binnen alle afdelingen om 

aldus gekwalificeerd aangesteld te worden 

bij het Surinaams Museum te Paramaribo. Na 

ongeveer zeven jaar noopten de 

omstandigheden hem naar Nederland te 

komen. Dankzij Chris Schriks van De 

Walburg Pers te Zutphen die hem in 

Suriname had ontmoet, kon hij bij het 

Museumdepot aan de gang. Hij schertste dat 

hij bij sommige oudheidkamers het gevoel 

kreeg weer in een ontwikkelingsland terecht 

gekomen te zijn.  

 Museum Freriks te Winterswijk was niet 

alleen als museumconcept onderscheidend, 

maar onderscheidde zich ook op het gebied 

van de museale kerntaken: de documentaire 

taak, de behoudstaak, de publiekstaak, de 

onderzoekstaak en de bedrijfsvoering. 

Talloze oudheidkamers volgden het 

voorbeeld van Winterswijk en melden zich 

voor ondersteuning door het Museumdepot 

aan. Bij mijn aantreden als directeur fuseerde 

het Oudheidkundig Depot met het Contact 

tot één  organisatie. Dit Gelders 

Oudheidkundig Contact maakte de scholing 

van museummedewerkers tot speerpunt. 

Leden van de Vereniging Het Museum 

volgden de basiscursussen voor Registratie 

& documentatie, Behoud & beheer en andere 

cursussen en studiedagen. Zo ontstond een 

eigen kader van gekwalificeerde 

vrijwilligers.  

Op zeker ogenblik werd zelfs een 

―onzijdig familielid‖ in het leven geroepen, 

het OOM = Overleg van Oostgelderse 

Musea. Waarschijnlijk was de uitnodiging 

aan de omliggende musea en oudheidkamers 

om op Freriks ―buurt te komen maken‖ in 

feite de oprichtingvergadering van dit 

overleg. Uitwisseling van kennis en 

informatie in combinatie met een bezoek aan 

de musea, die lid waren van het overleg, 

vormden een stimulans voor verdere 

samenwerking. Het Staring Instituut te 

Doetinchem, onder de bezielende leiding van 

Henk Krosenbrink, heeft met samen met het 

OOM enkele regionale projecten opgeleverd, 

zoals een reizende expositie over 

streektaalschrijvers. 

 Op het gebied van geschiedbeoefening 

heeft de Vereniging Het Museum in dezelfde 

periode een indrukwekkende prestatie 

geleverd met een breed spectrum aan 

onderzoek, telkens afgerond met een fraaie 

publ icat ie .  Menigeen  heeft  d ie 

lezenswaardige reeks compleet in zijn 

boekenkast staan. In een aantal gevallen ging 

de verschijning van zo´n boek gepaard met 

een fraaie tentoonstelling in Museum 

Freriks, lezingen en excursies.  

 Gelders Erfgoed heeft op enig moment 

Duco van Krugten, directeur van Museum 

Wasserburg Anholt, mogen introduceren als 

docent oud schrift. Daarmee kwamen 

boeiende archiefstukken die betrekking 

hebben op de regionale geschiedenis vóór 

1800 voor de meeste mensen voor het eerst 

onder handbereik en kon men zich het lezen 

van oud schrift toe-eigenen. 

 De opbouw van een collectie jonge 

Mondriaans vergde financiële inspanningen 
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die de mogelijkheden van de Vereniging het 

Museum te boven gingen. Verschillende 

acties om bepaalde aankopen mogelijk te 

maken, werden besproken en van advies 

voorzien. Zo‘n collectie vraagt ook om extra 

beveiliging. De vakconsulenten van Gelders 

Erfgoed, voor iedere kerntaak één, hebben al 

heel wat adviesgesprekken mogen voeren. 

Maar het is geen eenrichtingsverkeer. 

 Omgekeerd hebben de erfgoed-

instellingen in Gelderland ook mogen 

profiteren van de ervaringen van de 

Vereniging het Museum. Bijvoorbeeld in 

2007, toen Gelders Erfgoed in het kader van 

zijn 50-jarig bestaan rond het thema 

―samenwerking‖ drie bijeenkomsten 

organiseerde. Wim Scholtz kwam toen – na 

plm. 30 jaar ervaring – het museumconcept 

in Winterswijk evalueren. Zijn bijdrage 

leidde met die van anderen tot een document 

waarin de succesfactoren en afbreukrisico‘s 

goed zijn verwoord, te vinden op de website 

van Gelders Erfgoed.  

 Het Museumdepot is inmiddels al 

geruime tijd geleden gesloten, een 

textieldepot bleef tot voor kort gehandhaafd. 

Vereniging Het Museum behoorde tot een 

twintigtal collectie-eigenaars die van deze 

voorziening tot de opheffing gebruik bleven 

maken. Inmiddels heeft Gelders Erfgoed 

samen met Gelders Archief een 

behoeftepeiling onder potentiële gebruikers 

van nieuw depotruimte gehouden, 

bijvoorbeeld als opvangcapaciteit bij 

calamiteiten. De uitkomsten worden 

gebruikt voor de inrichting van de nieuwe 

huisvesting van het Gelders Archief te 

Arnhem.  

 Het zal mij niet verbazen wanneer in 

Winterswijk de discussie over het museum 

van de toekomst is afgerond, men weer met 

een grensverleggend, voorbeeldstellend en 

innovatief museumconcept voor de dag 

komt. Dat is men aan de grondleggers van 

de Vereniging het Museum en de 

doorstarters van ruim 30 jaar geleden 

eigenlijk wel verplicht. En natuurlijk hoop 

ik dat Gelders Erfgoed bij die discussie en 

de realisering wordt ingeschakeld. Het met 

raad en daad bijstaan van de 

erfgoedinstellingen in Gelderland is immers 

de enige reden van bestaan van Gelders 

Erfgoed.    

Jacobus Trijsburg 

 met dank aan Piet Bolwerk 

GOC  

Het Agnietenhof in Zutphen is het onderkomen van het Gelders Oudheidkundig Contact 
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Op zaterdag 16 mei organiseerde vereniging Het Museum in samenwerking met de Biblio-

theek Oost-Achterhoek in Winterswijk een z.g. Multi-Kultidag. Naast verhalenvertellers uit 

Nederland (Henk Krosenbrink), Ambon en Marokko, konden bezoekers hun handen laten 

beschilderen met Henna, zowel op marokkaanse als somalische manier. Zowel een Turkse 

zanger als een Moluks koor maakten hun opwachting met als hoogtepunt het optreden van een 

buikdanseres. Wereldwijde hapjes proeven was ook voor burgemeester  van Beem een favoriet. 

Tot slot werden de verschillende traditionele klederdrachten samengebracht op een groepsfoto 

van een aantal deelnemers. Marokkaans thee, Oud Hollands snoep...deze activiteit vraagt om 

een herhaling! 

Geurt Schut 

Terug in de tied/ Kembali ke asal 
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In het blad ―Gelderland Nu‖ (1977, nr. 6) 

– een provinciaal blad, dat al lang ter ziele is 

gegaan – schreven we indertijd over de 

overbrenging van het museum aan de 

Satinkplas naar de huidige plek., onder de 

kop ―Van rariteitenkabinet tot museum‖. 

Vanaf de start bij Freriks kunnen we spreken 

van een echt museum. Voordien was het in 

de beperkte ruimte – de bovenverdieping van 

de huidige schoenenwinkel Robers – niet 

meer dan een verzameling van allerlei 

voorwerpen en zaken, die in een beperkte 

ruimte waren ondergebracht. 

We bedoelen dit allemaal niet 

denigrerend. Het toenmalige bestuur, 

waarvan ik een van de leden was, moest 

roeien met de riemen die het toentertijd had. 

Het was al mooi, dat de collectie van de 

vereniging ergens ondergebracht was en men 

daar bezoekers kon ontvangen. Weliswaar 

via een steile trap, die ouderen en 

Een rariteitenkabinet aan de Satinkplas 

gehandicapten afschrok of de toegang 

onmogelijk maakte, maar zo was het in die 

dagen, de jaren zestig van de vorige eeuw. 

Het was niet zo, dat de hele week door 

bezoekers het museum konden bezoeken. In 

de vakantieperiode was het museum 

meerdere dagen open, maar de rest van het 

jaar alleen op zaterdag- en zondagmiddag 

een paar uur. Dan had het bestuur dienst en 

moesten we de gasten ontvangen en vertellen 

wat er allemaal te zien was. 

Één vertrek was ingericht als ouderwetse 

boerenkeuken, met een ronde tafel en biezen 

stoelen er omheen en een haardpartij met een 

mooie haardplaat, waarop de geboorte van 

Christus stond afgebeeld. Dit was eigenlijk 

het pronkvertrek, dat deed denken aan een 

echt museum. Aan de ―bozem‖ hing nog een 

speciale korf, waarin walnoten bewaard 

konden worden: de ―oelewanne‖. Indertijd 

hebben we daarover in Freriks Nieuws nog 

een artikeltje geschreven. 

Vergadering van vereniging “Het Museum” op 15 december 1971. v.l.n.r.: de heer Kobes, 

Kolthof, Kolstee, Nijenhuis, Colenbrander, Hoitink, Mol, Welmink en uiterst rechts Henk 

Krosenbrink. (foto Gerh. Ribbink/ coll. Vereniging Het Museum) 
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Op bepaalde dagen gaf  bestuurslid 

Kolthof een demonstratie op het 

weefgetouw. Een weefgetouw, zoals eertijds 

op heel wat boerderijen en bij huiswevers te 

zien was. 

De geologische voorwerpen en andere 

kleine zaken waren in vitrines opgeborgen, 

alleen achter glas te zien en voorzien van 

naamkaartjes. De aarden potten, waarvan 

enkele uit de vroegere pottenbakkerij van 

Ribbink, stonden op schappen. De ruimte 

tussen de vitrines was voor de bezoekers. Ik 

kan me echter niet herinneren, dat ze elkaar 

verdrongen. Hoogstens wanneer een enkele 

keer een schoolklas kwam kijken. Maar dat 

was een zeldzame gebeurtenis. 

Toch waren we trots op ―ons museum‖, 

waarbij Henk Kolstee en ik de jonge broekjes 

waren in het bestuur, hoewel we beiden al 

dertigers waren. 

Het was vooral Kolthof, die ervoor 

zorgde dat het museum niet letterlijk 

verstofte. Hij had het praktische toezicht op 

de zaken en deed veel voor het museum. 

Niets was hem te veel. 

Bij zondagsdienst was de oude heer 

Wiggers, eertijds kleermaker van beroep, een 

bezienswaardigheid op zich. Hij was al dik in 

de tachtig, maar lichamelijk goed in orde. Hij 

liet dikwijls de bezoekers raden hoe oud hij 

was en genoot van hun bewondering als ze 

hem tien jaar te jong schatten. Tot schrik van 

de bestuursleden legde hij nog een been in 

zijn nek. Hij was nog erg lenig. We stonden 

doodsangsten uit, dat het been niet weer in de 

goede stand  kwam. Van bestuurskant is hem 

er toch maar op gewezen, dat niet hij, maar 

de voorwerpen het onderwerp van de 

belangstelling van de bezoekers hoorden te 

zijn. Overigens was hij ook zeer enthousiast 

voor het museum en de verzameling. 

Toen Bredero Vastgoed BV uit Utrecht 

hotel De Klok opkocht en daar de huidige 

winkel bouwde, was het gebeurd met het 

museum aan de Satinkplas. Het gebouw 

hoorde bij het hotel en werd mede verkocht. 

De heer Kolthof gaf in het winterseizoen 1957 demonstraties achter 

het weefgetouw in de museumruimte aan de Satinkplas 
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Het museum moest vertrekken, maar de 

vraag was waar naar toe. De oplossing 

kwam, toen het complex Freriks door de 

gemeente werd aangekocht en het huis 

beschikbaar kwam. Er werd gelobbyd om 

daar in te kunnen trekken. Maar de 

vereniging had geen geld. 

Het was het Departement Winterswijk 

van het Nut, dat het museum op weg hielp. 

Het Nut beschikte over geld en zag het 

belang in van een nieuw museum op grotere 

schaal met een belangrijke geologische 

afdeling. De acties begonnen om het verdere 

benodigde geld bijeen te harken. Er werd een 

breed draagvlak gevormd met een aantal 

andere organisaties, die zich achter de 

plannen stelden en ook de gemeente werd 

overtuigd van het belang om het Freriks 

complex museaal en natuurhistorisch in te 

vullen. 

De bevolking stond achter de plannen. 

D i v e r s e  h u i s v r o u we n o r g a n i s a t i e s 

organiseerden een bazar ten behoeve van 

Museum Freriks. Ook de Chi-chi club, een 

jongerenorganisatie, bracht geld bij elkaar en 

met het museumbestuur stonden we op een 

paar braderieën in een marktkraam op de 

Markt en verkochten allerlei spullen, die we 

kwijt wilden en die nog een beetje geld 

opbrachten 

Het geld kwam bij elkaar. De 

voorwerpen werden ondergebracht in 

Zutphen bij het depot van het Gelders 

Oudheidkundig Contact, waar ze ook 

gerestaureerd werden. Dat gold onder andere 

ook voor de belangrijke verzameling van 

oude kledij, die tot dusverre meest 

onzichtbaar was gebleven vanwege 

plaatsgebrek. 

Voor het buitengebied was er een 

onverwachte meevaller. De provincie 

Gelderland stelde uit de N70 pot, een fonds 

v o o r  d e  v e r w e z e n l i j k i n g  v a n 

natuurhistorische projecten, f 42.000.-

beschikbaar, zodat de heemtuin en het 

dierenverblijf gerealiseerd konden worden. 

Toen het complex eenmaal geopend was 

en er een open dag werd gehouden, bleek, 

dat in de eerste week van april 1977 al 4400 

bezoekers het nieuwe museum hadden 

bezocht. 

Op de Satinkplas hadden we van 

dergelijke bezoekersaantallen slechts 

gedroomd. Ze zouden daar trouwens een 

nachtmerrie zijn geworden. Ruimte en 

vloeren waren daartegen niet bestand 

geweest. 

En, terugdenkend aan het oude 

museum… het was een rariteitenkabinet, 

maar het toenmalige bestuur was er even 

―wies met‖ als nu het huidige Freriks bestuur 

met alles wat er nu staat en ligt. 

De kern van die ontwikkeling is 

vereniging ―Het Museum‖ geweest, de nu 

tachtigjarige. Proficiat. 

 

Henk Krosenbrink, oud-bestuurslid 
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Het Museum in Cedar Grove 

Ik ston der wal luk van te kieken da‘k 

inins een gebouw veur mi‘j zag, waor, veur 

op‘n gevvel met grote letters ston: Het 

Museum. Fijn in ut Hollands. Ut zal ow neet 

verbazen da‘k gauw nao binnen genk. Ik wol 

zeen wat der in was. Ut earste wat ik zag was 

un ―plakkenhak‖ waor ze natuurlijk ne 

plaggenhakke met bedoelen. Met e‘brach oet 

Holland. Al dee Achterheukers dee zo rond 

1850 nao Amerika gingen wisten natuurlijk 

heel good dat ze in Amerika an‘t ontginnen 

mochten.Dus genk de plaggenhakke met. 

Zonder stelle denk ik want dee wazzen der in 

Amerika genog.Ok heeng der nog un zeaivat. 

Ne van stro gevlochten bak umme der rogge 

met te zeajen. In alle Achterheukse musea 

hank der wal wat . Stro was der in Amerika 

genog dus maken ze der net as in Wenters un 

zeajvat van en ok bi‘jenkörve. Netkes 

gedreaid stro, bi‘j mekare holl‘ne deur un 

lint van den bast van brömmelstruuke. 

Plaggenhakken en strovlechten hadden ze 

onderweg nog neet verleard.Maor daor was 

nog völle meer Hollands grei. Riegen olde 

mansleu en vrouwleukleere. Compleet met 

knipmuske. En natuurlijk karkbeukskes.Gin 

mense kon ze meer leazen.In eene der van 

ston mooi e‘schrevvene  Johanna Hoftijzer, 

Barlo, Aalten . Ok earn geboortedaotum ston 

der in en den dag waorop zee ut 

karkbeuksken e‘kreggene hadde. Ze had ut 

mooi e‘kreggene ton ze achttiene was, met‘t 

annemmen. In 1987 was ut museum pas op 

e‘richt deur de afstammelingen van dee ge-

emigreerde Achterheukers. Gin wonder dat 

de bestuursleden alle bekende namen drogen, 

Pietenpol, Heinen, Mulder, Wieberdink, 

Harmelink enzukke namen en waarempel ok 

nog ne Wilterdink. Ze hadden met mekaren 

ne olde smedderi‘je koch en dat gebouw 

mooi op e‘knapt. 

‘t Was der in 1987 nog luk ne pröttel . 

Völle ston der nog net zo at ze‘t der too e‘leg 

was. Wi‘j bunter later un maol of veere west. 

En elke keere worden ut mooier.. Twee jaor 

geleane was ut mooi en modern in e‘richt . 

Fijn en dudelijk op e‘steld, compleet met 

kaartjes waor op ston wat ut was en waor ut 

vandan kwam.Völle van dat grei konne wi‘j 

zo in Freriks opstellen. Maor tot miene grote 

verwondering heeng der in 2007 ok ne 

hakenkruusvlagge en ne Duitsen helm. Wat 

dooj daor toch met hier, zea‘k natuurlijk. 

Maor ne man oet ut darp (Cedar Grove)  was 

in‘n tweeden wereldoorlog in Europa west as 

soldaote. En hee had dee vlagge en‘n helm 

met e‘brach as herinnering. Noo wasse 

ovverleane en de kindere hadden ut spil maor 

an‘t museum e‘brach. Net as wi‘j brachten de 

leu op dee manneere van alles nao Het 

Museum. 

 

Willem Wilterdink 

Het Museum in Cedar Grove werd opgericht 

door de nazaten van Winterswijkse immi-

granten. (foto: Willem Wilterdink 1987) 
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Johan Satink leefde van 1667 tot 1742 en 

was in de vestingstad Bredevoort, in die 

dagen het middelpunt van de Heerlijkheid 

Bredevoort, ―commies van ‘s lands 

magazinen‖. Op 21-jarige leeftijd huwde 

Johan Satink in Bocholt met Isabella 

Florentina van Weleveld tot Diepenbroek. 

Het paar Satink liet zich portretteren en deze 

doeken zijn met zekerheid de oudste 

portretten van Bredevoortse burgers. Uit hun 

huwelijk kwamen maar liefst twintig 

kinderen voort, waarvan het veertiende 

daarvan , Anna Aleida Satink, geboren in 

1726, in Vreden in het huwelijk trad met Jan 

Berend Roelvink. Het paar vestigde zich later 

aan de Misterstraat in Winterswijk, een in die 

tijd klein dorp dat onderdeel uitmaakte van 

de Heerlijkheid Bredevoort, waar 

achtereenvolgende generaties Roelvink 

woonden tot 1932. In dat jaar wisselde na 

meer dan 200 jaar het familiehuis van de 

Roelvinks van eigenaar. Deze monumentale 

19e eeuwse villa, beter bekend als notarisvilla 

Hesselink aan de Misterstraat, werd in 1988 

gesloopt om plaats te maken voor een rij 

karakterloze winkelunits.  

De in 1698 geboren zoon van Johan 

Satink, Zeno, was tot zijn dood in 1777 een 

geacht burger binnen de stadsmuren van 

Bredevoort. Hij was er geruime tijd luitenant-

kolonel van het stadsgarnizoen. Voor de 

preekstoel (zie foto), die deze Satink in 1792 

aan de St. Joriskerk schonk, markeren nu nog 

een tweetal gave grafzerken uit marmer de 

laatste rustplaats van Zeno Lambert Satink en 

zijn vrouw. In de grafsteen van zijn vrouw 

heeft Satink de volgende tekst laten beitelen: 

―Hier rust mijn zielsvriendin, mijn 

dierbaarste Echtgenoote, ik zag haar 

lijdzaamheid in d‘ allerhoogste nood, en hoe 

De tijdswandeling van de  heer Johan Satink 
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haar heilgeloof vertrouwende op Haaren 

God, Zij wisselde getroost deez‘ Aard voor 

een beter lot.‖ Een zoon van dit echtpaar 

vestigde zich in de laatste helft van de 18e 

eeuw als arts aan de Satinkplas in 

Winterswijk. Satinkplas 1 was het 

doktershuis en het daarvoor liggend pleintje 

dankt haar naam aan deze dokter. Van 1957 

tot 1971 hing het portret van Johan Satink, 

grootvader van dokter Satink, voor een 

aantal jaren in het museum aan de Satinkplas 

3. 

De omzwervingen van Johan Satink‘s 

17e eeuwse portret en dat van zijn vrouw 

beslaan een paar honderd jaar. De portretten 

sierden een aantal generaties het Satinkshuis 

in Bredevoort en in de 19e eeuw verhuisde 

het door vererving naar het naburige 

Roelvinkhuis. In de eerste helft van de 20e 

eeuw verhuisden de doeken vervolgens 

vanuit Bredevoort naar een donker 

trappenhuis in de bankiersvilla Roelvink in 

Enschede. In 1957 gaf de heer  H. Roelvink 

Satink‘s portret in bruikleen aan het museum 

aan de Satinkplas. Daar hing het portret 

tussen twee ramen met uitzicht op de 

Satinkplas, vernoemd naar Johan‘s 

kleinzoon dokter Satink. Een opmerkelijk 

feit is dat het portret door de eeuwen heen 

familiebezit is gebleven en nu komt de vraag 

naar voren, waar de geportretteerde  Satinks 

in de 21e eeuw het beste tot hun recht 

komen. Nadat in 1971 de museumdeur aan 

de Satinkplas werd gesloten, waren de 

Satinkportretten namelijk onafgebroken 

―ondergedoken‖ in het depot van Museum 

Freriks. Maar wacht eens, na meer dan 37 

jaar komt Johan Satink even tevoorschijn uit 

zijn schuilplaats, om kort te vertoeven in de 

museumtuin voor een fotosessie. Het portret 

wordt gedragen door vader en dochter 

Roelvink, verre nazaten, die in de zesde en 

zevende generatie afstammen van het 

echtpaar Satink- van Weleveld tot 

Diepenbroek uit Bredevoort. 

Het familiehuis van de Satinks stond aan 

de rand van het terrein waar tot 1646 het 

kasteel van Bredevoort stond. Wie weet werd 

het Satinkshuis wel opgetrokken uit de 

stenen van het op een zondagmiddag door 

blikseminslag in de kruittoren verwoeste 

kasteel. In het vorige nummer van Freriks 

Nieuws las u hierover. Nadat het oude 

Satinkshuis was gesloopt werd na verloop 

van tijd het grondstuk samengevoegd met de 

aangrenzende  Roelvinktuin en deels 

uitgebreid met grond van het voormalige 

bastion ―Treurniet‖. De samengevoegde 

grondstukken, parallel liggend aan de gracht, 

vormen nu een prettig wandelgebied achter 

een witgepleisterde neoclassicistische villa, 

Isabella Florentina van Weleveld tot 

Diepenbroek trouwde 1688 Johan Satink 
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waarin nu het verzorgingshuis St. Bernardus 

is gevestigd. 

Binnen afzienbare tijd  wordt het ―Sint 

Bernardus‖,de voormalige burge -

meestersvilla Roelvink in Bredevoort, 

omgebouwd tot een hotel met een 

monumentale uitstraling. Gezien het feit dat 

de Roelvinkvilla met achterliggende tuin 

exact de lokatie is, waar het familieleven van 

deze Satinks met hun twintig kinderen zich 

voor drie eeuwen terug afspeelde, op een 

steenworp afstand van de Sint Joriskerk waar 

de Satinks hun laatste rustplaats vonden, is 

het niet ondenkbeeldig dat deze historische 

portretten (of replica‘s) in het interieur van 

dat gebouw een plaats krijgen. Het 

trappenhuis in de Roelvinkvilla leent zich 

daar prima voor. 

  In het schilderijendepot van Het 

Museum wachten ondertussen de portretten 

van Johan Satink en zijn vrouw geduldig op 

andere tijden. 

 

Foto‟s en tekst Geurt Schut 

Detail van de preekstoel in de St. Joriskerk in 

Bredevoort, 1762 geschonken door de Satinks 

Het portret van Johan Satink, oudste 

bruikleen van  vereniging “Het Museum” 
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Wie waren Golden Willemken en Diamanten Katrienken? 

Onlangs verwierf vereniging “Het 

Museum” een gezicht op het San 

Marcoplein in Venetië en drie prachtige 

portretten, geschilderd in 1930 door Pietro 

Armati. Het betrof de portretten van 

Willem Grooters, zijn echtgenote en zijn 

schoonvader. Een portret van diens 

echtgenote wil de eigenaar (nog?) niet 

kwijt.  

Waarschijnlijk kwam Grooters in 

contact met de schilder via Tricot-

directeur J.F. Overweg, zijn buurman in 

de Wilhelminastraat van vijf huizen 

verder. Overweg haalde Armati naar 

Winterswijk en bezorgde hem opdrachten. 

Maar wie was Willem Grooters? 

Willem Grooters werd 17 februari 1884 

in Winterswijk geboren als enige zoon van 

Bernard Willem Grooters en Clasina Johanna 

Tenkink. Een half jaar later stierf zijn vader. 

Willems moeder hertrouwde na twee jaar 

met Frederik Hendrik Lindenhovius. Uit dit 

huwelijk ontstonden drie kinderen. 

Lindenhovius dreef een handel in koloniale 

waren in het huidige pand Misterstraat 4. Hij 

was dus de stiefvader van Willem Grooters. 

Willem gold als driftig, onbehouwen en 

h u m o r l o o s .  G e e n  a a n g e n a m e 

karaktereigenschappen, zou je zeggen. Zelfs 

een lied, dat op zijn bruiloft werd 

voorgedragen getuigt ervan: 

Maar als hij kwaad werd, gooide hij heel 

luid 

Zo‟n lelijk woord: “bliksem” er uit. 

Bliksem, dat klinkt nou niet bepaald 

schokkend. Was het bruiloftslied misschien 

vergoelijkend bedoeld en viel het allemaal 

wel mee? 

Willem Grooters bezocht in Winterswijk 

de driejarige HBS. Om de vijfjarige 

opleiding af te maken, ging hij naar Zwolle. 

Maar omdat hij lui was, behaalde hij slechte 

resultaten en slaagde hij niet. Volgens 

hetzelfde huwelijkslied had hij wel een ander 

succes te melden en 

Schreef hij naar huis: “O, vader, „k ben 

zo blij, 

Dit zwemdiploma gaf men mij”. 

Het was echter niet het bedoelde diploma 

en zijn stiefvader liet hem terugkomen naar 

Winterswijk. Daar werd hij aan het werk 

gezet in de winkel, maar ook dat beviel hem 

niet. Hij deed opnieuw een poging het HBS-

diploma te bemachtigen, nu in Haarlem, en 

ditmaal slaagde hij. Dat mocht ook wel, want 

hij was inmiddels 21 jaar. Vervolgens 

studeerde hij in Delft voor chemisch 

ingenieur, en met succes. Kort na zijn 

afstuderen kwam er een passende vacature 

aan de RHBS in Winterswijk. Willem werd 

benoemd en van 1912 tot 1943 zou hij er les 

blijven geven in de vakken scheikunde, 

wiskunde en biologie. Oud-leerlinge 

mevrouw L.C. ter Haar-van Schothorst 

getuigde in 1992 van haar levendige 

herinnering aan Grooters als leraar: 

De heer Grooters was een bullebak, hij 

noemde alle leerlingen bij de achternaam, 

ook de meisjes. Als je een beurt kreeg, werd 

je op grove wijze voor de klas 

gecommandeerd. De meeste leerlingen 

sloegen volkomen dicht. Binnen enkele 

minuten werd je op dezelfde wijze 

terugverwezen naar je plaats. 

Begin derde klas kwam een nieuwe 

leerling, Riek W., een klein spichtig ding, met 

rossig haar en een sproetneus. We hadden 

meetkunde van Grooters. Hij zou die kleine 

wel eens even peilen, maar hij had niet op 

haar intelligentie gerekend. 

“W., voor het bord”.  

Wij schrokken allemaal. Dat wordt een 

krachtmeting. 

“Bedoelt U mij, meneer?” 

“Ja, jou.” 

Rustig stapte Riek naar voren, pakte de 

lat en een krijtje en wachtte af. Grooters gaf 

een vraagstuk op. Riek begon te tekenen. 

“Donder maar op. Je weet er net zo 

weinig van als die lui hier.” 

“Pardon, meneer, wat zei U?” 

“Donder op, naar je plaats” 
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Wij probeerden haar duidelijk te maken 

dat het beter was, maar te gaan zitten. Riek 

dacht daar niet over. 

“Laat u mij mijn gang maar gaan, ik 

kom er best uit.” 

Er viel een gespannen stilte. Toen Riek 

klaar was, legde ze de lat en het krijtje neer 

en ging op haar plaats zitten. Na een paar 

minuten zei Grooters: “O ja, zo kan het 

ook.” 

Zij was de enige leerling, die daarna 

door Grooters met haar voornaam werd 

aangesproken. 

En daar, in de derde klas, zat Catharina 

Wilhelmina Hesselink, dochter van Johan 

Christiaan Hesselink en Aaltje Johanna 

Roosen. Ze was geboren in 1895 en daarmee 

ruim tien jaar jonger dan haar leraar. Ze 

moet Grooters zijn opgevallen, wat na enige 

jaren leidde tot verkering en op 22 december 

1915 tot een huwelijk. Het jonge paar 

vestigde zich aan Het Weurden 30, later in 

een villa, Wilhelminastraat 35 en ten slotte 

in de Delistraat op nummer 21. Ze kregen 

drie kinderen:  Johanna Clasina (1917), 

Bernard Willem (1920) en Johanna 

Christina Geertruida (1926). Beide 

echtgenoten stamden uit scholtenfamilies en 

ze bezaten verscheidene boerderijen, vooral 

in de buurt van het Rommelgebergte en in 

Kotten, en verder stukken grond her en der 

verspreid in de gemeente. Zij was enig kind 

en erfde onder meer de leerlooierij achter 

Het Weurden van haar ouders. Het echtpaar 

was kennelijk in goeden doen en dat 

bezorgde hun de bijnamen Golden 

Willemken en Diamanten Katrientjen. 

Op 13 augustus 1921 trok Grooters in 

Winterswijk de aandacht met een 

ingezonden brief in de Nieuwe 

Winterswijksche Courant. De brief was 

afgedrukt op de voorpagina, over de gehele 

hoogte, in drie kolommen, aldus een halve 

pagina beslaand. Weer laten we mevrouw 

Ter Haar-van Schothorst aan het woord, die 

in 1992 een heldere samenvatting geeft van 

deze kwestie. 

In die tijd had de bevolking van 

Winterswijk alleen de beschikking over aqua 

pompa. Ieder huis had een eigen waterput en 

een pomp. Het gemeentebestuur vond het 

noodzakelijk, dat de dorpelingen ook de 

beschikking zouden krijgen over goed 

leidingwater. Er waren twee mogelijkheden. 

Ten eerste: de gemeente sloot zich aan bij de 

WOG (Waterleiding Oost Gelderland), ten 

tweede, de gemeente richtte een eigen 

pompstation op. Onze leraar J. van der 

Breggen, civiel ingenieur, was voor het 

eerste plan en W. Grooters, chemisch 

ingenieur, was voor het tweede plan. 

De strijd was heftig en wij volgden die 

met grote aandacht en spanning. Ir. Hoops, 

directeur van gemeentewerken, deed een 

onderzoek met proefboringen en kwam tot de 

conclusie, dat er in het buitengebied een 

ondergrondse slenk bestaat. Helder water 

stroomt door een bed van Noorse kiezel in 

noord-zuidwaartse richting. Daarboven 

bevindt zich een twee meter dikke kleilaag en 

Willem Grooters. Olie op board. Gesign. l.o. 

Pietro Armati, 1930 
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daarboven zandgrond. De kleilaag vormt een 

zeer solide scheidingswand tussen het diepte-

water en het oppervlakte-water. Men kan 

zoveel dieptewater oppompen als men wil, 

zonder dat men bevreesd moet zijn voor 

uitdroging van de landbouwgrond. 

Dit gaf de doorslag en de gemeenteraad 

stemde voor een eigen pompstation in Corle. 

De heer Grooters had gewonnen en Jantje 

van der Breggen was zo kwaad, dat hij nooit 

meer een woord met Grooters heeft 

gewisseld. 

De controverse was dus ook van 

persoonlijke aard. Dit werd nog versterkt 

door het feit, dat Van der Breggen en 

Grooters niet slechts collega‘s waren, maar 

ook elkaars buren in de Wilhelminastraat, 

door slechts een huis gescheiden! 

Toen Willem Grooters op 31 januari 

1966 overleed, wijdde de Nieuwe 

Winterswijkse Courant hieraan een klein 

redactioneel artikel. 

Wijlen de heer Grooters heeft er de 

gemeente destijds op attent gemaakt, dat 

Winterswijk in Corle voldoende grondwater 

voor een eigen waterleiding zou bezitten. (…) 

Het moet een voldoening voor de heer 

Grooters geweest zijn, tijdens het 

voorbereidend onderzoek te ervaren, dat zijn 

mening gegrond was. 

Toch kreeg Van der Breggen ook gelijk. 

Want weliswaar bestaat er nog steeds een 

pompstation in Corle, in Winterswijk drinkt 

men toch al zo‘n 20 jaar lang water van de 

WOG, die inmiddels heel groot is geworden 

en Vitens heet... 

Catharina Wilhelmina Grooters-

Hesselink stierf  15 juli 1971. 

Wim Scholtz 

 

Bronnen 

 
De meeste persoonsgegevens zijn te vinden 

in het Streekarchivariaat Achterhoek (met 

dank aan Peter Meerdink!). Daar bevindt 

zich in het familie Grooters-Hesselink 

archief onder meer het bruiloftslied.  

De Winterswijks(ch)e Courant kan men 

raadplegen in de Openbare Bibliotheek. 

De citaten van mevrouw L.C. ter Haar-van 

Schothorst komen uit “121 Jaar Rijks op 

z‟n Winterswijks”, uitgegeven door 

vereniging Het Museum in 1992 (niet meer 

leverbaar). 

De brochure “Pietro Armati, Italiaans 

schilder in de Achterhoek“ uit 2004 is nog 

beperkt voorradig. 

Catharina Wilhelmina Grooters-

Hesselink. Olie op board. Gesign. l.o. Pietro 

Armati 1930 

Op de volgende pagina‟s: Terugblik in foto‟s 

op Freriksdag, 28 juni 2009. Foto‟s: Geurt 

Schut 
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Boeken van vereniging “Het Museum” 

Om persoonlijke redenen heeft Elsbeth 

Lankwarden verzocht om per 31 juli 2009 

haar dienstverband met de Stichting Freriks te 

beëindigen. Deze mededeling heeft ons 

verrast maar na een aantal gesprekken hebben 

we volledig begrip voor deze beslissing en 

respecteren we haar besluit. 

Elsbeth heeft in de afgelopen jaren als 

beheerder een duidelijke stempel gedrukt op 

de gang van zaken in en rond de 

kinderboerderij en heemtuin. Met hart en ziel 

heeft ze zich op het werk gestort, werk 

waarmee ze door haar ouders zo vertrouwd 

raakte. Wij hebben in kleine kring afscheid 

genomen en haar voorspoed en geluk voor de 

toekomst toegewenst. Ongetwijfeld zien we 

haar af en toe op ons terrein wanneer ze haar 

moeder opzoekt en het ligt voor de hand dat 

ze dan ook even komt kijken naar ―haar‖ 

kinderboerderij. 

Elsbeth Lankwarden neemt afscheid. 

Elsbeth bedankt ! 

Wij hebben Mario Navis aangesteld als nieuwe beheerder. Ook hij kent het klappen van de 

zweep en wij hebben het volste vertrouwen dat de kinderboerderij ook bij hem in goede handen 

is. Ardie Sloetjes zal als assistent-beheerder optreden. 

Per 1 september 2009 hebben we met Leonne Gijsbers uit Aalten voor twee dagen per week  

een arbeidsovereenkomst gesloten zodat dan ons team weer kompleet is. 

Dagelijks Bestuur Stichting Freriks. 

Volgende boeken en kaarten  zijn te koop aan de balie van ons museum of te bestellen bij 

Gerard Siebelink, telefoon: 0543-530 889,  e-mail: info@vereniginghetmuseum.nl. Alle prijzen 

zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten.Meer informatie op onze website: 

www.museumfreriks.nl  

Op onderstaande lijst een overzicht van leverbare boeken, uitgegeven door 

vereniging Het Museum: 

Max van Dam, Joods kunstenaar 1910-1943 door Edna Heruthy, Christiaan Roosen, Jules 

Schelvis en Wim Scholtz. 112 bl., kleurenrepr. Prijs €8.40, ledenprijs € 5.70. 

Geschiedenis van de Oost-Achterhoekse ziekenhuizen. 148 bl. Prijs € 6.80, ledenprijs 

€4.50. 

Winterswijk in oude films. 224 bl. Prijs € 11.40, ledenprijs € 8.-. 

http://www.museumfreriks.nl/
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Winterswijkse pioniers in Amerika door Willem Wilterdink. 160 bl. Prijs € 8.40, 

ledenprijs € 5.70. 

Groeten uit Winterswijk, deel II, door Willem Peletier. Ansichtkaarten van het 

buitengebied. 272 bl. Prijs € 12.50, ledenprijs € 9.- 

Pieter Cornelis Mondriaan Senior 1839-1921. Een gedreven vader, door Anco Mali, Bert 

Booij en Wim Scholtz. 124 bl. Prijs € 11.40, ledenprijs € 8,00. 

Dr. W.P.C. Bos. Zijn leven en zijn tijd, door Henk Krosenbrink. Geschiedenis van 

Winterswijk voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgehangen aan de persoon van de 

NSB-burgemeester. 336 bl. Prijs € 11.40, ledenprijs € 8.60. 

Mondriaanwandeling. Een wandeling in de voetsporen van Piet Mondriaan door het 

centrum van Winterswijk, door Wim Scholtz. Tweede geheel herziene druk. 16 

bl.,kleurenrepr. Prijs € 3.25, ledenprijs € 3,00. 

De Jacobskerk in Winterswijk door Astrid Goorhuis-Wijmans. Tweede geheel herziene 

druk. 36 bl., kleurenrepr. Prijs € 5.-, ledenprijs € 3,50. 

Bergaul. 40 Jaar Molukkers in Winterswijk, door H.G. Nijman en M.J. Tetelepta. 152 bl. 

Prijs € 11.40, ledenprijs € 8.60. 

‟t Wenters, de taal van uns harte. 130 jaor Wenterswieks in riem en onriem, door Henk 

Krosenbrink. 168 bl. Prijs € 11.85, ledenprijs €  8.60. 

Winterswijk een eeuw verandering, deel 2a, door Willem Peletier. Het bedrijfsleven: de 

middenstand. 228 bl,, groot formaat. Tweede herziene druk. Prijs € 20.25, ledenprijs € 13.50. 

Winterswijk een eeuw verandering, deel 3b, door Willem Peletier. Het buitengebied: 

bedrijven. 240 bl,, groot formaat. Prijs € 20.25, ledenprijs € 13.50. 

Winterswijk een eeuw verandering,  deel 4,door Willem Peletier. Diversen, index. 302 bl., 

groot formaat. Prijs € 26,50, ledenprijs € 19.95. 

Spoorwegen in Winterswijk & omstreken, door Arjan Ligtenbarg. 240 bl., groot formaat, 

kleurenrepr. Prijs 28.50, ledenprijs 24.50. 

Langs weg & rail. Streekvervoer in Oost-Nederland, door Arjan Ligtenbarg.  256 bl., 

groot formaat, kleurenrepr. Prijs € 28.50, ledenrijs € 24.50. 
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Schenkingen: 

Tabaksblik         fam.Frumau 

Video over Piet te Lintum: ―Een leven vol werk‖    Dhr.B.Tragter  

Kinderlegpuzzels        Mevr. Kiekstra 

2 elpee’s betr.huwelijksvoltrekking, gemaakt door studio Heersink  Fam. Enserink 

Herdenkingspenning van de 1e wereldoorlog  1914-1918   Dhr. Elsjan 

Diverse foto‘s         Dhr. Wilterdink 

Div. artikelen: textiel, kookboeken, tijdschriften, boeken enz.   Mevr. Farla 

Mutsendoos met knipmuts       Mevr. Kimmels 

Aankopen: 

3 kinderboekjes bewerkt door P.C.Mondriaan Sr. 

4 schilderijen van Pietro Armati, waaronder  een tweetal Portretten uit de familie Grooters  en  

“een gezicht op het San Marcoplein in Venetië”. 

1 schilderij “Brookert”van M.J. van Dugteren 

Dinie Sluiskes 

Aanwinsten vereniging Het Museum t/m 13 augustus 2009  
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Al geruime tijd is Ruud Hamburger als vrijwilliger bij ons museum werkzaam. 

Hij heeft om te beginnen onze gehele schilderijencollectie digitaal gefotografeerd. En is er 

iets aan de hand met het kopieerapparaat, computer, verlichting, ontvochtiger enz, effe Ruud 

bellen, en het probleem wordt in de meeste gevallen weer snel opgelost. 

Alles wordt op een prettige en rustige wijze uitgevoerd . Ruud, hartelijk dank voor dit alles  

en we hopen dan ook dat je nog vele jaren de drempel van het museum overstapt om al die 

allround werkzaamheden uit te voeren. 

                                                                                                                    Jan Bouwman 

Kennismaking met onze vrijwilligers (6) 

Zondag 8 november van 14.00 -17.00 uur.  geeft Jolanda ten Duis een workshop  

―Winterhoed versieren‖ op de deel van Museum Freriks. Kosten voor leden € 54.50, niet leden 

betalen € 57.50 

Alle materiaalkosten zijn hierbij inbegrepen. 

Opgave en betaling s.v.p. vóór 30 oktober 

ING  rek.nr. 3929524 t.n.v. Vereniging ―Het Museum‖. 

Workshop “Winterhoed versieren” 
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Programma verenigingsavonden seizoen 2009-2010 

N.G.V. afd. Winterswijk e.o. 

 

ma 14 sept Het bewonderen van onze vakantievondsten met de bijbehorende 

spannende verhalen. Verder is er de nieuwe Mozaïek  en discussiëren we 

over onze behuizing. 

ma 12 okt Dennis Voeten, student bij prof. Boekschoten, brengt twee kortere 

verhalen: 

Geochemie van de Lower Muschelkalkafzettingen in Winterswijk . 

Grotere Nothosaurus uit Winterswijk. 

ma 09 nov Géén bijeenkomst; deze dag wordt vervangen door 17 nov. !! 

di 17 nov Tegenbezoek aan afd. Twente waar Henk Oosterink een voordracht houdt 

over Thüringen in het nieuwe museum Twentse Welle. Wij rekenen op 

veel supporters. 

ma 14 dec Prof. Bert Boekschoten filosofeert over het thema Aardwarmte. 

ma 11 jan Eric Mulder is onze gast en brengt een powerpoint-presentatie met als titel 

“Darwin doorgelicht “. 

ma 08 febr De traditionele Jaarvergadering en nu gecombineerd met de Vondst van 

het Jaar-verkiezing.  Het belooft kwalitatief geweldig te worden. 

ma 08 mrt Willem van Pelt heeft een boeiend verhaal over de vele aspecten van 

Kwarts. 

ma 12 apr Cees Ehlers neemt ons mee op één van zijn geologische zwerftochten of 

wordt het een algemener verhaal over fossielen ? 

ma 10 mei Jonkheer Beelaerts van Blokland, oud-Commissaris van de Koningin, 

houdt 

 een verhaal over Aardkundige waarden in Utrecht, van de bestuurlijke 

kant bezien (maatregelen en problemen). 

ma 14 juni Edy Kwak vertelt over windkeien en wat daaraan vooraf gaat 

 

Alle avonden worden tot nader order gehouden in boerderij De Huusker, Frerikshof 9 in 

Winterswijk en beginnen om 20 uur. 

 

Wijzigingen voorbehouden. 
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HANDGESMEDE SIERADEN  
UIT EIGEN ATELIER 

 
EXCLUSIEF DESIGN 

 
   OOK HET ADRES 
  VOOR UW REPARATIES 

  ANTIEK OF MODERN 

 
 Sinds 1918 
 

 
 

MEDDOSESTRAAT 64  
WINTERSWIJK 
05 43 - 51 21 95 

  WINTERSWIJK 
 

EEN MODERN MAALBEDRIJF 
 
Producent van: 
 kalkmeststoffen voor de landbouw 
 veevoeder krijt (GMP) 
 vulstoffen asfaltwegenbouw (KOMO-keur) 
 vulstoffen beton 
 industriële mineralen 
 

Tevens loonvermaling 
 
ISO-9002 en ISO-14001 gecertificeerd 

 
B.V. Winterswijkse Steen– en Kalkgroeve 
Steengroeveweg  50 
7101 PH  Winterswijk 
Tel: 05 43 - 56 14 61 
 
 
Een Ankerpoort onderneming 
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Jaarvergadering (nader te bepalen datum). 

Dinsdag 29 september Algemene ledenvergadering. 20 uur in De Huusker. 

Jubileum: 80 jaar Het Museum! 

Vrijdag 30 oktober. Symposium: ´80 jaar cultuurhistorie en hoe nu verder?´ in De 

Harmonie. 

Tevens opening van de tentoonstelling ´80 jaar vereniging Het Museum` op de deel van 

Freriks. 

 

Lezingen en films 

Dinsdag 20 oktober. Film: Schlacht am 

Niederrhein. 20 uur op de deel van Freriks. 

Donderdag 22 oktober. Grensgevallen. 

Vluchtelingen 1933-1945. Lezing door Henk 
Krosenbrink n.a.v. zijn zojuist verschenen boek. 20 

uur op de deel van Freriks. 

Dinsdag 10 november.  Achterhoekse 

klederdracht. Lezing/demonstratie door Henny 

Abbink en Connie Grevers . 20 uur op de deel van 

Freriks. 

Donderdag 15 januari. Landverhuizers. Lezing 

met powerpoint door Willem Wilterdink. 20 uur 

in De Huusker. 

Dinsdag 2 en donderdag 4 februari. Oude films 

door Willy Eijkman en Gerrit ter Haar. 20 uur  

op de deel van Freriks. 

(nader te bepalen datum in maart 2010). Zuivelindustrie in Oost Gelderland. Lezing door 

A.C.M. van Lankveld. in De Huusker.  

 

Workshops, tentoonstellingen 

Zaterdag 26 sept. Maak je eigen stamboom . Tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek 

door leerlingen van de Wilhelminaschool o.l.v. de heren Smeenk en Tankink in het kader 

van 80 jaar Het Museum. 

25 oktober. Multicultidag in museum Freriks. 

Winterprogramma vereniging Het Museum 
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Symposium “80 jaar cultuurhistorie en hoe nu verder? “. 

Tachtig jaar is nu niet direct een 

jubileumjaar zoals het was bij het 50- en 75- 

jarig jubileum. 

Toch willen we deze mijlpaal niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. 

Vele activiteiten hebben dit jaar al 

plaatsgevonden in het kader van ons 80 jarig 

bestaan zoals de exposities, lezingen en 

fietstochten. 

Ook de activiteit ―Wordt Uw kunstwerk 

een museumstuk? ― staat volop in de 

belangstelling, hierover leest U meer op onze 

website: www.vereniginghetmuseum.nl 

Tachtig jaar jong en volop in beweging, 

zo mag U onze vereniging met bijna 800 

leden zien. 

Het was de onderwijzer G. Jansen die in 

de jaren twintig een aantal Winterswijkers 

warm kreeg voor het idee van een plaatselijk 

museum. Aan zijn stuwende kracht is het te 

danken dat in 1929 een museum- vereniging 

kon worden opgericht en dat de gemeente 

Winterswijk een schoollokaal, als 

expositieruimte voor de prille collectie, ter 

b e s c h i k k i n g  s t e l d e . 

Jansen omschreef zijn ideeën over de 

museuminrichting als volgt: “ ‟t Meest 

typische, waardoor Winterswijk vooral 

bekend is, is de geologische gesteldheid van 

den bodem. Alles wat hierop betrekking 

heeft  moet de hoofdschotel vormen. 

Hieromheen groeperen zich dan vooral 

dieren en planten, waarvan veel zeldzaam 

is .‖ Tegelijkertijd deed hij echter een beroep 

op de mensen, om de natuur in stand te 

houden en geen vogels te doden voor het 

museum. 

De lezer van de Nieuwe Winterswijkse 

Courant kon echter na één week al 

constateren dat er, behalve geologische 

vondsten en opgezette vogels, allerlei 

andere voorwerpen werden aangeboden. 

Alle nieuwe aanwinsten werden openbaar 

gemaakt en dat waren bijvoorbeeld 

archeologische vondsten; daarnaast veel 

voorwerpen uit de rijke streekgebonden 

huis- tuin- en keukengeschiedenis. Ook 

schilderijen, kaarten en textiel hoorden 

daarbij. Al gauw bleek één lokaal niet groot 

g e n o e g  t e  z i j n ! ! 

Meester Jansen zou in de geschiedenis 

voortleven als een pionier die Winterswijk 

een museum bezorgde én een 

Museumvereniging. 

Op vrijdagmiddag 30 oktober a.s. 

organiseren wij een symposium met de titel 

―80 jaar cultuurhistorie en hoe nu verder? ― 

Die titel spreekt voor zich; we kijken 

terug met een expositie , maar vooral willen 

we vooruit kijken met alle partijen die de 

cultuurhistorie een warm hart toe dragen. 

Te denken valt o.a. aan Vereniging 

Monumentenbelangen, Stichting Vrienden 

van Kolle Kaal, Stichting Freriks, Stichting 

Mondriaan Winterswijk, Gemeente 

Winterswijk en Het Gelders Erfgoed. 

De middag wordt gehouden in de 

Harmonie te Winterswijk. Een spreker ( de 

Zondag 8 november. Winterhoed versieren. Workshop door Jolanda ten Duis. 14-17 uur 

op de deel van Freriks. Kosten voor leden 54,50, niet leden 57,50. Alle materialen 

inbegrepen. Opgave en betaling s.v.p. vòòr 30 oktober a.s. ING rek.nr. 3929524 t.n.v. 

pennningmeester vereniging ―Het Museum‖. 

Zondag 22 november. Breicafé door Henny Abbink en Conny Grevers. Workshop 

mutsen breien naar oud Gelders model. 14-17 uur op de deel van Freriks. 

Zondag  13 december. Opnieuw: breicafé.  

http://www.vereniginghetmuseum.nl/
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Tot het werkterrein van de Stichting Freriks behoren de inrichting, instandhouding en 

exploitatie van een streekmuseum (met geologische- natuurhistorische- archeologische en 

oudheidkundige afdelingen), en een heem– en kruidentuin, een kleindierpark/kinderboerderij 

en hertenwei. 

In de Stichting samenwerkende verenigingen en organisaties: 

K.N.N.V., vereniging voor veldbiologie, afdeling Oost-Achterhoek 

Nederlandse Geologische Vereniging,  afdeling Winterswijk en omstreken 

Vereniging ―Het Museum‖ 

Bijenvereniging afdeling Winterswijk 

Eerste Winterswijkse Kleurvogel Vereniging EWKV 

Kynologenclub Winterswijk 

Winterswijkse Pluimvee– en Konijnenfokkersvereniging WPKV 

naam houden we nog even als verrassing) zal 

een inleiding houden over 80 jaar 

cultuurhistorie en het belang van ons 

culturele erfgoed voor Nederland en voor 

Winterswijk in het bijzonder. 

De Heer Jacobus Trijsburg, de directeur 

van het Gelders Erfgoed, zal iets vertellen 

over zijn Stichting ( vereniging ―Het 

Museum‖ was ruim 50 jaar terug één van de 

medeoprichters van het Gelders Erfgoed.) Er 

is een muzikaal intermezzo en na de pauze is 

er een forum onder leiding van Liesbeth 

Tonckens van het Gelders Erfgoed. 

Samen willen wij vooruit kijken; hoe 

gaat ons museum er de komende jaren 

uitzien ? Komt er nieuwbouw ? Wat zijn de 

ontwikkelingen op technisch gebied ,de 

manier van presenteren, het inrichten van een 

expositie en hoe gaat onze collectie er uit- 

zien. Hoe belangrijk is de vrijwilliger in dit 

geheel? Ook Uw mening is voor ons 

belangrijk. Helaas kunnen we niet alle 800 

leden ontvangen, hoe graag we dit ook 

zouden willen. De ruimte is echter te beperkt. 

Mocht U dit symposium willen 

bijwonen en met ons aan de toekomst 

willen denken en of werken dan kunt U 

z i c h  a a n m e l d e n  p e r  e - ma i l : 

info@vereniginghetmuseum.nl of bij de 

balie van Museum Freriks telefoon 0543 -

53 35 33. 

Wij willen graag een vertegenwoordiging 

van alle leeftijdsgroepen van 15 – 100 jaar 

op dit symposium. Daarom verzoeken wij U 

vriendelijk, Uw geboortejaar te vermelden. 

Onder de aanmelders zullen wij zo‘n 80 

(  10% van  ons  l edenbest and) 

toegangskaarten verloten voor het 

symposium. 

Alle andere leden willen wij bij deze 

u i tnodigen  om op 30 oktober 

( avondopenstelling in ons museum) 31 

oktober of 1 november ‘s middags ons 

museum te bezoeken . 

We zullen een expositie inrichten over 80 

jaar vereniging ―Het Museum‖.Vele 

bestuursleden zullen op deze dagen in het 

museum aanwezig zijn en wij horen graag 

Uw mening over de toekomst van onze 

vereniging. 

Onze vereniging is ook Uw vereniging: 

wij hebben Uw hulp nu en in de toekomst 

hard nodig. 

Op vele uitnodigingskaarten voor een 

feestje staat onderaan vaak vermeld: Kado-

tip met een afbeelding van een enveloppe. 

Wij vragen U echter geen enveloppe 

met inhoud doch wij vragen: Maak een 

buurman/vrouw , een kennis of een 

familielid eens lid van onze vereniging. Op 

het moment van dit schrijven ( half 

augustus ) staat het ledenbestand op 782. 

Het streven begin dit jaar was om op 

30 oktober bij ons 80-jarig jubileum 

minimaal 800 leden te hebben. Dus we 

hebben er nu nog 18 te gaan. U laat ons toch 

niet in de steek? 

Namens de organisatie: 

Tienke Brouwer en Gerard Siebelink 

mailto:info@vereniginghetmuseum.nl
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MUSEUM FRERIKS: 

Groenloseweg 86  7101 AK Winterswijk  05 43 - 53 35 33 

Openingstijden:    dinsdag t/m vrijdag   van 10 - 17 uur 

    zaterdag/zondag   van 14 - 17 uur 

Toegangsprijs:   volwassenen € 3,00  kinderen € 1,50  

Groepen reductie, donateurs Stichting Freriks / leden Vereniging Het Museum gratis toegang 

 

STICHTING FRERIKS: 

www.freriks.nl 

Groenloseweg 86  7101 AK Winterswijk  05 43 - 53 35 33 

Postadres:   Postbus 75    7100 AB  Winterswijk 

Postgiro:   35 60 401    

Donatie:   minimaal € 12,50 per jaar 

e-mail:  info@freriks.nl 

Dagelijks bestuur: voorz: WimLobeek       

   secr: Bert Wamelink  2e secretaris:    Cees Ehlers   

   penn: Kees Schröder  

   leden: Albert Bijker   Dinie Sluiskes 

    Jan Tjalkens   

Coördinator:   Paul Puntman   05 43 - 53 35 33 

Beheerder kinderboerderij: Mario Navis          05 43 - 53 35 35 

Financiële administratie:  Bedrijfsadviesbureau Schreur bv Silostraat 1 7101 EJ Winterswijk 

 

VERENIGING HET MUSEUM: 

www.vereniginghetmuseum.nl 

ING bank:   39 29 524 

Contributie:   minimaal € 15,— per gezin per jaar 

Dagelijks bestuur: voorz: Wim Scholtz   05 43 - 51 30 44 

  secr:  Martina Steijlen   05 43 - 51 37 20 

   Ligusterlaan 52    7101 WZ Winterswijk 

                           e-mail: secretariaat@vereniginghetmuseum.nl 

   penn: Lenie Eijkman  

   ledenbeheer: Rinus de Pree  05 43 - 51 39 44 

   e-mail: ledenbeheer@vereniginghetmuseum.nl 

 

FRERIKS NIEUWS: 

Donateurs van de Stichting Freriks en leden van de Vereniging Het Museum ontvangen vier maal per 

jaar het ―Freriks nieuws‖. Losse verkoop € 3,50. 

Redactie:  Geurt Schut eindcorrectie: Rinus de Pree 

Redactie-adres:  Groenloseweg 86   7101 AK Winterswijk 

E-mail:   secretariaat@vereniginghetmuseum.nl 05 43 - 52 02 10 

Bezorging dorp : Harry Groot Kormelink   05 43 - 51 42 42 

Adreswijzigingen: Jenni Heesen    0543—51 53 84 

   Bonninkweg 1    7103 EB  Winterswijk 

E-mail:    ledenbeheer@vereniginghetmuseum.nl 05 43 - 51 43 06 

Druk:   Drukkerij Holders   Winterswijk 

 

©   2009 Freriks nieuws 130 - september/oktober/november 2009 

(gedeeltelijke) overname van de inhoud van dit blad slechts met schriftelijke toestemming.  

De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken in te korten. 
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