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Huizen op plek
school en ’t Raland
DIDAM – Op de grond die vrijkomt

door de verhuizing van sporthal ’t
Raland en basisschool Het Kompas
in Didam worden woningen gebouwd.
Op de plek van Het Kompas, die
met de sporthal is verhuisd naar
de nieuwe Brede School Zuid aan
de Reinskamp in Didam, kunnen
volgens burgemeester en wethouders van Montferland twaalf woningen voor starters en senioren
verrijzen. Het gaat om vier rijtjeswoningen en acht twee-onder-een-kappers. Deze huizen
kosten 170.000 euro. De andere
worden voor 139.000 euro verkocht. Het college van burgemeester en wethouders besloot in augustus vorig jaar al dat de herontwikkeling van dit gebied nabij
het centrum wordt uitgevoerd
door bouwbedrijf Welling.
De rode beuk die bij de voormalige basisschool aan de Komweg
staat, past volgens het college niet
in het bouwplan, dat nog vastgesteld moet worden, en moet daarom worden gekapt. Om de kap
van de boom te compenseren
wordt 10.000 euro uitgetrokken
voor de aanleg van beplanting in
de hoek Komweg/Ludgerusstraat.
Op de plek van sporthal ’t Raland

aan de Turnstraat en de Judostraat
is plaats voor maximaal zeventien
(patio)woningen en of appartementen voor een of twee-huishoudens. In het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied is vastgelegd dat bij ’t Raland de afstand
van de woningen tot de spoorlijn
Winterswijk-Arnhem minimaal
26 meter moet zijn. De bestaande
bomen in het gebied worden zo
veel mogelijk gehandhaafd, beeldbepalende gevels worden naar de
openbare ruimte gericht en de woningen krijgen maximaal twee lagen met een kap.
Volgens het college past de voorgenomen bouw in het dorp binnen de afspraken die met de provincie en de Stadsregio zijn gemaakt over het woningbouwprogramma. Het ontwerpbestemmingsplan voor Het Kompas en ’t
Raland wordt binnenkort voorgelegd aan de commissie Ruimte en
Wonen van de gemeente Montferland.

䊳 In de kom van Didam is
plek voor nieuwe woningen
door ingebruikname van de
Brede School Zuid
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ONDERSCHEIDING

Dochter verrast
28 jaar na zijn
dood ontvangt
Jenny Keller de
militaire
eretekenen van
haar vader.
door Marchel Chevalking
ZEVENAAR – Het is zaterdagmid-

dag even intens stil in het huis
van Jenny Keller-Barkmeijer en
haar echtgenoot Pim. Kort daarvoor heeft luitenant-ter-zee b.d.
Sijtje Jeekel haar de onderscheidingen overhandigd die ooit zijn
uitgereikt aan haar vader, Ferdinand Leopold Barkmeijer. „Ik heb
nooit van die onderscheidingen
geweten”, zegt de Zevenaarse (78)
ontroerd.
Ferdinand Leopold Barkmeijer, geboren in Semarang op Midden-Java, is beroepsmilitair in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) als hij in maart 1942
door de Japanners– die het toenmalige Nederlands-Indië hebben
bezet – krijgsgevangen wordt gemaakt en naar Japan wordt gevoerd. Zijn 28-jarige vrouw Jo
blijft met zes kleine kinderen achter. Barkmeijer wordt in Japan te
werk gesteld in een staalfabriek.
Het regime is er loodzwaar: geen
werk betekent geen eten. Medicijnen worden niet beschikbaar ge-

“

Dit heb ik
nooit geweten.
Ik zal het
boek
koesteren
Jenny Keller-Barkmeijer

䡵 Jenny Keller-Barkmeijer is sprakeloos als haar zaterdag de onderscheidin-

gen worden overhandigd door burgemeester Jan de Ruiter van Zevenaar
en luitenant-ter-zee b.d. Sijtje Jeekel (links). foto Bart Harmsen
steld. Na de capitulatie van Japan
in augustus 1945 keert Barkmeijer
terug naar Java, waar hij in maart
1946 aankomt. De zoektocht naar
zijn gezin begint. Twee maanden
voordat hij zijn kinderen zal terugzien, overlijdt zijn vrouw op
32-jarige leeftijd. Het is medio
1946 als hij met zijn zes kinderen
wordt herenigd, maar dan breekt
de moeilijke periode van de bersiap, de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, aan. In 1950 vertrekt de familie Barkmeijer naar
Nederland. Ferdinand Leopold
overlijdt er in 1986.
Als zaterdag Jenny Keller de over-

handiging van de onderscheidingen even tot zich heeft laten doordringen, vertelt ze een paar kleine
stukjes uit haar herinneringen.
„Ik was 6 toen mijn vader wegging en 9 of 10 toen ik hem terugzag. Ik herkende hem niet.”
De hereniging met vader vindt
plaats in het protestants weeshuis
in Semarang. Jenny heeft met
haar moeder, ‘oma Leen’ en haar
broers en zussen in interneringskampen op Java de Japanse bezetting overleefd. Medio 1946 worden ze met een DC3, bekend als
Dakota, overgevlogen van Solo
naar Semarang. „Er zat geen deur
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