Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Jaargang : 7 December 2016

AGENDA
Hallo dorpsgenoten,
Zoals wij in het vorige krantje al gemeld hebben
gaan we deze uitgave geheel wijden aan de
Amerikaanse basis. Ron Touwen kwam met de
vraag of we niet een keer over de basis konden
schrijven in het dorpskrantje. Dus wij dachten dat
is heel toepasselijk voor het decembernummer,
want met 2e kerstdag stond de Amerikaanse basis
altijd in het middelpunt. Een protestmars vanuit
Steenwijk, een hele happening op de
Havelterberg. Met dank aan de schrijvers met hun
input en de mensen die zich lieten interviewen
door Joy is het weer een leuke dorpskrant
geworden. De foto’s hebben we o.a. gekregen van
Harry Touwen en Sieb van der Laan. Op Google
staan ook heel veel foto’s, even WAAKS invullen
of Amerikaanse basis en je krijgt heel veel
informatie, maar ons ging het nu vooral om de
persoonlijke verhalen.
De puzzel gemaakt door Lia is ook geheel gewijd
aan de Amerikaanse basis. Veel succes met het
oplossen.
Veel leesplezier allemaal en uiteraard wensen wij
jullie en onze vaste rubriekschrijvers, al onze
adverteerders en de bezorgers van dit blad hele
fijne rustgevende, gezellige kerstdagen en een
goed en gezond 2017 !
Heeft u wat te melden aan uw buurtgenoten dan
zien wij dat graag medio maart tegemoet op het
onderstaande e-mailadres of u kunt het in de
brievenbus gooien bij: Veldweg 12 in Darp.

13 jan. Oud papier aan de weg
04 febr. Rad van Fortuin, Vogelvereniging 16.00 uur
17 febr. Toneel Olde Bessien voor de jeugd 19.30 uur
18 febr. Toneelvoorstelling in de Stobbe 20.00 uur
( Elke donderdagavond oefenen ze in het
Dorpshuis De Stobbe)
Eetcafé bij het buurthuis elke 3e donderdag van de maand
Prikken met Roelof elke 3e zaterdag van de maand

Let op! Let op! Let op! Let op! Let op!
Let op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uitnodiging voor de schooljeugd t/m 15 jaar
van Darp, Havelterberg en Busselte:
Op vrijdag 17 februari 2017 speelt het
Olde Bessien de try-out. Zij vinden het leuk als
jullie hierbij aanwezig zullen zijn. Om 19.30 uur
worden jullie verwacht in dorpshuis "De Stobbe".
De entree is gratis!
Zie elders in dit blad.

Vogelvereniging Darp en omstreken

organiseert weer haar jaarlijkse RAD van Fortuin een
super gezellige middag, avond met fantastische prijzen.
Iedereen is van harte welkom, lid hoef je niet te zijn.
Waar: Dorpshuis De Stobbe 4 februari om 16.00 uur.
Dit mag u niet missen.
Doe jezelf dus niets te kort en noteer deze datum
alvast in uw agenda.
Voor 2017 gezondheid en geluk en de allerbeste wensen.
Tot ziens dus op 4 februari.

Oplage 410 st. Email: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl ook voor opgave advertenties

Wandelen voor vrede op aarde
interview met: Annelies en Harcourt Klinefelder
Door: Joy van der beek

Vredesmars naar Darp met 10.000 mensen!
Zo stond het in 1982 in de kranten.
En door die jaarlijkse demonstratie op de tweede
kerstdag wisten veel mensen van het bestaan van
Darp. In 1983 liep ik mee met de Vredesmars. Om 9
uur met de trein naar Steenwijk. In de trein gezellig
praten met wildvreemde mensen, die ook naar Darp
gingen. Achter de anderen aan van het station naar
de Meenthe waar een soort markt was met allerlei
kraampjes. Koffie drinken en luisteren naar sprekers.
En dan werd uiteindelijk het startsein gegeven voor de
wandeling van 5 km. naar de Amerikaanse basis in
Havelterberg. Het was in de tijd van de Koude Oorlog,
van de wapenwedloop en de angst voor de macht van
het Communisme. Amerika had op diverse plaatsen
en ook bij Havelterberg W70 kernkoppen opgeslagen
voor het geval dat.
Die kernkoppen hoorden bij Lanceraketten ofwel
neutronenbommen van de Amerikanen gericht op
Rusland als een schild tegen een mogelijke aanval. In
Havelterberg lag een opslag die bijna 80 keer zo groot
was als de bom op Hiroshima. Niet echt een rustig
idee als je daar vlak bij woont.
Volgens sommigen was het een complot theorie en
was er niks aan de hand. En de regering ontkende op
alle vragen dat er nucleaire wapens lagen. Maar
waarom was die grond dan Amerikaans grondgebied
en waarom werd er zo nerveus gereageerd als je bij
de basis in de buurt kwam? Waarom mochten de
soldaten schieten op alles wat bewoog? Wat lag daar
opgeslagen waardoor er zulke strenge bewaking
nodig was?
In Steenwijk werden groepen burgerprotest opgericht
Steen Wijkt en WAAKS.
Het echtpaar Annelies en Harcourt Klinefelder waren
bij de organisatie van die stille tochten van WAAKS
betrokken. Bij hen thuis vertelden zij over die tijd.
Bent u geboren in Steenwijk?
Annelies vertelt dat zij is geboren in Drachten. Na
haar opleiding aan de Kweekschool ging ze via een
uitwisseling naar Amerika. Daar ging ze aan de slag
en werkte later met kinderen uit achterstandswijken.

Met een stel andere meisjes woonde ze in een huis in
Atlanta. De tuin grensde aan een huis waarin jongens
woonden, die bij de beweging tegen
rassenongelijkheid van Martin Luther King betrokken
waren. Zo ontmoette ze haar Amerikaanse man
Harcourt (Harky). Hij had twee jaar filosofie
gestudeerd en daarna voor predikant. Maar onderbrak
die studie om als vrijwilliger te helpen en stage te
gaan lopen bij dominee King. Hij leerde daar de
kracht van geweldloze actie kennen. Werd
medewerker voor Martin Luther King en liep mee met
de marsen in Selma (Alabama). Zijn studie heeft hij in
1969 afgemaakt. Het ondertussen getrouwde paar
ging in 1972 terug naar Nederland, naar Drachten.
Later woonden ze in Wilhelminaoord en uiteindelijk
werd het Steenwijkerwold.
Wanneer besloot u zich aan te sluiten bij WAAKS?
“We waren altijd al overtuigd dat geweld niets oplost.
En dat je met agressie en stenen gooien en
vernielingen geen veranderingen bereikt. Mijn man
gaf o.a. les aan de Volkshogeschool Overcinge in
Havelte met trainingen geweldloze weerbaarheid. Hij
organiseerde de ordedienst bij de marsen. Er was
heel veel overleg met politie, de kazerne en de
gemeente voorafgaand aan de Kerstmars.” Haar man
vult aan:” We werkten heel goed samen met de
politie! Die hielden zich op afstand en lieten het aan
de ordedienst over om incidenten op te lossen. En de
nadruk lag ook duidelijk op een stille, vreedzame
mars. Er werd wel gezongen en er werden
spandoeken meegedragen en bloemen of briefjes aan
de hekken gehangen. Maar...geen geweld!”

Hoe werd er gereageerd door de bevolking?
In het begin zijn een keer de banden van mijn fiets lek
gestoken, reageert Harcourt. Maar later stonden de
mensen te kijken en er liepen steeds meer mensen
mee.
Wel reacties en geintjes soms van de opgeschoten
jeugd, maar geen nare confrontaties.
Annelies vertelt dat er overal vrijwilligers van de
vredesgroepen met folders langs de huizen gingen.
Daardoor kwam er meer inzicht in wat er nu eigenlijk
aan de hand was. En meer begrip voor de
demonstranten. In Nederland en in andere landen
groeide ondertussen de vredesbeweging uit
bezorgdheid om een atoomoorlog. Iedereen wist dat
er kernkoppen lagen, maar de regering bleef
ontkennen. Daarom juist was deze mars met Kerst
voor veel mensen een heel toepasselijke actie.
Wandelen voor vrede op aarde!

hun mening te geven. Daar gingen ze meestal op in.
Iedere groepering mocht 3 minuten het woord voeren.
Er is zelfs 6 maanden een vrouwenkamp geweest op
een stuk land van Mansholt en met zijn toestemming.
Daar kon men dus niets tegen doen. En dat was ook
heel vreedzaam. Toen het te koud werd, is dat kamp
vrijwillig opgebroken. Nee, het is allemaal rustig en
vredig verlopen.
Annelies en Harcourt Klinefelder geloven vast in de
aanpak van Ghandi en Martin Luther King.
Hun hele leven zijn ze bezig geweest met uitdragen
en trainen van geweldloos samenleven.
Geweldloosheid als wapen tegen oorlog, haat en
racisme.
Helaas weer zó actueel met de vele spanningen
overal in de wereld.
* * * * * *

Wanneer zijn de marsen gestopt?
“In 1988 was de laatste Kerstmars. De spanning
tussen Oost en West werd minder en er deden steeds
minder mensen mee. De hoge mast werd het eerst
afgebroken. Die was niet meer nodig, zeiden de
Amerikanen. In 1989 viel de Berlijnse muur en later
werd Duitsland weer één land. De Koude Oorlog was
afgelopen. Dat hadden we eerder niet voor mogelijk
gehouden!! Toen werden de Amerikaanse
opslagplekken afgebroken en de grond werd aan de
Nederlandse staat terug gegeven. Alleen de
wachttoren is blijven staan. Maar in Volkel liggen nu
nog steeds nucleaire wapens opgeslagen. “
Wat waren de leuke ervaringen?
Harcourt vertelt, dat hun zoontje van 7 ook
aangestoken werd door de demonstratie sfeer.
Hij had 3 houten latjes aan elkaar getimmerd en een
luier van zijn zusje gebruikt om een tekst op te
verven. Hij wilde met zijn zelfgemaakte spandoek
meelopen. Annelies vult aan, dat er ook vrijwilligers
tijdens de mars op de kinderen pasten. Zodat de
ouders beiden konden meelopen.
Het mooiste vond Harcourt het voorval van twee
jongens, die in alleen een onderbroek en met een
schietschijf getekend op hun blote bovenlijf over het
hek klommen met het spandoek:
” Wij zijn de vijand. Bewapend tot de tanden. Het is
uw plicht op ons te schieten.”
De soldaten achter het hek hebben ze ongedeerd
laten gaan.
Maar er waren toch ook incidenten?
“Niet met de kerstmars en ook niet met de
sirenedemonstraties op de eerste maandag van de
maand. Die waren doorgaans vreedzaam en
geweldloos. Maar er waren wel mensen die op eigen
houtje actie wilden voeren, omdat het hen niet hard
genoeg ging, zegt Annelies.” “Dat was niet onze
manier, zegt Harcourt.
“Wij hebben toen gesteld, dat ze wel met de mars
konden meelopen, maar alleen op ónze wijze en dat
ze dan ná de mars 3 minuten spreektijd kregen om

Eetcafé in De Stobbe
Gezellig samen eten in De Stobbe!
Om de prijs hoeft u het niet te laten, want een menu
kost slechts € 10,75 per persoon.
Elke 3e donderdag van de maand is er gelegenheid
om gezellig samen met dorpsgenoten te eten en bij te
praten. Het diner begint om 17.30 uur
Houd voor de actuele data de aanplakbiljetten in De
Stobbe in de gaten.
Graag 1 week van te voren opgeven op nummer:
085-2731432 of 06- 27540092

VOOR U MOOI DICHTBIJ!!
•
•
•
•

CAMPINGGAZ, PRIMAGAZ ENZ.
TENTEN SLAAPZAKKEN LUCHTBEDDEN
KAMPEERMEUBELEN EN KOOKGEREI
CARAVANS EN ALLE ACCESSOIRES

CARAVAN KAMPEER & SKICENTRUM
STEENWIJK
MEPPELERWEG 153
HAVELTERBERG
TEL. 0521-570044

ALLES OP KAMPEERGEBIED ONDER 1 DAK!!

Site Havelterberg
Door: Harry Touwen

In onze jeugd werden we geconfronteerd met de
inbeslagname van een mooi stuk natuurlandschap
tussen Havelterberg en Darp.
Hier moest de site worden gerealiseerd t.b.v. de
raketinstallaties van de Amerikanen om tijdens de
koude oorlog Europa te beschermen. Een fenomeen
wat ook nu weer de kop opsteekt.
Tijdens deze periode hebben we veel meegemaakt,
mooie en minder mooie verhalen. Altijd door militairen
omringd in onze jeugd was de aanwezigheid van de
Amerikanen, in onze ogen niet vreemd, mede door
het feit dat je eigenlijk buren van elkaar was.
De Amerikaanse militairen waren in de beginfase
heel open en vriendelijk in omgang, de meeste
avonden en tijdens de weekenden waren we veel in
hun leefomgeving.

Tijdens de opbouw van de toren b.v., dit terwijl het
“ hotel “al was gerealiseerd, waren we nogal
onderzoekend bezig door o.a. in de verbindingstoren
te klimmen. Dit mocht uiteraard niet en werden we
met regelmaat tot de orde geroepen om weer naar
beneden te komen door de Amerikaanse militairen.
“Hey, You, come down, its military property en
forbidden to climb this Tower” schreeuwden ze o.a.
naar ons en wij zeiden dan ”come and get us” waarop
die miitair via de trappen omhoog klom en wij langs
de buitenkant omlaag.
‘s Avonds dronken we vaak ijskoude cola (kostte
destijds een kwartje) met de soldaten en af en toe
mochten we kort in het hotel.
Geld hadden ze in overvloed in onze ogen, betaald in
dollars en leven met de goedkope Nederlandse
gulden was een groot, voordelig, verschil.
Wanneer wij als buurtgenoten ‘s avonds bij de
militairen waren die géén dienst hadden dan werd
met regelmaat gevraagd of wij iets wilden eten
bijvoorbeeld patat of kroketten. Dan belden ze een
taxi van taxibedrijf Oost te Steenwijk en deze moest
de opgegeven bestelling naar de basis brengen.
Geld genoeg toch?
Motorrijden was voor die mannen schijnbaar de
gewoonste zaak van de wereld, ook zonder rijbewijs,
want wij verdienden nog wel eens een extra
zakcentje door hun motoren te verkopen voor
dollarprijs welke wij met guldens hadden gekocht.
Daarmee reden ze o.a. naar Steenwijk om het café
van Wolfs te bezoeken, tijdens een van de ritten
raakte de benzineleiding lek en vloog de motor in

brand en werd geblust met het T-shirt van de
berijder; het was warm en het werd warmer.
In de blote bast ging het verder naar Steenwijk.
Tijdens één van die transacties kochten wij ook een
bromfiets voor een soldaat die wij “broer konijn”
noemden vanwege de stand en vorm van zijn gebit.
Eenmaal op die brommer gezeten ging het richting
Darp waar hij niet kon remmen en dwars door een
heg schoo,t zo de tuin in. Wat ik mij nog kan
herinneren was dat bij de familie Luten op de hoek
van Darp.
In die periode maakten wij ook kennis met de voor
ons eerste drugsgebruikers. Deze mannen kwamen
vaak getraumatiseerd vanuit Vietnam aan. Ze kropen
dan in de bossen aan de overkant van de Ruiterweg
om daar onder een zeiltje hun dosis te gebruiken.
Later in de tijd kwamen met regelmaat de antiraket /
bomdemonstraties op tweede kerstdag. Voor ons als
bewoners van Havelterberg géén normale zaak.
De rust van de vredige kerstdagen ging ten gronde
door, in onze ogen, allerlei “gespuis” wat er niet op
die tijd en op die plaats hoorde te zijn.
De plaatselijke bevolkingsjeugd kwam die eerste
keren dan ook graag in opstand tegen deze kerst demonstraties. Ook Hendrik Spin, rijdend op een
reusachtige hengst, boezemde veel ontzag in bij de
demonstranten door de hengst op zijn achterbenen te
trekken, zodat het dier al steigerend door de
mensenmassa trok. Hij schreeuwde o.a. luid: ”ga na
huis lelijke land -verraders” of “aanhangers van het
gebroken geweertje” (dit werd tijdens de tweede
wereldoorlog veel gezegd”). De groepen spatten dan
uiteen van angst voor dat grote paard en zijn
schreeuwende berijder.
Leuzen als : ” Blijf daar niet zo lullig staan, kom naar
buiten en sluit je aan” waren door de demonstranten
aan ons als bewoners van de Havelterberg gericht en
werden niet graag gehoord.

Tijdens voorliggende periode leerden we Captain
Harrington en zijn gezin kennen, een streng maar
rechtvaardig man. Rijdend in zijn prachtige rode
Oldsmobile met open dak ging het dan met ons naar

zijn huis in Doldersum om te helpen verhuizen.
En na het werk daar, naar Steenwijk om te eten in de
“Olde Schure” van Lieffert de Vos.
Tijdens die periode waren wij als jeugd ook wel eens
te dicht bij de basis en werden we betrapt door de
van Heutsz troepen en werden soms met een pistool
in de nek op de knieën gedwongen en moesten dan
mee naar de commandant van de Amerikanen.
Diezelfde Captain Harrington kreeg ons dan onder
ogen, zei dan: oh, You again folks, gaf ons een zware
preek en we kregen later een blikje cola met het
verzoek om dit niet weer te doen. Toch gemakkelijk
dat je elkaar een beetje kende.

De bewaking werd later actiever en was door het
plaatsen van zandzakken op de “Amerikaanse weg”
grimmiger aan het worden. De van Heutsz troepen
liepen daar ook met scherpe patronen in de geweren.
Op een zondagmiddag kwamen wij van Steenwijk
naar de Havelterberg en de wagen voor ons had zich
blijkbaar al een tijdje vreemd gedragen door heen en
weer van Darp naar de Havelterberg te rijden totdat,
zoals achteraf bleek, de Commandant van de basis
opdracht gaf om gericht te schieten. De kogel ging via
het linker achterportier vlak langs de rechterschouder
van de chauffeur via het dashboard aan de rechter
voorkant via het spatbord de auto weer uit. De man
bleek achteraf een licht Arabisch uiterlijk te hebben.
Door de tijd heen veranderden de regels en de
openheid naar de bevolking en werd alles wat
afstandelijker en daardoor ook de contacten met de
militairen.

Werken bij het Amerikaanse hotel
Het kader van de Amerikaanse soldaten
woonde met hun gezin in Steenwijk. In een hele
Amerikaanse wijk. Maar de gewone soldaten
hadden hun onderkomen in een gebouw dat aan
de Amerikaanse weg stond. Het Amerikaanse
hotel. Daar werkten Nederlanders voor klussen
en onderhoud. Er waren vier dames die 5 dagen
per week zorgden voor het schoonhouden van
het gebouw. Met één van die vrouwen sprak ik
over haar ervaringen. De Amerikaanse soldaten
waren erg vriendelijk, maar een gesprek was in
het begin moeilijk. Gelukkig leerde ze al gauw
wat Engelse woorden. De soldaten moesten om
de 2 weken naar de kapper en waren heel erg
schoon op hun kleren. Het eten werd door de
Amerikaanse militaire koks verzorgd.
De slaapzalen boven hoefden de dames niet
schoon te maken. Dat moesten de soldaten zelf
doen. En als er een van hen in de wc gekotst
had, moest hij dat zelf opruimen. Het was heel
plezierig werken in het hotel, volgens mijn
gesprekspartner.
De Vredesmarsen op Tweede Kerstdag vond ze
eigenlijk wel leuk om te zien. Dat was weer eens
wat anders. Alleen vond ze het wel vreemd dat
de demonstranten het waterleidingbos in
mochten om hun behoefte te doen en dat de
toekijkende bewoners het bos niet in mochten
van de politie!
De angst voor de kernkoppen deelde ze niet.
Ze had niet het gevoel dat de Amerikaanse site
gevaar bracht voor de omgeving. Eigenlijk heeft
ze alleen erg goede herinneringen aan die tijd!

Bewaking Amerikaanse site
Door: Joy van der Beek

Op onze oproep om anekdotes over de Amerikaanse
site op Havelterberg kregen we al gauw een reactie van
Piet Peizel. Hij kwam in 1983 in Darp wonen aan de
Ruiterweg. Vanaf dat moment tot eind 1986 was hij
commandant van een compagnie soldaten op de Joh.
Postkazerne én sitemanager van de Amerikaanse site.
Hij had zijn kantoor op de kazerne en was
verantwoordelijk voor de bewaking van de site. Zijn
voorganger Piet Kammers heeft het begin van de
vredesdemonstraties meegemaakt waar o.a. het I.K.V.
onder leiding van Mient Jan Faber aan meedeed. Alles
kwam toen nog op commandant Kammers neer. De
Amerikanen waren geen demonstraties gewend en
hadden geen hoge pet op van de Nederlandse soldaten.
Eigenlijk vonden ze het een zooitje. Hun kwaadheid bij
het zien van de stoet demonstranten en hun verbazing
over het feit dat er niet geschoten mocht worden,
reageerden ze af op de commandant. Bovendien waren
het in het begin alleen soldaten van de van Heutz
eenheid die 18 maanden lang moesten wachtlopen rond
de Amerikaanse site. Er was toen nog dienstplicht en die
jongens verveelden zich dood. Dat draaide uit op nogal
wat baldadigheid. Op het laatst liep het uit de hand en er
werd iets anders bedacht. Een “disciplinaire week” voor
100 soldaten die uit het hele land opgeroepen werden.
Hun commandant was verantwoordelijk voor de
discipline en misdroegen de soldaten zich, dan was dat
een smet op de naam van de commandant. Bij de
Amerikaanse soldaten lag die discipline wel even
anders. Die jongens hadden om 6 uur ‘s morgens appèl.
Dan marcheerden ze heen en weer op de weg voor hun
“hotel”. De mensen in Havelterberg konden de
commando’s luid en duidelijk horen. Daarna nog
ochtendgymnastiek. Er werd behoorlijk gedrild. Die
soldaten hadden keurig kortgeknipte haren, terwijl in
Nederland het recht op lang haar en een baard of een
snor bevochten was. En de Amerikaanse soldaten
kregen iedere week drugscontrole! Een klein groepje
van de soldaten had de taak op de radiotoren wacht te
houden. Dat betekende 8 uur lang in een hokje niks
doen en alleen maar zitten en zitten. Die jongens
draaiden wel eens door en bij hen was de kans op
drugsgebruik groter. Werden ze bij de urinetest op
drugsgebruik betrapt, dan kregen ze meteen ontslag en
werden teruggestuurd naar huis. Toen Piet Peizel
commandant werd, was er voorafgaande aan de 2e
kerstdagdemonstratie overleg met politie, gemeente en
de organisatie van de vredesmarsen. Er werden dan
afspraken gemaakt. “Trouwens er liepen ook altijd
mensen van onze binnenlandse veiligheidsdienst mee
in de stoet”, zegt Piet. De afspraak tijdens de kerstmars
met de soldaten was dat ze uit het zicht zouden blijven
en niet provoceren. Hij vertelt hoe er op een gegeven
moment 9 vrouwen zich ingegraven hadden bij de
hunebedden en daar met zeilen etc. een kampement
hadden gemaakt. Iedere dag gingen ze demonstreren bij
het hek van de site. Als commandant Peizel dan gebeld
werd omdat de vrouwen de weg blokkeerden, ging hij
erheen. Dan ging hij naast de dames zitten en praatte
een poosje met ze. Ondertussen was de marechaussee
gebeld. Die kwamen even later en brachten de dames
weer terug naar hun kampement. Geen luxe verblijf en
zeker niet bij regen en wind. Dat ging zo door tot de

vrouwen door de kou en nattigheid vrijwillig het kamp
opbraken. Piet Peizel was ook verantwoordelijk tijdens
de nieuwbouw op de site. In de oude toren waarin de
wacht werd gehouden, waren de soldaten gewoon
schietschijf. Er kwam een nieuwe wachttoren die veiliger
was en schuine luiken had, zodat je ook naar beneden
kon schieten. Voor de bewaking was de commandant de
aanspreek persoon en voor de klussen en het
onderhoud regelde de heer Spitse uit Steenwijk alles.
“Wisten jullie wat er bewaakt werd in die bunkers?”
“Nee, er werd ons niets verteld”, antwoordt Piet. “Maar
ja, in Ruinen lag munitie. Daar stond een hek omheen
en 2 keer per dag controleerde de marechaussee de
boel. Hier op de site hadden we 100 soldaten voor
continue bewaking! Dat geeft te denken. De jongens
waren soms ook wel angstig.” “Was de angst op een
nucleaire ramp in Darps achtertuin terecht?” Nee, want
als er al iets op de evt. kernkoppen gegooid zou worden,
zou er wel een fikse ontploffing zijn, maar er is een
speciale ontsteking nodig voor een kernreactie. En de
onderdelen werden allemaal op andere plaatsen
bewaard. We oefenden met dummy’s. Bruin geverfde
lege containers die leken op het origineel. Als we
oefeningen hadden in Duitsland moesten we die
dummy’s op vrachtwagens vervoeren naar
oefenterreinen bij Seedorf. Want daar moesten ze dan
zgn. richting de Russen afgeschoten worden. Voor en
achter de containers reden soldaten van de compagnie
van Heutz. Het was een heel circus. Eigenlijk oefenden
we in verplaatsen. Want er werd tijdens zo’n oefening
niet geschoten. Op Kreta werd echt geoefend door een
selecte groep die 2 weken schietcursus kreeg. Het was
al met al wel een beetje padvinderachtig”.
Als ik naar leuke anekdotes vraag, komt er een brede
lach op het gezicht van Piet. Hij vertelt dat hij en zijn
vrouw zich het huis in Darp maar net konden betalen en
dus ging hun auto eruit en kochten ze een oude
besteleend bij citroengarage Zwiers. Zijn vrouw fleurde
dat op met gordijntjes en geraniums achter de raampjes.
Op een ochtend ging hij met dat autootje naar de site en
reed langs de vrouwen van het vredeskamp. Hij reed op
de poort af, maar kwam er niet in. Er werd groot alarm
geslagen. “De vrouwen vallen aan!” Men kon echt niet
begrijpen dat de commandant in zó’n auto reed. Ook
werd hij een aantal keren gebeld door de marechaussee
of hij zijn zoon wilde ophalen. Die had met vriendjes iets
uitgespookt bij de site en was opgebracht. Wil je wel flink
boos zijn op hem, was dan het verzoek.

Jeugdherinneringen rondom de
Amerikaanse basis
Door: Klaas Molenkamp

Van de ‘rasechte Havelterbergers’ zijn er slechts weinig
mensen te vinden die hun jeugd hebben doorgebracht
rondom de geheimzinnige Amerikaanse basis. Het
terrein rondom de Amerikaanse toren was hermetisch
afgesloten. Toegang tot de toren hadden we niet. De
karakteristieke toren met grote radars was voor ons een
normaal, dagelijks beeld.
We waren niet nieuwsgierig naar de gebouwen achter
de metershoge hekken en rollen prikkeldraad. We
kregen de boodschap van huis uit mee dat we niet
achter die omheining mochten komen. Toch kozen we
het gebied rondom ‘het hoge gevaarte’ als speelterrein.
Waaruit blijkt dat?
Crossbrommers
Aan het eind van de jaren 60 was het een normaal
verschijnsel dat wij sleutelden aan oude bromfietsen die
wij omtoverden tot crossbrommers. In de schuur van
Lute en Roelof Lijkendijk, die gelegen was aan de
Bisschopsbergweg no. 5, werden spectaculaire
‘racemonsters’ ontworpen. Van oude bromfietsen
werden de spatborden (natuurlijk) gesloopt. De uitlaat
werd dusdanig ingekort dat het lawaai alle huidige,
toelaatbare decibels te boven ging. Het rijden door de
straat door een vijftal ‘crossers’ was een oorverdovend
lawaai. Echter, de plaatselijke bevolking ergerde zich er
geheel niet aan! Nooit is er een politieagent op het
helse, brommende geluid afgekomen!
De brommers schilderden wij in kleuren verf die
voorhanden was. Die verf vonden wij op de (illegale)
stortplaatsen aan het eind van de Haarweg (nabij het
voetbalveld), in ‘de Zaandputte’ ter hoogte van het
huidige tankstation langs de A-32, op de stortplaats waar
nu een nieuwbouwwijk is verrezen op het voormalige
terrein van de Johan van den Kornputkazerne én op de
stortplaats in het oefenterrein nabij de Johannes
Postkazerne: ‘het Amerikaanse gat’.
Ik weet nog heel goed hoe trots ik was op mijn eerste
crossbrommer. Op één van de stortplaatsen vond ik een
halfvolle bus groene carbolineum. Het gebruik van die
verfsoort is thans niet meer toegestaan. Echter, ik had
mij niet gerealiseerd dat die verfsoort niet geschikt was
voor metaal. Het duurde dagen voordat de verf ‘droog’
was……. We zagen eruit als……(och, dat woord mag ik
niet meer gebruiken…).
We crossten langs de Amerikaanse basis over spontaan
verkregen paden en wegen. Natuurlijke heuvels
gebruikten we als ‘springschansen’. De oudere jeugd
gebruikte zwaarder materieel. Het gehele oefenterrein
was tot onze beschikking.
We leerden van elkaar. Tegenwoordig heet dat het
toepassen van effectieve didaktiek. Zo wees Roelof
Westerveen mij erop dat ik de benzinekraan geheel
open moest draaien, want dan zou mijn JLO-motor beter
lopen……..
Vanaf de Amerikaanse weg raceten wij het oefenterrein
in en uit. De Amerikaanse toren lieten we letterlijk en
figuurlijk links liggen.

Eieren zoeken
Het was ieder voorjaar een gewoonte dat de jongens
eieren gingen zoeken. Systematisch werden gedeelten
bos doorzocht op de aanwezigheid van nesten met
eieren. De eieren werden uitgehaald, uitgeblazen en ter
versiering aan een touwtje geregen en langs de muur
opgehangen. Niemand wees ons erop dat het uithalen
van eieren de vogelstand zou doen afnemen. Welnee,
onze ouders hadden vroeger hetzelfde immers
ondernomen.
Ook het bosgebied rondom de Amerikaanse basis werd
door ons bezocht. Echter, we bleven ruimschoots uit de
buurt van de omheining, want achter het gaas…….
Honkbal
Aan het eind van de Amerikaanse weg, dichtbij de
Amerikaanse toren, bevond zich links een honkbalveld.
Regelmatig speelden de Amerikanen daar een partijtje
honkbal. Voor onze begrippen had het veel weg van
slagbal.
De spelers stoorden zich in het geheel niet aan onze
aanwezigheid en onze lawaaioverlast, veroorzaakt door
de uitlaatloze crossbrommers.
Sint-Bernardhonden
Wij hadden ontzag voor de twee Sint Bernardhonden die
losliepen rondom ‘het Amerikaanse hotel’. Eén ervan
heette Boozer.
Uit verveling en speelsheid kwamen de honden ons
achterna als we te dicht bij hun territorium kwamen.
Later werden de honden agressiever. We bleven
angstvalig uit de buurt van de kolossale beesten.
Het kanon
Voor het Amerikaanse hotel stond een imposant kanon.
We speelden daar vaak op. Niemand die ons
wegstuurde of een vermanend woord tot ons sprak!
De Amerikaanse enclave accepteerde de jeugd van
Havelterberg. Op onze beurt accepteerden wij hen.
Demonstraties
Ieder jaar maakten wij op Tweede Kerstdag de
indrukwekkende optocht van demonstrerende mensen
mee die tegen de vermeende aanwezigheid van
kernwapens in Havelterberg waren achter het hoge
prikkeldraad.
De één was nog gekker uitgedost dan de ander. Als
jeugdige vond ik het een heel spektakel dat de stoet
vanuit Steenwijk door de straten Haarweg,
Bisschopsbergweg en Ruiterweg trok. Het was altijd,
voor zover ik weet, een vreedzame optocht.
Al die activiteiten vonden plaats tijdens mijn jeugdjaren
rondom het gebied van de Amerikaanse toren. Enige
hinder of belemmering van de aanwezigheid van de
‘Amerikanen’ hebben wij nooit ondervonden. Ik heb daar
een prachtige jeugd gehad. De opgedane ervaringen
bleken een verrijking voor mij latere doen en laten!

Jeugd in hun doen….
Jarno Stoeten vertelt….
Ooit was er in het “Soldatenbos” bij Darp een
motorcrossbaan. Jarno uit groep 8 van De Veldwikke
had heel graag gewild dat die baan er nu nog was.
Want zijn lust en zijn leven is motor crossen. En nu
moet hij naar motorclub Dalfsen of naar Staphorst.
Toen hij 3 jaar was, kreeg hij een crossmotor. De
liefde voor de sport heeft hij van zijn vader. Die stapte
ook al jong op de motor en kan zijn zoon juist
daardoor goed adviseren. Het lijkt zo makkelijk.
Lekker op een motor stappen en leuk over een
parcours rijden. Maar dat valt vies tegen. Het is een
zware sport! Lichamelijk én fysiek! Met zo’n 40 man
starten en met hoge snelheid door de bochten. Je
moet steeds aan je conditie werken, anders red je het
niet. Jarno is zeker 3 uur per week aan het hardlopen
en spin biken, buikspieroefeningen doen en touwtje
springen. Daarnaast zit hij 2 keer per week op voetbal.
Trainen in Havelte en spelen in Darp. En in zijn vrije
tijd speelt hij met zijn vrienden of ze maken een
fietscrossbaan. Hij heeft nu met motor crossen, al veel
successen behaald! Het meest trots is hij op de beker
die hij in Staphorst won. Springen met zijn motor kan
hij als de beste en inzicht in hoe hij een goede race
moet rijden, heeft hij ook! Het zou fantastisch zijn
als zich een sponsor aanbood om Jarno te
ondersteunen met zijn sport! Want hij heeft talent
én passie en kan het ver brengen.
We duimen voor je Jarno !

Toneelvereniging ’t Olde Bessien speelt
“Pantoffelhelden”.
Ook dit jaar hebben de spelers en leden van
toneelvereniging ’t Olde Bessien weer vele avonden
gerepeteerd om zich het stuk “Pantoffelhelden” eigen
te maken. Onder leiding van regisseur Erik Bakker is
het wederom gelukt een schitterend en lachwekkend
schouwspel ten tonele te brengen. “Pantoffelhelden”
is een komedie in drie bedrijven, geschreven door
Hans Schimmel en vertaald door Carl Slotboom.
Korte samenvatting:
Willem en zijn vrienden, Frits en Peter, zijn weliswaar
in hun beroep belangrijke mannen, bij hun
echtgenotes hebben ze echter weinig te vertellen.
Koken, wassen, strijken en de rest van de
huishouding komt allemaal op hun schouders terecht,
terwijl de vrouwen zich bezighouden met hun
lievelingsbezigheid: het opvoeden van hun
echtgenoten.
Desondanks nemen de vrienden elke gelegenheid
waar, om nachtclub “Esmee” met een bezoek te
vereren, waar de charmante Carmen achter de bar
staat.
Pijnlijk wordt het voor Willem als Carmen zich bij hem
thuis aandient en hem mededeelt dat zij een tijdje bij
Willem komt wonen, aangezien haar eigen woning
wordt gerenoveerd. Het is voor Willem des te pijnlijker
omdat hij Carmen heeft verteld dat hij vrijgezel is. De
vrouwenversierder Rik komt uitgerekend op dat
moment met een trainingsprogramma, dat de drie
vrienden moet helpen om onder de knoet van hun
vrouwen uit te komen.
Dit stuk wordt mede mogelijk gemaakt door een groot
aantal sponsoren.
De première van “Pantoffelhelden” is op zaterdag 18
februari 2017 in dorpshuis “De Stobbe” in Darp. Het
begint om 20.00 uur en er is gezellige
stemmingsmuziek na afloop.
De entree bedraagt € 8,00 p.p.

Er zijn meer kinderen die een hobby hebben en daar
heel veel tijd in stoppen. Die willen we graag de kans
geven daarover iets te vertellen. Jarno geeft de pen
door aan : Levi Ems
Zijn verhaal staat in onze volgende editie.

Er was eens.
Door: Zwaantina

Een klein dorpje op het Drentse platteland. Veilig
verscholen in het bos. De bewoners van dit kleine,
nog nieuwe dorpje waanden zich er veilig. Weer veilig
want een lange gevaarlijke periode lag achter hen.
Het was oorlog geweest in het land. Velen hadden
hun huis moeten verlaten. Afgebroken door de
bezetter. Die oorlog was afgelopen, een nieuw dorp
was herrezen op een prachtige plek en het leven had
weer kleur en regelmaat gekregen. deze akelige
periode lag achter hen. De angst was langzaam weg
gegleden maar nog lang niet vergeten. Dat was ook
niet mogelijk want er hing nog altijd dreiging in de
lucht, men noemde dat de ‘Koude Oorlog,’ niet te
zien, niet te horen maar altijd dichtbij.
De kinderen in dit dorpje hadden hier weinig weet
van, zij gingen naar school en speelden hun spel.
Ruimte genoeg, want tegenover het dorp lag het grote
weidse “Kamperzand.” Sinds de oorlog het
oefenterrein van het leger. Maar er was meer, een
gedeelte van dit terrein was in gebruik door het
Amerikaanse leger. Dat was vanwege die koude
oorlog, dat was wat meester Veen verteld had op
school. Een stukje Amerika aan de andere kant van
de weg. Raar maar al te waar. Er waren grote ijzeren
hekken en prikkeldraad. Soldaten in andere uniformen
die je niet kon verstaan.

Een hotel en een hoge toren. Daar, achter de hoge
ijzeren hekken en rollen prikkeldraad, daar zat
Amerika. Onbereikbaar, bijna onzichtbaar maar de
tientallen bordjes met de tekst, ‘Verboden Toegang’,
die overal in het bos aan de bomen zaten maakten
wel duidelijk, tot hier en niet verder. Dan had je ook
nog de wachtlopers met echte wapens. En soms kon
je ze horen schieten. Dat bracht de wankele vrede
met zich mee.

Een grote groep jonge jongens uit het dorp hadden
van het Kamperzand hun speelterrein gemaakt.
Gewone vrienden met namen zoals Jan, Joop, Bert,
Anton en vele anderen, beleefden daar hun avonturen
als de hoofdrolspelers in hun eigen boek. Ach, en al
die bewapende militairen daar waren die jongens echt
niet bang voor, dat maakte het lekker spannend.
Hier waren de vrienden dagelijks te vinden. Er werden
hutten gebouwd, vogeleieren uitgehaald. Als echte
indianen met eigen gemaakte pijl en boog, werden
cowboys beschoten. De kroontjespennen vlogen die
arme cowboys om de oren. Er werden, hoe kan het
ook anders, heuse oorlogen uitgevochten. Bij de
oefentanks die opgesteld stonden in het veld werd “de
Duitser” in één middag verslagen. Er werd naar
schatten gezocht en gevonden. Zo was er achter in
het veld, dicht bij Kallenkote de vuilnisbelt van de
Johannes Post Kazerne, verboden terrein natuurlijk.
Maar ja wat doe je als het grote goud achter de
hekken ligt, dan neem je stiekem een knipschaar mee
van huis. Knipte gewoon een gat in het gaas en
verzamelen maar. Dit was niet geheel zonder gevaar
want de opzichter van het terrein aasde op dit stelletje
ongeregeld. Als een kwaaie veldwachter zat hij ze
achterna, menig keer werd de buit in beslag genomen
en keerden ze met lege handen en een boos gemoed
huiswaarts. Als ze geluk hadden kon het gevonden
koper en andere schatten mee naar de hut, want mee
naar huis was te gevaarlijk. Ze konden niet riskeren
dat er thuis gevraagd werd hoe ze hier aan kwamen.
Later werd de buit verdeeld en verkocht. De kleine
handelaren in spé verdienden er een extra zakcent
mee.
Voor het grote geld was het wachten op de herfst, dan
zochten ze naar Cantharellen. Daar was een leuke
duit aan te verdienen. Het was gewoon zaak dat je
wist waar de beste paddenstoelen groeiden. En dat
was het probleem want de mooiste en de grootste
groeiden toch echt op het verboden gebied.

De beste wensen.
Door: J. Boers

In het begin van het nieuwe jaar de jubelkreet,
maar in februari alweer vergeeld.
Juist achter het prikkeldraad. Met meer bravoure dan
moed werd na enig overleg besloten het er toch maar
op te wagen. Twee man op wacht, die heel hard
moesten schreeuwen als er een patrouille in de buurt
kwam. De rest met lege emmer en bonkend hart de
draad over.
Stiekeme stropers op zoek naar een vette buit.
Of die wachtlopers liepen te slapen of de stropers
hadden een hoop geluk, want menig vracht
paddenstoelen heeft de weg naar de afnemer
gevonden.
Zo gingen de jaren voorbij. Ook de spelletjes verloren
hun onschuld. De brommer en auto werden tot het
uiterste gedreven en was dit speelgoed door ruig
gebruik overleden, dan werd het ter plekke begraven.
Maar waar precies is tot op de dag van vandaag
geheim!
Zo beleefden deze vrienden uit Darp hun kindertijd.
Omringd door soldaten kenden zij vrede, vrijheid en
avontuur in het Kamperzand.
En als een echt jongensboek is het einde zoals altijd.
“En ze leefden nog lang en gelukkig.”
De Koude Oorlog ging voorbij en de Amerikanen
keerden huiswaarts. Nog één enkele toren staat als
stille getuige in het bos. Als herinnering aan een
andere tijd.
De vrienden van toen zijn de opa`s van vandaag,
lopen met een kleinkind aan de hand nog regelmatig
te mijmeren door hun Kamperzand.

Een gelukkig Nieuwjaar wensen wij elkaar
zonder bezwaar.
Wat aardig toegankelijk en open zijn we dan,
ik begrijp niet waarom dit het hele jaar niet kan.
Want liefde gezondheid en geluk dat is toch iederéén
gegund.
Je hoeft elkaar beslist niet te beminnen,
maar ” het ga je goed “dat ALLEEN al is winnen.
Niemand is toch gelijk
dat maakt het leven juist zo kleurig en rijk.
Je zou maar een kloon van jezelf wezen
dan valt er al gauw niets meer te beleven.
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Naam van de eerste raketkoppen die op de Amerikaanse basis waren opgeslagen
Japanse stad waar op 6 augustus 1945 een bom op viel
Hard hoofdeksel om je hoofd te beschermen
Het militair oefenterrein bij Darp is van de …..
De Honest John raket werd later …. genoemd
Vulling voor geweer of pistool
Wat lagen er opgeslagen op de Amerikaanse basis bij Darp: Nucleaire ….
Steenwijk ligt in de provincie….
Militairen rijden vaak in een:
Herinneringsmonument van de Amerikaanse basis
Voorheen hadden mannen (vanaf 18 jaar) te maken met de …. (sinds 1997 afgeschaft)
Militaire schoenen worden ook wel …. genoemd
Werkgroep Anti Atoom Koppen Steenwijk (afk.)
De schutkleur van de militaire kleding noem je ook wel ….
Wat vind je aan de Johannes Postweg in Darp, de ….
Wat is een W70-kernkop
Wat vind je in het Darper bos (van de landmacht)
Ander woord voor landsverdediging
Voornaam van de huidige minister van defensie

De oplossing vindt u van boven naar
beneden in de grijze vakjes.

De oplossing kan gemaild worden naar:
redactie@darp-havelterberg-busselte.nl
Vermeld naast de oplossing duidelijk
uw naam, adres en telefoonnummer.
Heeft u geen beschikking over een
computer, dan mag het ook door de
brievenbus bij: Veldweg 12, Darp
De oplossing van de vorige puzzel was: terug
van vakantie
De prijswinnaar van de vorige puzzel was
deze keer: Geertje Bezembinder.
Gefeliciteerd!!

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte
Jaargang : 7

september 2016

Line-Dance onder leiding van Ellen Mulder is op
maandag avond: kinderen t/m 12 jaar van 18.0019.00 en de demo groep van 19.30-21.45. Op
dinsdag avond volwassenen van 19.45-22.00
Meer info bij Marjolijn Kruimer 0522-254518
Recreatief Badminton op woensdagavond van
20.00 – 21.30 uur. Meer info dhr. Ben Witteman
tel. 341615.
Recreatief Badminton op vrijdagavond van
19.00-20.30 uur. Meer info George van Keulen,
tel. 341769.
Schietvereniging om de veertien dagen. Op de
dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur. Sep tot
april. Meer info: bel Edward Voorn tel. 341122.
Dartvereniging
Tijdens het seizoen van half september tot half
maart, iedere dinsdag en/of woensdagavond van
20.00 tot ongeveer 22.30 uur in ’t Buitenbeentje.
Meer informatie bij Vincent Struik 06-29160726

Schilderclub op vrijdagmorgen van 9.00 – 12.00
uur is de schilderclub actief. Voor informatie kunt
u terecht bij dhr. Biegstraaten tel. 342373 of
Janna Bosman tel. 342248.
55+ soos Iedere eerste woensdag van de maand
van 14.15 – 16.15 uur vanaf september tot mei.
Voor meer informatie Marry Tuit tel. 341663.

Werkgroepen Darp/Busselte:
Helpende handen, Jan Boers tel: 341845
Historie, Jan Dedden tel: 343165
Huurderscommissie, Wim Molenaar tel: 852309
Verkeer, Joy van der Beek tel: 340445
Zwerfvuil, Emmy van Waning tel: 342718

Toneelvereniging ”Olde Bessie” oefent iedere
donderdagavond om 20.00 uur. Voor meer info
kun je bellen met Ingrid de Vos, tel 342168.

Wist u dat u in de Stobbe ook
• uw verjaardag kan vieren
• uw trouwerij kan houden
• een vergadering kan beleggen
• gezellig wat kan drinken
• ruimte kan huren voor een activiteit

Colofon
De Dorpskrant Darp-Havelterberg en Busselte is
een initiatief vanuit de Dorpsagenda. De krant is
van en voor de inwoners van deze dorpen. De
redactie bestaat uit Yvonne Pleister en Joy van
der Beek. De vereniging Dorpsgemeenschap
DHB ondersteunt de krant met praktische zaken.
Zij bemoeit zich niet met - en is ook niet
verantwoordelijk voor - de inhoud.

Wekelijkse activiteiten in de Stobbe

Volksdansen Onder begeleiding van Willy
Pleister op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.15.
Meer info bij Marry Scheper tel. 342353.

Biljartvereniging 55+ iedere maandag- en
woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. Meer
informatie bij Jaap de Boer, Schoolweg 10, Darp.
Biljartvereniging K.O.T. om de veertien dagen.
Op de donderdagavond vanaf 20.00 uur. Meer
informatie bij Willem Ems tel. 341926.
Gym 55+ iedere woensdag 13.00 – 14.00 onder
begeleiding van Nicolette Berk. Meer informatie
bij Jannie Ems tel. 341926.
Klaverjasclub iedere week op maandagavond
van 20.00 – 22.00 uur. Voor meer informatie kun
je bellen met Jan Jetten tel. 341813.
Email: redactie@darp-havelterberg-busselte.nl ook voor opgave advertenties

