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Zout in Eibergen
Wie is die man die daar uit de trein stapt, in de vroege zomer van 1902? Hij heeft
er een hele reis op zitten vanaf Rotterdam. Het laatste stuk reed hij met de GOLS,
de Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij. Vanaf het station in
Eibergen, dat er precies zo uitziet als het station in Groenlo, Haaksbergen, Neede1,
hoeft hij maar een paar honderd meter te lopen. Zijn bagage wordt gebracht.
We zien hem gaan, hij slaat rechtsaf aan het einde van de weg bij de villa van Ten
Cate en loopt richting centrum. Misschien beent hij wel langs Menno ter Braak,
net een half jaar oud, die even in de kinderwagen een ruim rondje om het Whemererve wordt gereden. Net voor hij bij de twee imposante villa’s van de Prakkes is
aan beide kanten van de straat, ziet hij aan zijn rechterhand het nieuwe, in 1884
geopende Hotel De Kroon2.
Wie zou hij hier – buiten de waard – hebben aangetroffen? Misschien enkele handelslieden die zaken wilden doen met de leerlooierij of de stoomblekerij, misschien ook een bijna verdwaalde vertegenwoordiger die zijn waren wilde aanbieden aan een van de winkels van het dorp? We weten het niet, we kunnen er alleen
maar over fantaseren. Bij de ontvangst stelt hij zich voor als Vis, mede-eigenaar
van een zoutziedersfabriek in Kralingen. Wat deed die Hollandse ondernemer in
Eibergen?
Hierover gaat dit artikel. We proberen ons een beeld te vormen van de eerste
proefboring naar zout in Nederland, die in Eibergen is uitgevoerd in 1902-1903.
Deze proefboring zou op niets uitlopen maar had – als het even anders was verlopen – het aanzien van Eibergen nu waarschijnlijk heel anders gemaakt.

Station Eibergen, gebouwd in 1883, gesloopt in 1956.
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Hotel De Kroon, gebouwd in 1884.

Nieuw elan
De industriële revolutie verliep in Nederland lang niet zo stormachtig als in Engeland, en kwam ook veel later op gang. Op het eind van de negentiende eeuw
kwam Nederland echt goed op stoom. Het oosten liep zeker niet achter op de rest
van Nederland. De textielindustrie had zich ontwikkeld, niet alleen in Brabant,
maar ook op veel plaatsen in Oost-Nederland. Ook de metaalindustrie floreerde;
machinefabriek Gebr. Stork en Co. kwam tot bloei en met Stork tal van andere
kleinere fabrieken.
Het was niet zomaar dat in 1881 de GOLS werd opgericht, de Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij. Twentse en Achterhoekse fabrikanten
staken geld in de ontwikkeling van een spoorlijn tussen Winterswijk – Groenlo
– Eibergen – Neede – Haaksbergen – Hengelo / Enschede. De lijn bij Winterswijk
sloot aan op Duitsland. Het ging in hoog tempo. In 1883 werden alleen al de stations van Groenlo, Eibergen, Neede, Borculo, Zelhem, Haaksbergen, Boekelo en
Hengelo gebouwd. En zo kon Ko Vis in de zomer van 1902 Eibergen bereiken
met de trein.
De initiatiefnemer
Wie was Ko Vis? Zijn volledige naam is Jacob Pieter Vis, hij is geboren in 1858 in
Zaandijk en gestorven in 1924 in Arnhem. Na zijn HBS in Zaandam ging hij werken in de verffabriek van zijn vader, maar hij is kleurenblind, aldus een verhaal in
zijn familie. Daarom stapt hij op zijn achtentwintigste jaar over naar een andere
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hij een vergunning voor één jaar om een stoomzoutziederij op te richten in Zaandijk.
Ko Vis is een vernieuwer. Hij gaat een nieuwe
methode toepassen, de zogenoemde methode
Beins, afkomstig van twee broers uit Groningen,
de een is apotheker, de ander is fabrikant. Tot
nu toe verkreeg men uit steenzout via het zogenoemde pannenzoutproces het zout. Het kwam
neer op het verhitten van pekel in een open,
groot bassin, en door verkoeling kristalliseerde
het zout. Het was een methode die werkte, maar
veel energie kostte. In Zaandijk brengt Vis de
ideeën van de gebroeders Beins in praktijk. In
Ko Vis
plaats van een open ‘pan’ werkt hij met een gesloten ketel. Het was gebaseerd op het principe
dat pekel, net als ‘gewoon’ water, bij een lagere druk eerder gaat koken. Het levert
hem watervrij zuiver keukenzout op. De fabriek draait voorspoedig, tot hij in 1889
problemen krijgt met de gemeente wanneer hij wil uitbreiden. Zijn door cokes
gevoede stoomketel produceert te veel roet. Een beroepsprocedure, zelfs tot bij
koning Willem III, is vergeefs.
Daarom gaat Vis ergens anders naar toe. In 1892 begint hij een samenwerking met
Adrianus Anthonie Kolff om een zoutfabriek te bouwen, een saline, bij Kralingen.
Hun zogenoemde double-effectverdamper werd in 1893 in gebruik genomen. De
zoutverdamper met luchtpompmachine en een stoommachine werden gekocht bij
Gebr. Stork & Co in Hengelo. Dat was een vertrouwenwekkend adres; in 1896
zou de fabriek de duizendste stoommachine leveren sinds de oprichting van het
bedrijf in 1868 (Tachtig jaar Stork, 1948). De machine had een capaciteit van
maar liefst 15 pk.
De grondstof steenzout voor de fabriek betrokken de ondernemers uit het buitenland. In Kralingen kon dat via de Rijn uit Duitsland worden aangevoerd, maar er
ontstond een dringende behoefte aan meer zelfstandigheid, minder afhankelijkheid. Daarom wilde men graag steenzout uit eigen bodem. Was dat er dan?
Is er zout in Oost-Nederland?
De kasteelheer van Twickel, dr. R.F. baron van Heeckeren van Wassenaer, wilde
bronwater in verband met de modernisering van zijn badkamers en toiletten. Hij
had gehoord dat een brouwerij uit Almelo een goede kwaliteit water had aangeboord en verzocht dezelfde maatschappij die hiervoor had gezorgd, een boring
uit te voeren in zijn tuin. In 1886 ging men aan het werk, in mei 1887 kwam
men op een diepte van 554 meter, en toen kwam er water naar boven, maar dat
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de modernisering van de toiletten en badkamers van de baron
stopt hier, maar er zit dus zout
in de grond! Tubantia vertelt op
21 mei 1887: ‘In de pijpleiding
aangebracht drinkwater komt na
eenige ogenblikken onmiddellijk
weder boven: twee met dit water gevulde flesschen gaven 160
gram, dus bijna twee ons, zuiver
en bruikbaar zout.’
Al te nauwkeurig rekenwerk kunnen we de journalist niet nageven.
Ko Vis is dit nieuws ontgaan. Hij las er pas in 1900 over, in een ander tijdschrift.
In die tijd was men ook in Vreden, net over de grens bij Winterswijk, aan het
boren geslagen, naar steenkool. Dat vonden ze er niet, maar men trof er wel een
zoutlaag aan op zo’n vier honderd meter diepte. Er werden plannen gesmeed voor
een saline bij Gronau. Moest het zout gewonnen worden in een zoutmijn of via
een pijplijn waardoorheen water werd geperst om zout tot pekel op te lossen? Men
wist het niet precies.
Dan verschijnt er op 25 januari 1902 een raadselachtige advertentie in Het Handelsblad waar ‘eenige kapitalisten’ werden gezocht voor ‘de exploitatie van een
steenzoutbedding dicht bij de Nederlandsche grens in Westfalen’. Het zou ‘zeer
groote winsten’ opleveren. Brieven konden worden gestuurd ‘onder K Z 6159,
aan Rudolf Mosse te Keulen’ (Troost, 2007). Rudolf Mosse, geboren in 1843, is
een Duits uitgever en filantroop. Zijn naam is verbonden aan verschillende Duitse
kranten, onder andere aan de Berliner Morgenzeitung. Is hij degene die de advertentie heeft geplaatst of is er iemand anders?
Hoe dan ook, de advertentie is koren op de molen van Vis! Hij vraagt de bekende
geologieprofessor Gustaaf Molengraaff om advies. Deze brengt hem in contact
met de Duitse geoloog Gottfried Müller, die de structuur van de bodem bij Vreden
heeft onderzocht met behulp van de daar uitgevoerde diepteboring naar steenkool.
Ko Vis haalt zijn vriend en collega Van der Minne bij het project. Die is directeur
van ‘Zoutziederij v/h J. De Bondt’ uit Zwijndrecht. Er vinden verschillende gesprekken plaats, maar om redenen van concurrentie gaat het plan uiteindelijk niet
door.
Maar waarom dan niet in Nederland geboord, in de Achterhoek? Geen gedoe met
Duitsland; alles was in eigen hand! Daartoe werd uiteindelijk besloten; Eibergen
zou de locatie worden!
Vis en consorten namen een Duitse firma in de hand voor de proefboring, het
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in Vreden had uitgevoerd. Er werd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan gegeven,
concurrentie uit Duitsland lag op de loer.
Salt rush in Eibergen
De zaak werd voortvarend aangepakt. Vis, zijn compagnon Kolff en Van der Minne
lieten een acte opstellen voor het oprichten van een ‘burgerlijke Maatschap’ met als
doel: het doen van grondboringen voor zout en het ‘voordeel trekken uit verkregen
resultaten’. Als middel om deze doelen te bereiken worden genoemd: ‘het sluiten
van contracten ter verkrijging van vergunningen om te boren, het koopen en verkoopen van grond, het voorbereiden en exploiteren eener saline’.
In de Maatschap worden ingebracht:
a. de navolgende rechten
1. Het recht van aankoop van f 2.500,- per Hectare van het weiland de Broshuisweide, groot circa twee hectaren, volgens verklaring van 13 Februari 1902
door den eigenaar G.E.H. ter Braak notaris te Eibergen tot 1 April 1903 toegekend aan E.H. Lebret of diens rechtverkrijgenden en door dezen aan de
Maatschap overgedragen.
2. Het recht tot aankoop van f 10.000,- de massa van de percelen bouw en weiland gelegen in de gemeente Eibergen, aldaar kadastraal bekend in Sectie A
nos 2335, 1390, 1954, 2584, 2583, 2588 en 2336 groot 4.99.81 Hectaren en
het recht om vóór aankoop tegen vergoeding van f 250,- op en in die gronden
alle soort van exploratie te verrichten volgens verklaring van 13 Februari 1902
door den eigenaar Willem Hermanus Smits burgemeester van Eibergen tot 1
April 1903 toegekend aan E.H. Lebret of diens rechtverkrijgenden en door
dezen aan de contractanten overgedragen.
3. Het recht van aankoop voor f 2.000,- per Hectare van de perceelen bouw en
weiland en hakhout gelegen in de gemeente Eibergen aldaar kadastraal bekend
in Sectie A nos 745, 1957, 2329, 2333 en 2334 geheel en 2344 en 742 gedeeltelijk, volgens verklaring van 25 Februari 1902 door den eigenaar G.J. ter
Aardt te Eibergen tot 1 April 1903 toegekend aan E.H. Lebret of diens rechtverkrijgenden en door dezen aan de contractanten overgedragen.
4. Het recht van aankoop voor f 1.000,- per Hectare van de perceelen bouwland,
hakhout en weg, gelegen in de gemeente Eibergen en aldaar kadastraal bekend
in Sectie A nos 2328 en 2332 geheel en 2331 gedeeltelijk, volgens verklaring
van 25 Februari 1902, door den eigenaar G.J. ter Aardt te Eibergen tot 1 April
1903 toegekend aan E.H. Lebret of diens rechtverkrijgenden en door deze aan
de contractanten overgedragen.
5. Het recht van aankoop voor f 2.000,- per Hectare van het perceel Akkerbosch
gelegen in de gemeente Eibergen en aldaar kadastraal bekend in Sectie A nos
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E.A.C. Smits echtgenoote van G.H. Ledeboer toegekend aan E.H. Lebret of
diens rechtverkrijgenden en door deze aan de contractanten overgedragen.
b. Een bedrag van f 30.000,- in contanten te storten naar gelang der behoeften,
telkens door elk der contractanten 1/3.
[…]
Artikel 10
In geval zout, geschikt om te exploiteeren gevonden wordt, zullen partijen
oprichten eene Naamlooze Vennootschap waarin de onderneming wordt ingebracht voor f 220.000,- in aandeelen. In dit pro… [onleesbaar] deelen de
contractanten Kolff en Vis gezamenlijk voor f 136.666,- en de contractant van
der Minne voor f 83.334,-.
[…]
geteekend te Rotterdam
6 Mei 1902
Bron: Historisch Centrum Overijssel (HCO) onder nr. 0301.3 N.V. Rotterdamsche Zoutziederij, voorheen Kolff en Vis.
161 Stukken betreffende de boringen bij Eibergen, 1902-1903, 1909.

Intussen waren Vis, Kolff en Van der Minne ook bezig geweest met het verkrijgen
van een vergunning via het Waterschap Berkel. Er was namelijk water nodig uit
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voorlopige vergunning. Deze brief leidt tot overleg tussen Vis en Van der Minne.
‘Wees voorzichtig’, zegt Van der Minne. Er zijn namelijk bijlagen opgenomen bij
de brief. Het waterschap stelde als voorwaarde dat het water dat na gebruik weer
in de Berkel werd geloosd, volkomen zuiver zou zijn. De Maatschap zou door het
waterschap beboet kunnen worden als dat naar het oordeel van het waterschap niet
het geval was. Dat is nu niet zo belangrijk, maar wel als er straks een fabriek zou
komen, aldus Van der Minne.
Vis stelt een brief op waarin hij zegt dat het water dat ze uit de Berkel zouden
halen, al niet geheel zuiver was. Hij zegt: ‘Wij meenen aan elke redelijke verplich-
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Schets van de vermoedelijke locatie van de proefboring en de op te richten saline.
Bron: Historisch Archief Zwolle, ‘N.V. Rotterdamsche Zoutziederij, voorheen Kolff en Vis’
(nr. 301.3).
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terugbrengen dan waarop het door ons ontvangen is’. Hij merkt verder op dat in
de voorlopige vergunning het waterschap zelf zou bekijken of het teruggevoerde
water verontreinigd is en ook nog eens de hoogte van het schadebedrag mag bepalen. Vis stelt voor om onpartijdige deskundigen te benoemen om eventuele schade
vast te stellen.
In een brief van 28 juni 1902 zegt de watergraaf J. Sicker namens het waterschap
van de Berkel: ‘In antwoord op uw schrijven van 13 Juni j.l. heb ik de eer ur (sic)
te berichten, dat met uw daar bij gevoegde verklaring genoegen genomen wordt;
en u de vergunning dus verleend wordt.’ Het waterschap gaat dus door de bocht en
verleent een vergunning, op 28 juni. De boring was op 10 juni begonnen…
Opvallend is dat er geen vergunning nodig is voor de proefboring zelf. Particulieren mochten in 1902 nog zonder toestemming van de staat diepteboringen verrichten. In juli 1903 werd dat verboden; voor een periode van zes jaar trekt de staat het
opsporen van zout in Gelderland en Overijssel naar zich toe. Daarna zou het boren
steeds meer bij wet worden geregeld. De proefboring naar zout bij Eibergen is de
eerste en tevens de laatste proefboring door particulieren uitgevoerd.
Het boren in Eibergen
De locatie werd vastgesteld. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan, kunnen we
niet meer achterhalen. Waarschijnlijk is de keuze bepaald door het driemanschap
Vis, Kolff en Van der Minne, met
de Duitse deskundige Gottfried
Müller en de directie van de
boormaatschappij.
Broshuisweide staat in de archiefstukken
als locatie aangegeven, dichtbij
het snijpunt van de Berkel en de
spoorlijn van Eibergen naar Neede, een mooie plaats voor een saline, zo werd geoordeeld.
Verdere informatie over de locatie geeft uiteraard het eerder aangehaald conceptcontract waarin
melding wordt gemaakt van een
groot aantal percelen die in optie
werden genomen. We hebben helaas de in het contract genoemde
kavelnummers niet allemaal meer
kunnen achterhalen. Wel troffen
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Locatie boring Eibergen. Bron: Google Earth.

we in het Historisch Centrum Overijssel bij de ‘Stukken betreffende de boringen
in Eibergen, 1901-1903, 1909’ verschillende schetsjes met de locatie van de percelen. Het schetsje op pagina 29 geeft de locatie o.i. het beste weer; hierin zijn
verschillende in het conceptcontract genoemde perceelnummers vermeld.
Meer informatie over de locatie geeft de website nlog.nl. Deze site, NL Olie- en
Gasportaal, die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt
beheerd door TNO, Geografische Dienst Nederland, bevat onder andere gegevens
over alle uitgevoerde boringen in Nederland. De proefboring in Eibergen heeft de
codering EIB-01. Er staan verkeerde begin- en einddata bij, zoals we zullen zien
(respectievelijk 1 januari 1902 en 1 mei 1902) en het resultaat zou zout zijn; ook
dat klopt niet, zoals we zullen zien. Er staan als coördinaten: 240990 en 458500
(RD). Met behulp van een omrekentabel krijgen we de coördinaten NB 520 6’
28.948” en OL 60 38’ 32.848”. Via Google Earth lukt het ons deze coördinatoren
redelijk precies op een kaart te plaatsen [zie afbeelding hierboven].
Twee opmerkingen dienen daarbij te worden gemaakt. In de eerste plaats weten
we niet zeker hoe precies de opgegeven RD-coördinaten zijn. Dat de eerste eindigt
op een nul en tweede zelfs op twee nullen stemt niet direct optimistisch over de
nauwkeurigheid. In de tweede plaats lijkt het boren te hebben plaatsgevonden in
de Berkel. Kregen de boorders natte voeten? Nee, want de Berkel is sinds 1902
enkele malen verlegd. Op de kaart op pagina 29 is te zien hoe de Berkel in 1900
liep. Het schetsje met de perceelnummers komt sterk overheen met de kaart van
Eibergen 1900. De boorlocatie bevond zich volgens ons in 1902 ten noorden van
de Berkel en ten oosten van de spoorlijn naar Neede, precies in het gebied dat door
het schetsje wordt begrensd.
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Kaart Eibergen 1900. Bron: www.topotijdreis.nl.

Na zoveel voorbereidend werk is het logisch dat het boren zelf zo precies mogelijk werd gevolgd. Vis heeft vanaf juni 1902 geregeld in hotel De Kroon vertoefd
om boormonsters te onderzoeken en rapporten te controleren. We baseren ons
voor het hieronder volgende overzicht van de boring vooral op een verslag van de
zoon van Van der Minne (Van der Minne, 1964).
De Deutscher Tiefbohr A.G. te Nordhausen am Harz, die de boring uitvoert, garandeert een diepte te bereiken van zes honderd meter. Voor elke meter moeten
de opdrachtgevers 90 mark betalen en als er met een diamantboor moet worden
gewerkt, een tientje per meter extra.
De eerste honderden meters gaan prima. Ze beginnen op 10 juni en op 26 augustus
zijn ze al op vijf honderd meter. Müller heeft aan Vis te kennen gegeven dat ze
moeten rekenen om zo’n zestig tot zeventig meter dieper te moeten boren dan in
Vreden, waar tussen 392 en 417 meter steenzout is gevonden.
Vis schreef aan Van der Minne: ‘Het is mij een rust dat wij gezamenlijk doorgaan.
Bij mij is geen enkele reden waardoor ik onze kansen minder acht; daarom ga ik
met goeden moed verder. Glück auf!’ Maar in september begon het moeilijker te
worden. Vis overlegt met professor Molengraaff. Die adviseert om de moed erin
te houden en verder te gaan. Op 2 oktober werd de afgesproken diepte van zes
honderd meter bereikt. Nog steeds geen zout! Daarop schrijft Vis een telegram
aan Van der Minne: ‘Overleg gij met Kolff om tot 700 te gaan.’ Er wordt een conceptovereenkomst opgesteld met de boormaatschappij om zelfs tot acht honderd
meter te gaan. Bij 664 meter schrijft Vis: ‘Het is ellendig dat wij steeds in het
duister tasten.’
Vis blijft in Eibergen, staat in voortdurende verbinding met de geoloog Müller en
als ze op zeven honderd meter zijn, schrijft hij: ‘Dr. Müller vindt de kans groot
het toch nog met dit gat tot een goed einde te brengen. Wij hebben lang en ernstig
beraadslaagd en besloten tot 750 meter te gaan.’
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grote moeilijkheden en zijn ze gestopt.
Op 4 maart 1903 schrijft burgemeester Smits aan Vis: ‘Bijzonder betreuren wij het
dat de pogingen tot vestiging der zaak a.h. zoo ongunstig waren. (…) Zoogaarne
hadden wij voor onze plaats en vooral voor de ondernemers de stichting (nl. van
een saline, HP) gezien en zullen dankbaar blijven gedenken het goede voornemen
en de aangename kennismaking der genen die hebben medegewerkt om den innerlijken toestand dezer plek te doen kennen.’ Hij geeft nog aan dat de ligging ‘voor
iets dergelijks’ gunstig is.
Afsluitend schrijft Vis op 16 maart 1903 aan Van der Minne, die de administratie
voor zijn rekening had genomen: ‘U dankend voor de administratie schuiven wij
hiermede het gordijn omlaag als zijnde het eerste bedrijf tot opsporing van zout
in de bodem van ons land afgelopen. Wie zullen de acteurs zijn in het tweede
bedrijf?’
‘Eerste bedrijf?’ Vis is een echte ondernemer.

Bron: Thiadens, A.A. (1968). Geologie van het zout.
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Hoe ver zaten ze ernaast? Zit er zout in Eibergen? Bij de beoordeling van wat er
goed en fout ging, moeten we niet vergeten dat in 1902 pas de eerste proefboring
naar zout plaatsvond in Nederland. Wie nu op de site van de NL Olie- en Gasportaal komt, ziet een enorm aantal boringen op Nederlands grondgebied, ook in
zee. De geologische lagen zijn heel precies in kaart gebracht in de loop van de
laatste eeuw. Mensen als Molengraaff en in Duitsland Müller hebben pionierswerk verricht. De verwachting dat er in Eibergen zout zit, is nog steeds heel gerechtvaardigd, sterker nog, we kunnen nu wel met zekerheid stellen dat het zo is.
Grofweg zijn er in grote delen van Oost-Nederland twee zoutlagen te onderscheiden: het Rötzout uit de zogenoemde Bovenbontzandsteen, van ongeveer 210 miljoen jaar oud, en daaronder uit de Zechsteinformatie, tussen 255 en 225 miljoen
jaar oud (Thiadens, 1968).
Het Rötzout is onder andere in Boekelo en Hengelo aangetroffen op 250 tot 500
meter diepte. Het is een veel dunnere laag dan het Zechsteinzout, en het gebied
waarin Rötzout wordt aangetroffen, is ook veel kleiner. Op de kaart op pagina 30
is het gebied van het Zechsteinzout te zien.
Als we nu bij de resultaten van latere boringen, in Hupsel (1923) en in Haaksbergen (2010), bekijken op welke diepte Zechsteinzout is gevonden, kunnen we een
inschatting maken van de diepte van het zout in Eibergen.
In Hupsel begint de Zechsteinlaag op 803 meter (zie nlog.nl; GEL-03) en in
St.-Isidorushoeve bij Haaksbergen op 634 meter (zie nlog.nl; ISH-01). Daaruit
kunnen we afleiden dat zich het begin van het Zechsteinzout met grote waarschijnlijkheid in Eibergen bevindt op zo’n 750 tot 770 meter. Dat betekent dus dat

Locatie van drie boringen.
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zaten in het zout! Dat had voor Eibergen heel wat kunnen betekenen. Was er een
saline neergezet aan de Berkel, tegen de spoorlijn aan? De skyline van Eibergen
had er anders uitgezien.
De rest is geschiedenis
Na 1903 verbiedt de wet particuliere boringen naar zout, zoals we eerder zeiden.
In 1908 en 1909 vindt er een proefboring plaats bij Winterswijk door de dienst
Rijksopsporing van Delfstoffen. Er wordt zout aangetroffen op 491,7 meter. Als
Vis hoort dat er andere belangstellenden zijn voor onder andere de oprichting van
een grote sodafabriek, dient hij onmiddellijk een concessieaanvraag in, samen met
zijn maatjes Kolff en Van der Minne, en met P.J. van Ommeren, ondernemer te
Rotterdam3.
Dan gaat het snel. De dienst Rijksopsporing van Delfstoffen gaat ook boren in
Buurse. Bij de tweede boring treffen ze al op 270 meter Rötzout aan, een laag van
dertig meter. Wat de concessieaanvraag betreft, houdt de regering de ondernemers
een tijdje aan het lijntje; er zijn andere kapers op de kust en politiek ligt het nogal
gevoelig: moet de Staat niet zelf zorgen voor de ontginning?
Wie het verloop precies wil weten: Seijer Troost heeft de verdere geschiedenis van
de ontwikkeling van de zoutindustrie, die uiteindelijk leidde tot de oprichting van
de NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie in 1918, nauwkeurig beschreven
(Troost, 2007). Ko Vis zou er de eerste directeur van worden in Boekelo.
Harry Paus, Wim Scholl en Henk ter Agter.
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Eindnoten
1
Het Standaardtype GOLS is een stationsontwerp dat tussen 1883 en 1890 gebruikt
werd voor diverse Nederlandse stationsgebouwen van de Geldersch-Overijsselsche
Lokaalspoorweg-Maatschappij. Bron: Wikipedia.
2
Ongeveer 100 jaar later, op 27 november 1985, kwamen de initiatiefnemers en een aantal belangstellenden bijeen in hotel De Kroon in Eibergen voor de oprichtingsvergadering van een oudheidkundige vereniging. Als naam van de vereniging werd
gekozen Historische Kring Eibergen. Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van
verwante verenigingen als de Stichting De Mallumsche Molen, de Stichting OudBeltrum, de Stichting Eibergen in de wereld van het boek, de Vereniging Rekkens
School- en Volksfeest, de Zwolsche Feestvereniging en de Stichting museum de Scheper
(i.o.). Tijdens de vergadering werd een voorlopig bestuur aangewezen dat bestond uit
de leden van een werkgroep die zich tot dusver met de oprichting hadden beziggehouden: H. (Herman) G. Schepers, B. (Bennie) H.M. te Vaarwerk, E.H. (Hennie)
Wesselink, J. (Johan) Baake en G. (Ger) Dijkstra.
Op de plaats van het vroegere hotel staat nu een appartementencomplex met dezelfde
naam.
3
P.J. van Ommeren was een bekende ondernemer in Rotterdam. Zijn broer Phillippus
van Ommeren zou samen met zijn bemiddelde vrouw de stichting Rust en Vreugd oprichten die als doel had ‘vermoeide huismoeders’ en werkende dames een kosteloos
verblijf op het landgoed te bieden om bij te komen. (Bron: www.vanommerenpark.nl/
erfgoed/)

