
Kamp Holterhoek: meer dan een militair complex (1)
Eibergse bevolking ongerust
Het is 25 november 1953. Nederland verwerkt de gevolgen van de Watersnood-
ramp. Vanuit Oost-Europa laat de dreiging van de Russische expansiedrift zich
in het Westen steeds meer voelen. Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije zijn in
1953 daarvan de sprekende voorbeelden. In de voorbije zomer nog had het Rode
Leger in de DDR een volksopstand met tanks neergeslagen. Die 25e november
gaat op het gemeentehuis van Eibergen een brief uit van burgemeester L.H.H.R.
van Wensen naar de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in ’s-Gravenhage. Het
gonst in het dorp van de geruchten: ’.. er komen militairen in Eibergen ..’, ’.. in
Holterhoek bouwen ze een geheim militair kamp ..’, ’.. dat kamp heeft met de
Russen te maken ..’. De brief van de burgemeester eindigt met: ’(…) acht ik het
gewenst, dat de plaatselijke bevolking, waaronder allerlei berichten en geruch-
ten de ronde doen, over deze plannen van officiële zijde enige inlichtingen ont-
vangt. (..) wend ik mij tot u met het verzoek de plaatselijke en streekpers recht-
streeks of door mijn bemiddeling over deze zaak de inlichtingen te verstrekken,
die in het huidige stadium van voorbereiding en uitvoering dezer plannen kun-
nen worden verstrekt.’ Het eerste contact van de genie met de gemeente over de
bouw van een kamp in de buurtschap Holterhoek dateerde van 3 november
1953. Het rijk sprak op dat moment al met de eigenaren van de eventueel te ver-
werven gronden.

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

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

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

Kenners van de Eibergse historie zullen misschien ook nog wijzen op het barak-
kenkamp aan de Lintveldseweg dat in de periode 1942-1944 dienst deed als
onderkomen voor de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD). Maar dat kamp - hoe-
wel het er wel militaristisch aan toeging - was geen militair kamp; mannen
werkten er onder leiding van veelal NSB’ers onvrijwillig binnen werkverschaf-
fingsprojecten. In de periode 1945-1947 kreeg het kamp wel enkele militaire
bestemmingen (Van der Laan, 1988; Wesselink, 1995), maar die waren allemaal
van korte duur: grenswacht, kaderschool leger en afdeling geneeskundige troe-
pen. Wederom niet goed te vergelijken met de omvang en de tijdsduur van
Kamp Holterhoek.
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De ‘barak’ - een houten loods - aan de Rekkenseweg omstreeks 1975 (foto: F. Henkel).



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

Waarom militairen in Holterhoek?
Militaire complexen worden niet zomaar ergens gebouwd. Soms is de aanwezig-
heid van een haven nodig, soms moet er ruimte zijn voor landingsbanen of oefe-
ningen in het open veld, soms moeten er in de plaats veel militairen kunnen
wonen en soms is de ligging van operationeel-strategische aard. Waarom viel de
keuze nu op Eibergen? En welk antwoord kreeg burgemeester Van Wensen op
zijn brief van 25 november 1953? Wanneer de burgemeester in januari 1954 nog
geen antwoord heeft ontvangen, belt hij de RVD. Op zijn brief van 25 november
1953 schrijft hij: ‘Telef. herinnerd 5 Jan. ’54. Directeur zou ’t direct nagaan.’
Na opnieuw enige malen telefonisch en schriftelijk aandringen, heeft er pas op
23 januari 1954 een gesprek plaats tussen een luchtmachtofficier en de burge-
meester. Wat besproken werd, blijft onbekend. Volgens de notulen van de raads-
vergadering van 27 januari 1954 meldde de burgemeester de raad slechts dat er
zo’n vijfhonderd manschappen zouden komen, dat het kamp in de zomer zou
opengaan en dat de komst van militairen voor Eibergen van historische beteke-
nis is. Niets over het waarom van die komst. Ook niet - althans niet genotuleerd
in het besloten deel van die vergadering. Daarin werd alleen gesproken over de
grondtransacties met het ministerie van Oorlog en de (geringe) vergoedingen
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Het NAD-kamp aan de Lintveldseweg omstreeks 1945 (foto: collectie J. Baake).



aan de eigenaren. De informatie aan de bevolking waar Van Wensen de RVD
om had verzocht, verscheen indirect in de vorm van de verslaggeving van de
raadsvergadering in enkele bladen. Opmerkelijk is dat noch uit de raadsnotulen,
noch uit de berichtgeving in de pers iets van onrust in het dorp is te merken.
Was de bestuurder zenuwachtiger dan de nuchtere Eibergenaar? Die bestuurder
stuurde 1 februari nog wel enkele van die uit de krant geknipte verslagen naar
de luchtmachtofficier.

In augustus 1953 had de minister van Oorlog C. Staf besloten het mobiele Navi-
gatiestation Achterhoek van de luchtmacht in Winterswijk te verplaatsen van het
voormalige zweefvliegveld De Weuste naar een voor de radar betere plek op het
Meddosche Veld. Hier zou een permanent station komen. De legering van het
bedienend personeel zou worden overgebracht van het Winterswijkse Kamp
Vosseveld naar een nieuw te bouwen kamp in de nabijheid. In het nieuwe kamp
zou ook het landmachtonderdeel 931 Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie uit
Steenwijkerwold worden gehuisvest. Na een vergelijking van Meddo, Groenlo
en Eibergen kreeg Van Wensen in november 1953 te horen dat de keuze voor de
bouw van het kamp op zijn gemeente was gevallen. Waarom? Wellicht de rusti-
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De geplande ligging van het militaire kamp temidden van de agrarische bedrijven in
1953. In 1995 werd de ingang van het dan al enkele keren vergrote kamp zo’n 85 meter
noordelijker geplaatst, bijna ter hoogte van het adres Zwilbroekseweg 11 (bron: Streek-
archivariaat, inv.nr. 0548/2543-2544).



ge, landelijke ligging van het kamp aan de Zwilbroekseweg, halverwege de nog
mobiele radaropstelling in Meddo en het dorp Eibergen waar het uitbreidings-
plan voldoende woonruimte voor de beroepsmilitairen bood.
Nog even over wat Van Wensen niet wist of niet vertelde. Voor de verdediging
van het Nederlandse luchtruim tegen de Russische dreiging was vanaf 1947
gewerkt aan de plaatsing van vijf radarstations. Ter misleiding werden deze
radarstations door de luchtmacht ’navigatiestations’ genoemd. De radarstations
waren in staat luchtbeelden van het eigen en vijandelijk vliegverkeer te maken.
Op basis van die beelden konden zij de eigen en de - vanwege de Koude Oorlog
steeds talrijker aanwezige - geallieerde jachtvliegtuigen aansturen. Dus toch:
’… het heeft met de Russen te maken …’

Een kamp plaatsen en openen
Door het rijk werden aan de Zwilbroekseweg twee stukken grond gekocht van
de landbouwers A.J. te Biesebeek en J.H. Roerdink, tezamen 5,4 hectare. De
bouw door de genie van zeventien houten barakken, een grotendeels uit steen
opgetrokken keuken en badhuis en een betonnen munitiemagazijn startte op 1
april 1954 met het bouwrijp maken van het bos- en heideperceel. De voor zomer
1954 geplande oplevering werd bij lange na niet gehaald; er moest namelijk ook

nog worden voorzien in waterlever-
ing en riolering. De aanleg door
Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland van een drie kilometer
lange waterleiding en een extra
pompstation kostten zoveel dat de
genie koos voor een eigen water-
winning. Het college van B&W
kreeg meteen de inmiddels opge-
richte Commissie Wateronttrekking
aan de Bodem uit Holterhoek op
bezoek: de agrariërs hielden hun
economische belangen goed in de
gaten. Wat de riolering betrof, pas
op 13 juli 1954 verzocht de genie
om in de Voshaardijk een eigen rio-
lering te mogen aanleggen teneinde
deze aan te sluiten op de gemeente-
lijke riolering nabij het oorlogsmo-
nument. De eerste spa ging in
december 1954 de grond in. In
oktober 1955 was het riool klaar.
Aangezien het kamp toen al wel
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De uitnodiging om de opening van Kamp
Holterhoek op 21 juli 1955 bij te wonen
(bron: Streekarchivariaat, inv.nr.
0548/2543-2544).



bewoners kende, werd tijdelijk in de grond geloosd, ten dele ook via septic-
tanks.

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

Eindelijk, op 21 juli 1955, vond op het kamp de feestelijke opening plaats in
aanwezigheid van militaire, burgerlijke en kerkelijke autoriteiten. ‘s Middags
marcheerden de troepen in hun blauwgrijze uniform, voorafgegaan door de
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, vanaf de Laagte door de met de nationa-
le driekleur en een ereboog versierde straten van het dorp (zie ook de foto op de
omslag van dit blad). Toen bij het gemeentehuis in de Grotestraat de autoriteiten
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De eerste militaire parade in Eibergen: luchtmachttroepen passeren op 21 juli 1955 de
ereboog in de Grotestraat. De benzinepomp van garage Thijsen & Van der Noordaa is
links nog net zichtbaar (foto: collectie museum de Scheper).



het defilé afnamen, daverden vier straaljagers van de vliegbasis Twenthe over de
hoofden van de uitgelopen bevolking. Tijdens de ontvangst op het gemeentehuis
bood de burgemeester de kampcommandant majoor-vlieger R.C. Schäftlein
namens de Eibergse bevolking een luidklok voor het nieuwe onderkomen aan.
De feestelijkheden werden die donderdagavond besloten met een concert van de
luchtmachtkapel voor zo’n veertienhonderd genodigden in de muziekkoepel op
de Maat. De volgende twee dagen was het opnieuw ‘onrustig’ in het dorp; de
Eibergsche Textiel Veredelingsindustrie bestond 125 jaar. Het bedrijf kreeg uit
handen van burgemeester Van Wensen het predikaat ‘koninklijke’ en vierde dat
uitbundig. Beide dagen was ter bezichtiging het militaire kamp open.

Onverwachte ontwikkelingen
In juli 1955 had Eibergen haar garnizoen, maar wel anders en kleiner dan in
1953 voorzien. De komst van de afdeling luchtdoelartillerie van de landmacht
was in april 1955 afgeblazen. De landmacht zou zijn deel in het kamp gebruiken
voor de opslag van voorraden. Tijdens de bouw van het complex was ook al
gebleken, dat het bereik van radar inmiddels zo verbeterd was, dat de luchtver-
dediging met minder radarstations toe kon (medio 1958 zou er in ons land nog
maar één station zijn). De radarpost bij Meddo bleek al vóór de opening van
Kamp Holterhoek in feite niet meer nodig. Besloten werd dan ook deze radar-
post binnen de luchtverdediging per 1 oktober 1955 op te heffen en - gelukkig
voor Eibergen - haar te gebruiken als opleidingsstation voor een op te richten
Luchtmacht Opleidings-Groep voor Gevechtsleiders en Radarbedieners
(LOGGER). Maar ook dat besluit bleek geen lang leven beschoren; op 1 maart
1958 werd die opleiding overgeplaatst naar De Lier. Nog geen drie jaar na hun
komst waren de militairen weer uit het straatbeeld van Eibergen verdwenen.

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

Van 1 november 1959 tot 15 februari 1960 werden op het kamp driehonderd
militairen van de Eerste Groep Geleide Wapens2 gehuisvest. Deze nieuwste
luchtmachteenheid was op doorreis van zijn opleiding in de USA naar de parate
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basis in West-Duitsland. Op uitnodiging van Van Wensen vond op 1 december
1959 nog wel een samenzijn tussen militaire, burgerlijke en kerkelijke autoritei-
ten plaats in hotel De Kroon, maar dat alles was toch niet waarop gemeentebe-
stuur en bevolking zich hadden ingesteld. Internationaal was er van alles aan de
hand: West-Duitsland was lid van de NAVO geworden (1955), het Warschau-
pact was opgericht (1955) en troepen van dat pact waren Hongarije binnenge-
vallen (1956).

Toch weer een garnizoen?
Hoewel door het ministerie van Oorlog in 1958 hiertoe al besloten, zou het nog
tot eind 1960 duren voordat op Kamp Holterhoek weer militairen verschenen.
Na opnieuw maanden van leegstand werden er dat najaar twee compagnieën van
de Technische Dienst (TD) en één van de Verbindingsdienst gelegerd. Op 29
november 1960 vond ’s ochtends de feestelijke heropening van het kamp plaats.
’s Middags marcheerden drie pelotons militairen in landmachtgroen, voorafge-
gaan door het Tamboerkorps van de Technische Dienst, door de met publiek vol-
gestroomde straten. Voor het gemeentehuis namen burgemeester Van Wensen en
enkele officieren het defilé af. De plaatselijke winkeliersvereniging bood de
bewoners van het kamp een maaltijd ter verwelkoming aan. En in hotel De
Kroon volgde weer de receptie. Met de bouw van een dertigtal woningen Op d’n
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Kamp Holterhoek tussen 1955-1958. Rechts de barak met de wacht en de medische
dienst, daarnaast de barak met de mess van de onderofficieren en daarnaast de barak
met de mess van de korporaals. Op de achtergrond een legeringsbarak van de man-
schappen met daarvóór de appelplaats. Onder de nationale vlag wappert de lucht-
machtvlag. Pas vanaf 1988 zou het kamp van aanzicht veranderen (foto: collectie
museum de Scheper).



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

Een definitief garnizoen
De internationale dreiging heeft er - hoe wrang ook - in feite toe bijgedragen dat
Eibergen haar garnizoen uiteindelijk heeft behouden. De strategie van de NAVO
was erop gericht zo vroegtijdig mogelijk informatie te verkrijgen over de bedoe-
lingen van de vijand. Luisteren naar het radioverkeer van die vijand was daartoe
een van de mogelijkheden. In Nederland werd dat gedaan door onder meer in
Gorinchem gelegerde verbindingseenheden. De kazerne daar was echter oud en
de luisterpost had er veel hinder van magnetische storingen veroorzaakt door de
aanwezige industrie. Cor Heeren - hij zou tussen 1967 en 1991 zo’n twintig jaar
op het kamp dienen, vanaf 1987 als bataljons- en kampcommandant - weet nog
goed, dat hij in augustus 1965 moest kijken of dat barakkenkamp daar helemaal
in De Achterhoek iets was. “Het bleek”, zo vertelt hij, “een goede plek om de
NAVO-strategie van voorwaartse verdediging vorm te geven: geen last van
magnetische storingen, geen hoogspanningsmasten, een vochtige bodem, de
aard van de bevolking, ruimte voor antennevelden en . . . dichtbij de
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Ter gelegenheid van de heropening van Kamp Holterhoek op 29 november 1960 defile-
ren troepen van de landmacht voor de autoriteiten, verzameld bij het gemeentehuis in de
Grotestraat (foto: De Legerkoerier).



zonegrens.”3 Besloten werd het kamp aan te passen en uit te breiden en buiten
het kamp - tussen de Noachweg en de Meeldijk - een werkgebouw met antenne-
velden te bouwen. Het eigenlijke werk - peilen, luisteren, analyseren, rapporte-
ren - zou in dat werkgebouw gebeuren.

Defensie had haast; in april 1966 al liepen de onderhandelingen met de eigena-
ren van de vijf percelen die nodig waren voor de uitbreiding met 7,2 hectare.
Ook de Ruilverkavelingscommissie was al ingeschakeld. Tegen de achtergrond
van die publiek bekende grondtransacties is het opmerkelijk, dat burgemeester
F.J. Hermsen op 7 juni 1966 een persoonlijk gericht en vertrouwelijk te houden
schrijven ontving van de staatssecretaris van Defensie: “(…) bericht ik U dat
naar alle waarschijnlijk in de loop van 1967 een verbindingseenheid uit Gorin-
chem zal worden gelegerd in het kamp Holterhoek in Uw gemeente.” En … of
de burgemeester er rekening mee wil houden, dat de meekomende gezinnen van
zeventig beroepsmilitairen huisvesting behoeven. Met de wijziging van het
Bestemmingsplan Buitengebied in december 1966 lag de weg open om de plan-
nen te realiseren: modernisering sanitair, meer barakken, sportveld en sportge-
bouw, het werkgebouw en negen antennes van veertig meter hoog verdeeld over
drie velden. Hermsen zorgde voor de woningen. “Later bleken die opgaven van
defensie veel te hoog en waren er woningen over”, zo kreeg Johan Rutgers in
1976 bij zijn aantreden als directeur van de Woningbouwvereniging Eibergen-
Neede te horen.

Op 21 september 1967 werd het kamp voor de derde keer in zijn bestaan geo-
pend. Deze keer door burgemeester Hermsen in een korte plechtigheid. Overi-
gens was het werkgebouw nog niet klaar. Dat zou december worden. Het garni-
zoen Eibergen was met de komst van het 898 Radiobataljon uit Gorinchem weer
gered! Cor Heeren - destijds eerste specialist verbindingsinlichtingen - : “We
konden in Eibergen letterlijk ongestoord ons werk doen”.
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Het met een hoog hekwerk en lampen beveiligde werkgebouw aan de Noachweg in de
jaren 1967-1990 (foto: collectie museum de Scheper).



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

Elektronische oorlogsvoering (EOV)
Op 15 september 1970 werd de naam van het op het kamp gelegerde 898 Radio-
bataljon gewijzigd in 898 Verbindingsbataljon. De verbindingseenheid zou
onder die naam tot 1998 op het kamp blijven en de ontwikkelingen binnen het
Warschaupact - de ‘Innerdeutsche Grenze’ lag op nog geen 350 kilometer oost-
waarts - goed in de gaten houden; vanaf 1979 had nu ook de NAVO raketten
met een nucleaire lading geplaatst. Deze dreiging over en weer maakte het
gebruik van geavanceerde technieken om de communicatie van de vijand te
onderscheppen en de plaats van zijn radiostations te peilen steeds urgenter. In
tijd van oorlog of dreiging weet je dan waar de vijand zich bevindt en wat zijn
plannen zijn. Een agressiever EOV is: het vervolgens storen of manipuleren van
de vijandelijke communicatie zodat zijn slagkracht sterk vermindert.
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Interceptie-apparatuur: van links naar rechts een peiltoestel, een vercijferaar voor cryp-
to-analyse en een frequentiemeter.



Een gesprek op het gemeentehuis op 12 juni 1981 met militairen over een uit-
breiding van het kamp met zo’n vier hectare en een ontsluiting op de Winters-
wijkseweg bleek de voorbode van een grootscheepse gedaantewisseling van
Kamp Holterhoek. In een overleg op 29 maart 1984 met het gemeentebestuur
werden de plannen concreet en liet het ministerie van Defensie weten dat het
met het oog op een beter werk- en leefklimaat én de komst van EOV de komen-
de jaren fors in het Eibergse kamp wilde investeren: een uitbreiding met 120
beroepsmilitairen bovenop de huidige 600, een gebiedsuitbreiding van nu zo’n
13 hectare naar uiteindelijk ruim 21 hectare, vervanging van alle houten barak-
ken door stenen gebouwen, de bouw van nieuwe keukens en eetzalen, verbre-
ding van de Zwilbroekseweg richting dorp vanwege de komst van achttien
Fuchs pantserwielvoertuigen5, de afbraak van het werkgebouw aan de Noach-
weg en de plaatsing van een nieuw werkgebouw met hypermoderne elektronica
bínnen het kamp. De antennevelden aan de Noachweg blijven staan. Bij een
deel van de bevolking ‘sloegen deze plannen in als een bom’. Er zouden jaren
volgen met veel overleg, onderhandeling, protest en overreding.

Grondeigenaren onderhandelden met Defensie over hun compensaties. De
gemeente hield verkeerstellingen rond het kamp. De woningbouwvereniging
ontving van Defensie een opgave van het aantal woningzoekende beroepsmili-
tairen met daarbij hun inkomen. De gemeente bereidde de wijziging voor van
het Bestemmingsplan Buitengebied. Agrariërs protesteerden met het oog op
droogteschade tegen de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand (met 0,85
meter op een afstand van 200 meter) vanwege de bouw. Enkele veehouders
toonden zich bevreesd dat hun vergunning om geurhinder te mogen veroorza-
ken, zou worden ingeperkt. Weer anderen tekenden bezwaar aan tegen de plan-
nen omdat hun woningen door het kamp zouden worden ingesloten. Een veilig
Europa heeft zo zijn prijs! Op 13 oktober 1986 stemde het college van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland in met de plannen en kon worden gebouwd. Het
zou nog tot 2002 duren voordat de laatste houten barak werd vervangen door
een modern stenen gebouw (voor een Duits-Nederlandse stafeenheid).
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Een Fuchs pantserwielvoertuig - hier als
peilstation - waarvoor de Zwilbroekseweg
begin jaren ’90 iets werd verbreed. Bijna
gelijke Fuchs voertuigen waren ingericht
om de vijandelijke communicatie, radar en
wapensystemen te storen of zelfs uit te
schakelen (foto: collectie museum de Sche-
per).



Niet alleen afluisterpost
Naast het peilen en afluisteren door het
898 Verbindingsbataljon verzorgde tussen
1960 en 1971 de eveneens op het kamp
gelegerde 104 Verbindingsondersteu-
ningscompagnie de verbindingen voor
het Eerste Legerkorps met zijn parate
troepen in Duitsland. In de periode 1971-
1993 werd de D-compagnie van het 541
Verbindingsbataljon op het kamp met die
taak en de verbinding met de legerleiding
in Den Haag belast. “Ik heb daartoe”, zo
vertelt majoor b.d. Ger Wassink, “binnen
het kamp in 1976 twee schotelantennes
en een container met apparatuur laten
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Kamp Holterhoek tijdens de uitbreiding en vernieuwing medio 1990. Links is de bebou-
wing van het oorspronkelijke deel van het kamp te zien. Naar achteren tegen de Vos-
haardijk aan staan al de nieuwe legeringsgebouwen. Meer naar rechts is nog net een
deel van het nieuwe werkgebouw te zien. Schuin links daarvoor (op de nog open plek-
ken) zouden later het KEK-gebouw (keuken-eetzaal-kantine) en de appelplaats komen.
Waar op de foto - aan de Zwilbroekseweg - een particulier perceel ingesloten raakt, ligt
anno 2010 de hoofdingang van het kamp (foto: collectie museum de Scheper).

De (eerste) troposcattertoren waarmee in de
periode 1976-1985 de verbindingen voor het
Eerste Legerkorps vanuit Kamp Holterhoek
werden verzorgd (foto: F.G. van de Heide).



monteren op de onderdelen van een oude baileybrug”. Wassink was jarenlang
een van de commandanten van beide verbindingscompagnieën. Medio 1985 is
deze ‘troposcattertoren’ vervangen door een nieuw exemplaar met vier schotels
op een circa 25 meter hoge mast. Ook deze is inmiddels afgebroken.

Geen kogels, maar antennes
Antennes vormden altijd al - anno 2010 nog steeds - de wapens in Holterhoek.
Met de komst in april 1988 van de 102 EOV-compagnie en de Fuchs voertuigen
- het voormalige Eibergse gemeenteraadslid Egbert Nauta was de eerste com-
mandant van die compagnie - werd dat beeld opnieuw bevestigd.6 Zo ook met
de ingebruikname van het hypermoderne, zwaar beveiligde werkgebouw in
augustus 1990: een kamp binnen een kamp. Dat de opening ervan werd verricht
door de (Plaatsvervangend) Bevelhebber der Landstrijdkrachten toont het
belang van het moderne inlichtingenwerk. De spanningen binnen het Oostblok
zelf vanwege de val van de Berlijnse Muur (1989), de hereniging van Oost- en
West-Duitsland (1990) en de opheffing van het Warschaupact (1991) konden
met de antennes op Kamp Holterhoek van nabij worden gevolgd. Zelfs een
couppoging in augustus 1991 van onderdelen van het Sovjetleger tegen presi-
dent Gorbatsjov kon er worden opgevangen. De communicatie- en inlichtingen-
functies van het Eibergse kamp zouden de komende twee decennia alleen nog
maar verder worden opgewaardeerd. Helaas bittere noodzaak.

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

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

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



gerd aan onze Zwilbroekseweg. De circa 120 Duitse en Nederlandse beroepsmi-
litairen werkten aanvankelijk nog in houten barakken uit 1955. Nadat burge-
meester A. Emmens-Knol op 11 mei 1999 de eerste steen had gelegd, was in
2002 het leed rond de houten barakken - ’s zomers te warm en ’s winters te koud
- geleden.

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

In 1965 had Defensie dan wel gekozen voor Eibergen, onder andere vanwege de
kalme aard van de bevolking, maar dit nieuwe plan was een deel van die bevol-
king toch wat al te gortig. Er brak een periode aan van grote opgewondenheid.
Meer omwonenden dan in 1953 en 1984 lieten van zich horen. Inwoners schre-
ven brieven aan defensie en gemeente. ’De masten zijn op acht kilometer nog te
zien.’ ’De Oude Mattheus is al 51 meter!’ ’De agrarische bestemming van mijn
landbouwgrond wordt bedreigd.’ Defensie zelf startte in 1997 de onderhandelin-
gen met de grondeigenaren. Het zou allemaal niet eenvoudig gaan; jaren van
overleg, overreding, bezwarenprocedures en politiek debat. In de pers: ’Defen-
sie was gisterenavond uitgerukt met twee hoge officieren. Met een indrukwek-
kend aantal sterren en balken op hun epauletten probeerden ze de Eibergse poli-
tiek te overtuigen van de noodzaak van het nieuwe antennepark’.
En die politiek: “Er zijn belangen in het spel die letterlijk boven Eibergen uit-
gaan”. Dat was niet verkeerd gezien. Door terroristische aanslagen in de wereld
was de noodzaak om ook op grotere afstand de vijand te kunnen volgen
inmiddels wel aangetoond. Na de bezwaarschriftenprocedure in 2003 kon het
besluit tot de aanleg van het antennepark uiteindelijk op 11 augustus in de
Staatscourant worden geplaatst. Wie schetst ieders verbazing als wethouder
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A. Bos op 22 augustus 2003 van Defensie verneemt, dat nieuwe technologie een
eenvoudiger antenneveld mogelijk maakt - vier cirkels, elk bestaande uit twaalf
sprieten van vijftien meter hoog - ! Het eerdere plan bleek uiteindelijk een
‘blindganger’. Iedereen kon gerustgesteld weer verder leven.

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

Het vervolg
Er zijn in de loop der tijd bezwaarschriften ingediend tegen het kamp, het is al
eens belaagd geweest door actievoerders, militaire voertuigen veroorzaakten
wel eens schade, maar wie waren hier wél met de militairen ingenomen? Is het
niet opmerkelijk dat de overheid het landschap rond het kamp wilde verfraaien
met kikkerpoelen en houtwallen terwijl de agrariërs daar juist tegen waren? Hoe
kan het dat de Zwolse kermis een militaire oefening tegenhield? In deel 2 van
het verhaal, in de volgende Old Ni-js, wordt verteld over hoe de verschillende
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Een artist’s impression uit 1997 van het imposante aan de Kranenweg, Noachweg en
Meeldijk geplande antenneveld. Het is er nooit gekomen (bron: Streekarchivariaat,
inv.nr. 0548/2543-2544).



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

Eibergen, februari 2010 Peter Rutgers
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De ingang van Kamp Holterhoek anno 2010.
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1955 door de Eibergse bevolking geschon-
ken luidklok te zien. Omdat er sinds 1995
Nederlandse en Duitse militairen werkzaam
zijn, wapperen er beide nationale vlaggen.
Hoe heel anders dan het beeld van het kamp
in de jaren ’50 van de vorige eeuw (foto:
E.P. Rutgers).
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Interviews
Met de volgende personen werden - soms meer - vraaggesprekken gevoerd:
H.J. Becking, adjudant b.d. A.J. van Gemert, P.L. Grootemaat, luitenant-kolonel b.d. C.
P. Heeren, luitenant-kolonel b.d. F.H.C. Mulkens, majoor b.d. E. Nauta, O. Oosterveld,
adjudant b.d. E.R.J. Revius, J. Rutgers, B.J. Schroer, majoor b.d. G.J. Wassink. Op 26
januari 2010 werd - begeleid door C.P. Heeren - een bezoek aan het kamp gebracht.

Noten
1 Ik dank Leo van Dijk, Cor Heeren, Fred Mulkens, Egbert Nauta, Jim Revius, Ger

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

2 In Fort Bliss (Texas) waren deze luchtmachtmilitairen opgeleid om Nike luchtdoelra-
ketten te kunnen lanceren.

3 De ontvangst van radiosignalen wordt beter naarmate de ondergrond waarop de
masten staan vochtiger is. Bij wat de aard van de bevolking betreft, moet gedacht
worden aan de rust van de mensen.

4 Die vijand zou in de loop van de tijd veranderen. Eerst het Warschaupact, later het
Midden-Oosten en nu Taliban en Al Qaida.

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

6 In 2002 vertrok deze eenheid.
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