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Café Kerkemeijer te Rekken

Inleiding
Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een be-
kende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in 
Rekken en omstreken heeft ooit in zijn leven wel eens een feest, vergadering of 
ander evenement in de grote zaal meegemaakt of zelf gegeven. Ook al worden er 
naast vrolijke- ook bijeenkomsten gehouden waarbij men hun geliefden herdenkt, 
toch is het zo dat zaal Kerkemeijer vooral met vrolijkheid associeert wordt. Reden 
genoeg om de geschiedenis van dit etablissement eens vast te leggen, temeer om-
dat de zaal, café en overige activiteiten een indrukwekkende geschiedenis kent. 
Zo logeerde bijvoorbeeld de eerste dirigent van muziekvereniging Crescendo, de 
heer Willems, enige tijd in dit logement waar in 1895 de familie Effing de scepter 
zwaaide. 
 
Hoe het begon 
In 1872 werd de Rooms-Katholieke kerk in Rekken gebouwd. Deze was gewijd 
aan de Heilige Martelaren van Gorkum. Volgens goed gebruik kon het niet uit-
blijven dat spoedig daarna, in de nabije omgeving, ook een café verrees. Johannes 
Bouwman, die op Poppink woonde (het huidige bouwbedrijf Roossink) voerde 
naast zijn beroep van landbouwer ook bouwopdrachten uit. Hij kreeg de opdracht 
om naast de kerk een café annex logement neer te zetten. De zuster van Johannes 
Bouwman, Johanna Geertruida Bouwman, was de moeder van Hendrikus Kerke-
meijer (1852-1928). Hendrikus Kerkemeijer was de eerste eigenaar van het café. 
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Gerardus Johannes Hesselman was de eerste kastelein, tapper zo men dat in die 
dagen noemde. Hij trouwde met Antonia Huitink. Samen kregen ze drie kinderen. 
Antonia overleed op 13 juli 1878 en werd op het Rooms Katholieke kerkhof in 
Rekken begraven. Hesselman trouwde opnieuw met Wilhelmina Lindeman. Een 
dochter die geboren werd overleed al snel na haar geboorte. In september 1880 
emigreerde het echtpaar Hesselman - Lindeman emigreerden in september 1880 
naar de Verenigde Staten met achterlating van de kinderen uit het eerste huwelijk. 
Ze wilden eerst kijken hoe het hun beviel in het ‘Beloofde land’. De kinderen 
werden zolang ondergebracht bij de familie Hesselman. Om wat voor reden dan 
ook kan niet meer achterhaald worden, maar de kinderen hebben hun vader nooit 
weer terug gezien. 

Een zouaaf wordt tapper
Nicolaas Jongbloed had als zouaaf in het leger van de Paus gediend. Dit leger 
onder Frans bevel verdedigde de belangen van het Vaticaan (zie Harald Bleumink 
Old Ni-js nr. 67, november 2010). Nicolaas Jongbloed was getrouwd met een zus-
ter van Antonia Huitink, Christina Huitink (1840-1915) en werd de tweede tapper 
van Kerkemeijer. 

De overkant
Nadat Nicolaas Jongbloed overleden was, trouwde Christina Huitink in mei 1888 
met Johann Gerhard Effing. Zij werden de nieuwe uitbaters. In 1897 begonnen 
Christina Huitink en Johann Gerhard Effing een kruidenierszaak annex tapperij 
pal tegenover het café aan de Rekkense weg. In dat pand (waar nu Jan Konniger 
woont) kregen ze een tapvergunning, Verlof A, wat wilde zeggen dat er alleen 
zwak alcoholische dranken geschonken mochten worden. 
Een neef van Antonia en Christina Huitink, Johannes Harbers en zijn vrouw Ber-
nardina Gesina ter Woorst, geboren op Ni-je Woerst in de Ape, werden de nieuwe 
uitbaters op Kerkemeijer. Hulp in de huishouding kregen ze van de moeder van 
Johannes, Gerharda Johanna Huitink die weduwe was van Jan Derk Harbers. In 
juni 1902 vertrokken moeder Harbers-Huitink, Johannes Harbers, Bernardina Ge-
sina ter Woorst en hun drie kinderen naar het Duitse Crosewick. Ook daar werkte 
hij als tapper. In 1907 gaat het gezin in Haaksbergen wonen. Later vertrok het ge-
zin Harbers-ter Woorst naar Hilvarenbeek om daar een eigen tapperij te beginnen. 
Op Kerkemeijer werden de 27-jarige Berend Jan ten Broeke en zijn vrouw, de 
23-jarige Johanna Geertruida (Trui) Bouwmeesters, de nieuwe uitbaters. In mei 
1919 vertrokken ook zij naar de overkant van de straat. Lang hebben ze daar ove-
rigens niet kunnen genieten want zij overleed in augustus 1920 en hij in oktober 
1920. 

Familie Te Nijenhuis
In 1921 kocht de Eibergse bakker Johan te Nijenhuis het pand van de familie Ten
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Broeke. Johan te Nijenhuis, de vader van Gerard te Nijenhuis (Gerard van de 
bakker), was bakker van beroep en werd bakker Piet genoemd, naar zijn vader. In 
1927 verhuisde Johan te Nijenhuis met zijn gezin naar het bekende pand, aan de 
Rekkenseweg, waar ze tientallen jaren hun winkel, bakkerij en cafetaria hadden. 
De familie Konniger vestigde zich toen in het pand dat te Nijenhuis verliet.

Jans en Hein Kerkemeijer
Vanaf mei 1919 zwaaiden de broers Kerkemeijer, Jans (Johannes Antonius) en 
Hein (Hendrikus Hermanus), en zus Anna (Johanna Aleida Gertrudis) de scepter 
in café, winkel en boerderij. In juni 1920 krijgen ze hulp van hun broer Anto-
nius Josephus Kerkemeijer en van Maria Geertruida Geesinck die als dienstmeid 
werkzaam was. Maria Geertruida bleef er werken tot aan haar trouwen in 1928 
met Bernard (Hendrikus 
Bernardus) Kerkemeijer 
die van beroep kippenfok-
ker was. Na haar huwelijk 
werd haar meisjesnaam 
overigens door de amb-
tenaar, voor het gemak, 
verkort tot Gesink. Anna 
Kerkemeijer overleed in 
oktober 1936 waarna de 
jongste zus van Jans, ge-
naamd Mina (Wilhelmina 
Johanna: 1917-1998), de 

Staande voor het pand v.l.n.r. Twee Berkelarbeiders, Jans Kerkemeijer (met vest), Anna 
Kerkemeijer, Betsie Lubbers, Trui Geesinck, postbode Hendrik Jan Roossink.

Broers Kerkemeijer
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