D e H o lt e r m a n s k a m p
De geschiedenis herhaalt zich. Opnieuw staat een markant pand in Hardenberg op de nominatie om gesloopt te worden. Deze keer gaat het om een object zonder formele monumentenstatus.
Er zijn dus geen mogelijkheden om protest aan te tekenen bij de gemeente. De bedoeling van
de particulier is sloop van zijn woning annex praktijkruimte om daarna nieuwbouw te plegen.
Omdat wij het bijzonder betreuren dat het pand Holtermanskamp zal moeten wijken voor
nieuwbouw, willen we in deze bijdrage aandacht schenken aan de geschiedenis van de riante
woning aan de Gramsbergerweg nummer 14.
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Onderzoek op oude kadastrale kaarten toont aan dat er in de
negentiende eeuw nog geen bebouwing op deze plek gerealiseerd is. De kavel sectie A nr. 506 had volgens de kadastrale
registers een puur agrarische bestemming: bouwland.
Dat veranderde in 1900. Op de 23ste februari van dat jaar
ging landbouwer Gerrit Jan Meilink een ruiling aan met
schipper Sandrie Baarslag. De ruiling werd notarieel vastgelegd en daarin lezen we dat de beide percelen op de zogenaamde ‘Holtermanskamp’ gelegen waren en beide vertegenwoordigden een waarde van 225 gulden. Baarslag kreeg het
perceel A-1329 en Meilink kreeg A-506, groot 14 aren en 30
centiaren.
De kadastrale kaart van 1880 toont nog onbebouwd bouwland.
De in stad Hardenberg geboren Gerrit Jan Meilink was in
1886 getrouwd met Geesje Ravenshorst, dochter van een
rentmeester uit Ommen. Gerrit Jan was een man van stand.
Hoewel zijn hoofdberoep volgens de bevolkingsregisters

De Holtermanskamp, enkele jaren geleden...

‘landbouwer’ was, nam hij gedurende lange tijd een vooraanstaande plaats in in het openbare leven. Zo was hij van 1885
tot 1905 secretaris-ontvanger van het Waterschap RadewijkBaalder en van 1897 tot 1930 van
het waterschap De Molengoot.
Daarnaast bekleedde hij enkele jaren het raadslidmaatschap en was
hij lid van de controlecommissie
van de stoomzuivelfabriek Salland,
bestuurslid van het Veefonds en jarenlang kerkelijk ontvanger.
Gerrit Jan en Geesje Meilink woonden de eerste jaren na hun huwelijk
in de Voorstraat. Na de ruiling van
de percelen op de Holtermanskamp, lieten ze een woning bouwen langs de huidige Gramsbergerweg. Deze nieuwbouw dateert
van net vóór de invoering van de
Woningwet die op 1 augustus 1902
in werking trad. Zodoende was een
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bouwvergunning niet verplicht en is er geen tekening van de
oorspronkelijke bebouwing bewaard gebleven. Wel is er nog
een oude foto bewaard gebleven van circa een eeuw geleden.
Daarop zien we de woning van Meilink, enigszins verscholen
achter het geboomte, rechts naast de dubbele woning. We
zien een pand met blinden naast de vensters op de benedenen bovenverdieping. De entree was geplaatst in het midden
van de voorgevel en gaf toegang aan een gang, met aan weerszijden woonvertrekken. Het achterhuis had waarschijnlijk
grotendeels de functie van boerderij, maar het voorhuis had
een meer burgerlijke uitstraling.

Dokter Boom had de boerderij
op 27 april 1935 in eigendom
verkregen. Na het overlijden
van de oude eigenaren – het
echtpaar Meilink was kort na
elkaar in januari gestorven –
besloten de erfgenamen de woning van de hand te doen. Die
erfgenamen waren Jennigje
Meilink, gehuwd met Jan Rigterink Zweers en Johanna Berendina Meilink, gehuwd met hoofdonderwijzer Berend Jan Cramer. De overdracht ging,
andermaal, bij ruiling. Deze keer echter niet
met gesloten portemonnee. In de akte die
notaris Schut verleed, staat dat de boerderij
van Meilink 5.500 gulden waard was en
Booms eigen huis 3.500 gulden. De dokter
moest daarom tweeduizend gulden ‘toebetalen’, maar was daarna wel eigenaar van
‘een huis met schuur en daarachter gelegen
tuin aan de Gramsbergerweg, sectie A-1772’.

Het ‘oude’ huis van de dokter stond ook aan
de Gramsbergerweg. Dat pand is enkele jaDe oorspronkelijke Holtermanskamp, verscholen achter enkele bomen...
ren geleden afgebroken om plaats te maken
voor de realisatie van de ontsluitingsweg Nijenstede. Het was
Boom
in 1909 gebouwd met jugendstil-kenmerken en was later geDe eerste bouwtekeningen van de Holtermanskamp dateren
adresseerd aan de Gramsbergerweg nr. 8.
uit 1935. Daaruit blijkt dat de woning van Meilink een ingrijpende verbouwing onderging. Het pand kreeg onder archiDokter Hendrik Boom was op 25 februari 1900 geboren in
tectuur van de gebroeders Boxman uit Nijverdal een comAmsterdam. In maart 1925 nam hij als beginnend arts de
plete metamorfose waarna het de huidige verschijningsvorm
praktijk van dokter Oldeboom in Hardenberg over. Deze verkreeg. Die verbouwing werd gedaan in opdracht van de nieutrok vanwege zijn benoeming tot geneesheer-directeur van
we eigenaar: dokter Hendrik Boom. Het huis had zijn boerhet gesticht ’s Heeren Loo. Na enkele maanden praktiseren in
derijkarakter verloren. De voorgevel en de zijmuren waren
verhoogd, waardoor het huis
vanaf de Gramsbergerweg het
voorkomen kreeg van een statig, symmetrisch herenhuis. De
ingang was verplaatst naar de
zijkant. Daar was ook de toegang tot de praktijkruimte met
de wachtkamer gekomen.
Nog altijd is naast de deur de
koperen spreekbuis te zien die
in verbinding staat met het
slaapvertrek op de verdieping.
Daardoor kon de dokter ‘s
nachts bij spoedeisende gevallen worden gealarmeerd.

Prentbriefkaart met links de verbouwde Holtermanskamp.

Hardenberg, trouwde Hendrik Boom op 10
december 1925 in Amsterdam met Adriana
Cornelia Mulder. Zij was ook arts en hielp
haar echtgenoot bij het bezoeken van de zieken en was in feite Hardenbergs eerste vrouwelijke dokter.
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Hendrik en Adriana verhuisden, samen met
de kinderen Anthonius Jacobus, Janna Adriana en Johanna Martina, in oktober 1935
naar hun ruimere woning even verderop in
de straat. In de krant ‘De Vechtstreek’ van 19
oktober werd dit bekend gemaakt middels
een kort bericht: H. Boom, arts, is verhuisd Deze kadasterkaart van 1932 toont de Holtermanskamp op sectie 1772.
drie huizen verder den Gramsbergerweg op.
den ze nog enkele jaren werken, maar al snel begon Hendrik
Daar werd op 22 mei 1940, precies een week na de capitulatie
Boom lichamelijke problemen te krijgen. Tien jaar na zijn
van Nederland, hun vierde kindje geboren: Frederika Cornevertrek uit Hardenberg stierf de dokter.
lia. Nog geen twee jaar later zou het doktersechtpaar Hardenberg verlaten. Het Salland’s Volksblad, dat in het tweede oorlogsjaar nog ‘gewoon’ verscheen, meldde op 16 januari 1942:
“Het afscheid dat dokter en mevr. Boom dinsdagmiddag namen van
hun kennissen en oud-patiënten, toonde wel duidelijk hoe groote plaats
zij in de harten van zeer velen veroverd hadden in den tijd dat zij hier
hun praktijk uitoefenden. Het was er den geheelen middag, waarop de
gelegenheid tot afscheid nemen geboden was, zeer druk. Scheiden doet
pijn, bergt in zich iets weemoedigs. Zeker, men hoopt elkaar nog wel
eens weer te ontmoeten, maar de band van voorheen wordt verbroken,
de wegen gaan uit elkander. Ongetwijfeld was het voor allen die dokter
en mevrouw Boom van nabij kennen, een verrassing waar men niet blij
mee was, te hooren dat zij ons verlaten gingen. Als men elkaar 17 jaren
kent, wil men graag het bestaande behouden, denkt men niet aan de
mogelijkheid van een scheiding. Zeker, ieder hoopt dat ‘t het echtpaar
Boom met hun kinderen goed zal gaan in Amsterdam. Ook is men overtuigd, in den opvolger een goede dokter en vriendelijk huisvriend weer
te ontmoeten. Maar dit neemt de teleurstelling over het heengaan niet
weg. Vooral zij, die in weken van groote zorg en ernstige ziekte met de
heengaanden in dagelijksche aanraking zijn gekomen, zullen hem missen. Zoo was het geen wonder, dat velen op de afscheidsure kwamen;
een ure waaraan met koffie en sigaren een vriendelijke tint gegeven
was, maar waarvan toch ernst de diepe ondergrond vormde. Treffende
dank werd den heer Boom betuigt voor zijn medische hulp; sommigen
deden het in humoristische bewoordingen; anderen in een vlot speechje; nog anderen met een brok in de keel. Als men later in Amsterdam
nog eens al die namen leest, in het albumpje geschreven op dezen middag, dan zal men ongetwijfeld weer de dragers van al die namen sterk
voor den geest zien staan, vrouwen en mannen beide; en den middag

Dokter Hendrik Boom en echtgenote dokter Adriana Cornelia
Mulder (Collectie: Historische Vereniging Hardenberg e.o.)

waarop dit album is samengesteld, zal men niet licht vergeten”.

Op 1 april 1942 schreef het doktersechtpaar Boom zich in op
het adres Keizer Karelweg 385 in Nieuwer Amstel. Daar zou-

In het Salland’s Volksblad van 4 april 1952 werd vervolgens
deze ‘in memoriam’ geplaatst:
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‘Op een kille voorjaarsmorgen is hij van ons heengegaan.
Weinigen van onze doden hebben een ziekbed gehad zoals
hij, zo moeilijk, zo zwaar. In deze man, die zo intens heeft
geleefd en die het leven zo lief had, vond een vernietigingsproces plaats dat hij zelf maar al te goed herkende en waarvan hij de consequenties terdege besefte. De natuurlijke strijd
die aan de onvermijdelijke overgave voorafging, was daarom
des te wreder en harder. Zeventien jaar heeft hij in deze omgeving gewerkt. Zelden ontmoette men een mens die zo eerlijk, onbevangen en onbevooroordeeld tegenover zijn medemensen stond. Zo begrijpend en fijn aanvoelend. Een man
die altijd weer trachtte te leren van anderen, ook van de allereenvoudigsten. Het vele verdriet en leed dat hij in deze jaren tegenkwam lieten hem niet onberoerd. Zijn gevoelige
natuur kon dat alles soms zo moeilijk verwerken. Hij was een
zeer begaafd medicus. Niet alleen door z’n grote mensenkennis, maar wellicht nog meer door z’n wetenschappelijke kennis, die ver boven het normale lag. Een kennis die niet in ‘een
stoffig hoekje’ van z’n hoofd lag opgeborgen, maar waarmee
hij wist te werken, die hij wist uit te buiten. Hoe scherpzinnig
en zorgvuldig kon hij in een moeilijk geval z’n diagnose stellen. De laatste 10 jaar van z’n leven heeft hij elders gewoond.
Maar z’n hart was nog zo vaak in Hardenberg: z’n eerste liefde. Deze laatste jaren zijn moeilijk geweest voor hem, niet in
het minst door de ernstige ziekten waaraan hij heeft geleden.
Van ons ging heen een vriend en metgezel. Een man die in z’n
vreugden en verdrietelijkheden zo diep menselijk was; zuiver
in z’n vroomheid en groot in z’n gaven van hoofd en hart. In
de rouwadvertentie lees ik dat hij zijn gezin tot een voorbeeld
geweest is. Dat is hij ons allen: zijn vroegere patiënten, zijn
kennissen, maar zeker ook mij. J. Kuijvenhoven’.

Kuijvenhoven

Enkele maanden voor het vertrek van het doktersechtpaar
Boom uit Hardenberg was hun woning met praktijk aan de
Gramsbergerweg B-98 al verkocht. Notaris Schut beschreef
op 22 december 1941 dat Jacob Kuijvenhoven voor 19.000
gulden eigenaar was geworden van een heerenhuis met tuin
aan den Gramsbergerweg te Hardenberg, sectie A nummer
1772’ Uitgesloten van de verkoop waren een tuinhuisje en de
volière met nachthok. Kennelijk wilde het echtpaar Boom die
meenemen naar hun nieuwe woonplaats.
Jacob Kuijvenhoven was ook huisarts en had de praktijk van
zijn voorgangers overgenomen. Hij was geboren op 27 september 1914 in Zwammerdam. Hoewel al enige tijd wonend
en werkend in Hardenberg, trouwde hij op 17 februari 1942
te Groningen met Margot Bertha Mulder. Voor zijn komst
naar Hardenberg had hij als praktiserend arts gewerkt in de
stad Groningen en daarvoor nog in Utrecht en Hengelo. In
het derde oorlogsjaar, op 28 januari 1943, werd in de dokters-

Trouwfoto van dokter Jacob Kuijvenhoven en Margot Bertha
Mulder, anno 1942.
woning hun eerste kindje geboren. Het meisje kreeg de naam
Jeanette Ada. In 1946 kreeg zij een zusje, genaamd Margot,
maar zij zou slechts drie dagen oud worden. Daarna werden
in ‘47, ‘49, ‘53 en ‘56 de kinderen Marina Johanna, Vincentius Karel, Marja en Jacob Alje Theodoor geboren. Ook Marja
zou op jonge leeftijd overlijden. Ze werd drie jaar. Zij en haar
zusje Margot liggen begraven op de begraafplaats aan de
Bruchterweg.

In 1955 kreeg dokter Kuijvenhoven versterking. Zijn praktijk
was zo groot en zwaar geworden, dat hij het niet meer allemaal alleen kon. Hij kreeg hulp van dokter Nauta. De prak-
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Prentbriefkaart van de Holtermanskamp, anno 1957, met links het karakteristieke tuinhuisje.
tijk werd verdeeld en de grens werd getrokken bij de Veerbrug. Alles aan de westzijde zou worden bediend door Nauta
en alles aan de oostzijde door Kuijvenhoven zelf. Die situatie
duurde echter maar kort, want eind 1956 droeg Kuijvenhoven zijn, nog altijd drukke, praktijk over aan dr. J.H. van der
Hoeven. Daarna verliet de algemeen zeer gewaardeerde arts
Hardenberg om zich per 28 maart 1957 te vestigen in Breda.
Het is de familie Kuijvenhoven geweest die de oude veldnaam Holtermanskamp verbond aan de dokterswoning. De
heer Oosterkamp schreef tien jaar geleden: “De betekenis van
die naam ligt voor een deel voor de hand: een kamp, een
stuk(je) land, van Holterman. De eigennaam is echter wat
problematischer. De naam Holterman komt een aantal keren
voor in de archieven. Voor het eerst in 1520, wanneer op 12
maart er sprake van is dat Herman Holterman hefft van Alerdinck onder den Hardenbarch soe voel landes dair hie voir gyfft
16 mudde roggen. Deze zelfde Holterman wordt in 1522 genoemd als kerkmeester te Hardenberg. In die hoedanigheid
was hij aanwezig bij de aanstelling van Johan Albertsz. tot
priester te Heemse. In 1574 werd als een der schepenen van
de stad Wylhelm Holterman genoemd, terwijl een jaar later
de burgemeester die naam draagt. In 1656 is er in een koopakte sprake van de verkoop van diverse stukken land aan
Harmen Hendricksen en zijn vrouw Efse Willemse, waaronder een halve goorden achter den karkhoft bij Holtermans

Camp. Tot het eind van de zeventiende eeuw woonde de familie Holterman in Hardenberg. De familienaam bleef echter
verbonden met een stukje grond en werd zo tot veldnaam: de
kamp, opgedeeld in diverse landerijen, achter het kerkhof gelegen, omsloten door de weg naar Gramsbergen en het voetpad (nu Mulopad). Een veldnaam die nog steeds prijkt op de
gevel van het huis dat (ongeveer) op die plek werd gebouwd
en zo behouden bleef ”.
Op 10 mei 1957 werd op de voorpagina van het Salland’s
Volksblad een afscheidsbrief van het echtpaar Kuijvenhoven
gedrukt:
“Het was zaterdag 7 april 1957. Op 28 maart kwam de verhuiswagen voorrijden op ons adres in Breda: St. Josephstraat
1. We hadden de kinderen in Hardenberg achtergelaten om
ze op 7 april definitief te halen en over te brengen. Na een
lange rit, waarbij niet veel gezegd werd en iedereen genoeg
had aan zichzelf, kwamen we ‘thuis’ en toch eigenlijk niet
thuis. Maar bij onze aankomst daar vonden we enige tastbare
groeten uit Hardenberg die een weldaad waren voor het oog,
voor de maag, maar vooral voor het hart. Prachtig was het.
We werden er nog stiller van. Dat was een hartelijk gebaar,
dat we erg waardeerden en dat we eigenlijk ook wel nodig
hadden. Op diezelfde dag hadden we nog een paar cadeaux
van u gehad, in de vorm van bijzonder mooie gramofoonpla-
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ten die al heel wat gedraaid hebben. En een dag of tien later
kwam nog die prachtige hoekkast, die in ons huis een ereplaats heeft gekregen, omdat we ‘m zo mooi vinden, en omdat hij van Hardenberg is! We zijn door het een en ander
overrompeld geworden en hadden dit zeker niet verwacht.
Maar we zijn er erg blij mee en danken u er hartelijk voor. De
kinderen beginnen een beetje te wennen, maar ’t is nog maar
een bedroefd klein beetje. Je kunt het goed aan ze merken dat
ze uit hun zo vertrouwde omgeving weg zijn, en dat ze vaak
heimwee hebben naar ‘dorp aan de rivier’. En voor mijn
vrouw geldt hetzelfde. Wij hebben zoveel bij u achtergelaten.
Niet alleen onze twee kinderen die in Hardenberger grond
begraven liggen. Er zijn zoveel banden gelegd, banden – naar
ons gevoel – voor het leven, met talloos velen. Wij hebben
ons altijd zo thuis gevoeld bij u, zo op ons gemak. Wij hadden
altijd het gevoel dat we elkaar over en weer wel begrepen en
aanvoelden. Zoveel menselijk leed hebben wij gezien bij u, en
meegemaakt. Welk een tragiek soms! Wij hebben ook onze
eigen zorgen en moeilijkheden en verdriet gehad. U kent er
vele van, niet alle. Ze leken soms zo groot en zo eindeloos.

de zelfbewustzijn. Wij zullen het niet kunnen nalaten Hardenberg van tijd tot tijd te bezoeken. Maar voorlopig danken
wij u, voor wat u voor ons geweest bent. M.B. KuijvenhovenMulder en J. Kuijvenhoven”.

Wij zijn en blijven u altijd dankbaar voor de hartelijkheid, de
trouw en het meeleven die wij van u mochten ontvangen in
tijden, die voor ons gezin zwaar zijn geweest. Maar boven dit
alles uit steekt toch de vreugde waarmee wij onder u gewoond hebben. De vreugde van onze betrekkingen met u,
van het werken onder u en van onze huiselijke vreugde. Wij
hebben een prachtige tijd bij u gehad. Een tijd, waaraan we
vaak en met veel genoegen zullen terug denken. En niet in
het minst is het voor ons een opvoedende tijd geweest. Opvoedend door uw verdraagzaamheid, uw bescheidenheid, uw
wijsheid-in-alle-eenvoud, uw beheerste, maar toch zo gezon-

Jan Adriaan van den Hoeven was op 6 augustus 1926 geboren
in het Zuid-Hollandse Barwoutswaarder. Kort nadat hij in
Hardenberg zijn praktijk begon, trouwde hij in Veenendaal
met Maria van der Weerd. Ze kregen drie kinderen: Rudolf
Johannes Willem in 1959, Marion Laetitia Adrienne in 1965
en Monique Desirée Janine in 1967. Mevrouw Van den Hoeven was ook arts. Samen bedienden zij jarenlang hun Hardenberger patiënten. Dokter Van der Hoeven overleed op 24
maart 1984 te Zwolle. Zijn weduwe bleef vervolgens nog enkele jaren in de dokterswoning wonen en werken tot zij de
Holtermanskamp in 1988 verkocht aan een lokale architect.

In 1963 zou Jacob Kuijvenhoven, terwijl hij te Soestdijk
woonde en als arts verbonden was aan de Nederlandse
Spoorwegen, promoveren tot doctor in de geneeskunde op
het proefschrift ‘Tuberculose en bedrijfsgeneeskunde’.

Van den Hoeven

Na het vertrek van de familie Kuijvenhoven werd de dokterswoning betrokken door, opnieuw, een doktersechtpaar. Jan
Adriaan van den Hoeven werd op 2 november 1956 eigenaar
van de Holtermanskamp, zoals blijkt uit de akte die notaris
Boodt die dag beschreef. Hij betaalde 60.000 gulden voor het
woonhuis met garage, erf en tuin aan de Gramsbergerweg 14,
hetgeen nog altijd kadastraal bekend stond onder sectie A nr.
1772. Het tuinhuisje in de voortuin was van de overdracht
uitgezonderd.

Met dank aan:
H. Drenthen
D. Hesselink-Zweers
M. Kamphuis-Kuijvenhoven
K. Oosterkamp

Rechts de Holtermanskamp.

