DE RESTAURATIEVRIJWILLIGERS KUNNEN TROTS ZIJN OP HUN WERK.
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Tweede leven voor noodwoning in Megchelen

De Moezeköttel
De Moezeköttel heet de gerestaureerde noodwoning uit 1945 in
het Oost-Gelderse grensdorp Megchelen dat bij de bevrijding half
in puin werd geschoten. De naam is illustratief voor de omvang,
maar het optrekje dat een antwoord was op de naoorlogse woningnood, is uiteraard groter dan een muizenkeutel.
Tekstenfoto’s:RobLureman

De Moezeköttel stond op instorten, maar is
dankzij de inzet van het eigenaarsechtpaar en
een ploeg vrijwilligers opgeknapt en teruggebracht naar een museale sfeer die 21 jaar
bewoning oproept. Het is het verhaal van het
dagelijks leven van drie gezinnen die tot 1966
in de noodwoning onderdak vonden.
De Moezeköttel, aan de Liberation Route, is
onderwerp van een gelijknamig boek en van
een Nederlands-Duitse lesbrief voor leerlingen
tussen 10 en 17 jaar. Bovendien is het een
pleisterplaats op grensoverschrijdende fietsen wandelroutes.
Megchelen was 28 maart 1945 het eerste
dorp boven de grote rivieren dat door de
geallieerden werd bevrijd. Dat bracht niet
alleen een roes van vreugde. Er sneuvelden 30
Canadese en 120 Duitse soldaten, terwijl onder
de burgerbevolking 8 slachtoffers te betreuren waren. De helft van het dorp lag in puin.
Bewoners, die huis en haard verloren hadden,

DE MOEZEKÖTTEL MET HET LATER AANGEBOUWDE VOORHOK.

moesten hun bivak opslaan in in allerijl neergezette optrekjes of provisorisch tot woning
omgetoverde kippenhokken, kelders, vee- of
varkensstallen, schuurtjes of een half huis,
waarvan de andere helft was weggevaagd.

Nood breekt wet
“Nood breekt wet, mensen moeten kunnen
wonen en slapen. Alleen al in Megchelen, dat
toen circa 500 inwoners telde, hadden we 71
van dit soort noodbehuizingen”, weet Joop
Keurentjes (80), auteur van het boek De Moezeköttel. De Moezeköttel, in het boeren-buitengebied van Megchelen, is na restauratie
het enige nog gave exemplaar. En het kleinste.
De noodwoning aan het Asbroek oogt weer
als in de naoorlogse jaren, waarbij de Wederopbouwtijd met zijn woningnood en de
bewonersgeschiedenis tussen 1945 en 1966
ijkpunten waren voor herstel en inrichting. Het
woninkje van amper 40 vierkante meter werd
voor 1.841 gulden met een achteraf verleende

GEZELLIG OM DE TAFEL IN DE WOONKEUKEN. VLNR DIANNE HETTELAAR,
JOOP KEURENTJES EN BEN ROUWHORST.
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vergunning gebouwd op het erf van een
door oorlogsvuur getroffen keuterboerderij, die in de volksmond al Moezeköttel
werd genoemd. Met stenen en dakpannen
uit de brand die nog bruikbaar waren. Een
woning zonder spouwmuren, waarin het
voor alles behelpen was.

Behelpen
“Er was één slaapkamer, er waren geen
kleerkasten, er was geen elektra, de waterpomp stond buiten op het erf en de wc,
ook buiten, was een gat met opgemetseld
muurtje met een planken zit erover. Het
kolenfornuis in de woonkeuken diende
tevens als kachel. Dan moet je je daarmee
als echtpaar met drie kinderen maar zien te
redden”, zeggen Keurentjes en Ben Rouwhorst, lid van de historische vereniging
Gendringen en secretaris-penningmeester
van stichting De Moezeköttel. “De kinderen sliepen in het ledikant van de ouders
tot die naar bed gingen. Dan werden ze
op een matras in de woonkeuken gelegd.
Later kwam er in de slaapkamer een scheidingswand met stapelbed.”

Bewoners en bouwers
De eerste bewoners waren ook de bouwers: Willem Roes en zijn vrouw Trui Kapelle, met hulp van buurman-boer Reintjes die
goed was in metselen. Willem en Trui hadden geen kinderen en bewoonden eerder
de boerderij op het erf die bij de bevrijding
afbrandde. De informatie, die in hoge mate
bepalend is voor de huidige inrichting,
komt van neef Goes (80), die oom en tante
regelmatig tot hulp was op de nieuw leven
ingeblazen boerenbedoening met enkele
koeien, wat varkens en kippen, een moestuin en aangrenzend akkerland voor de
teelt van aardappelen, rogge, gerst en bieten. Goes hielp omdat oom Willem gebukt
ging onder de jicht. Het echtpaar met drie
kinderen was Hent Visser en Marie ter Beke,
dat in 1951 gehuurd in de Moezeköttel
trok voor een rijksdaalder per week. Marie
was volgens boekschrijver Keurentjes
haar tijd vooruit, had een handbediende
breimachine en voorzag half Megchelen
en omgeving van truien en wat dies meer
zij. Manlief Hent deelde in de vooruitgang
en bijverdiensten: hij had broedmachines
voor de verkoop van kuikens.

Meer leefruimte
Een andere Hent zorgde met een broer
voor meer leefruimte door aan ‘de keuken’
van de Moezeköttel een houten voorhok
op stenen voet te bouwen voor de fietsen,
de wasteil en de opslag van kolen. In de
streektaal heet dat een ‘kabuufke’.
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Liberation Route
De Liberation Route, waar de Moezeköttel aan is gelegen, volgt het spoor van de
geallieerden tijdens de bevrijding van West-Europa in 1944 en 1945. De route begint in
Zuid-Engeland en loopt via Normandië, Parijs, Belgische Ardennen, Brabant, Nijmegen,
Arnhem en Berlijn naar het Poolse Gdansk. De route is gemarkeerd door luisterkeien op
oorlogslocaties. Met behulp van een app of smartphone kan het verhaal beluisterd worden van de gebeurtenissen die zich hier op het eind van de oorlog afspeelden. In Megchelen (gemeente Oude IJsselstreek) staat de luistersteen op het Oranjeplein in de dorpskern.

De laatste huurders (van 1955 tot 1966)
waren Hugo Meeldijk en Mia Löevering.
Hugo gaf de noodwoning een witgeschilderde uitmonstering, waarna de Moezeköttel door het dorpsleven ging als de
Witte Hut. Ook verplaatste hij het toilet van
buiten naar binnen, in het huis. Na Hugo’s
dood verkochten de erven Roes/Kapelle
het aan de buren: vader en zoon Hettelaar,
die het gebruikten als stalling voor jong
vee.

Restauratie
Het initiatief voor de restauratie en het
terugbrengen in de staat tussen 1945 en
1966 komt van Ben Rouwhorst en Vincent
Weijermars, die allebei goede contacten
hebben met het Comité Leefbaar Megchelen. Aanleiding was de dreigende afbraak
van de tot krot vervallen noodwoning.
Ze wonnen niet alleen het comité voor
hun plannen, maar ook de toenmalige
gemeente Gendringen en de huidige eigenaren Gerard en Dianne Hettelaar.”Doorslaggevend was de rol van Gerards vader
Gerrit”, zegt Dianne, “hij wilde van geen
sloop weten. Hij wist welk verhaal er achter
de Moezeköttel zit”. Dat verhaal herkrijgt
zijn glans in de opknapbeurt, waarin een
vijf man sterke bouwvakkersploeg van
vrijwilligers bijna 1.000 manuren stak. “En
nog eens 1.000 in de nieuwbouw van een
tot bezoekerscentrum ingerichte karloods
of kapschuur”, herinnert zich Rouwhorst.
“Een sprekend succes van waarin een klein
dorp groot kan zijn. Als we al die manuren
zouden omrekenen hebben we minimaal
80.000 euro aan loonkosten uitgespaard”.
De circa 60.000 euro die overbleef voor
materiaal- en inrichtingskosten kwam bijna
helemaal voor rekening van sponsoren
en subsidiënten, waaronder het Nationaal
Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg.

Sfeer proeven
Terwijl de kippen kakelen in de heropgerichte ren troont Rouwhorst de bezoekers mee naar binnen om meer sfeer te
proeven. “Kijk”, zegt hij trots, “de trouwfoto

uit 1951 van Hent en Marie hangt weer aan
de muur. En zie je dat houten ledikant in
de slaapkamer? Matras, lakens en gehaakte sprei komen bij mij thuis vandaan.
Afdankertjes uit de jaren vijftig. Net als de
petroleumlamp in de woonkeuken met
barst in het glas. Er hing hier eentje met
barst, dus dat kwam goed uit”.
De sfeerproefsessie wordt voortgezet in de
nieuwe, nabijgelegen kapschuur die dienst
doet als ontvangstruimte met thee- en
koffieschenkerij. Daar kan een klankbeeld
van WO II, de bevrijding en de restauratie
worden bekeken. De kapschuur heeft ook
toiletten en een oplaadpunt voor elektrische fietsen en rolstoelen.

Beheersstichting
De Moezeköttel valt niet onder monumentenzorg en dat hoeft ook niet. Er is een
beheersstichting die tot in lengte van jaren
het tweede leven moet garanderen.
De herrezen Moezeköttel is ook een eerbetoon aan architect en vrijwilliger Willy
Aalders uit Ulft. Hij zou de voltooiing van
de restauratie van zijn ontwerp niet meemaken. In december 2013 overleed hij op
69-jarige leeftijd aan een hartstilstand.
Bronnen: De Moezeköttel, Joop Keurentjes,
maart 2015, Geunhuis Producties/Stichting
De Moezeköttel, ISBN/EAN 978-90-79864-263; ‘Hier hebben echt mensen gewoond’, Henk
Harmsen, dagblad de Gelderlander 7 maart
2015.

FOTO LINKS BOVEN: HET VOORHOK VOOR DE OPSLAG
VAN FIETSEN, DE WASTEIL EN ANDERE HUISRAAD.
FOTO LINKS MIDDEN: HET TOILET: EEN GAT MET OPGEMETSELD MUURTJE MET EEN PLANKEN ZIT EROVER.
FOTO LINKS ONDER: ZELFS DE KIPPEN OP HET ERF
ONTBREKEN NIET.
FOTO RECHTS BOVEN: HOUTEN LEDIKANT IN DE KRAPPE
SLAAPKAMER.
FOTO RECHTS MIDDEN: DE MOEZEKÖTTEL VANAF DE
WEG GEZIEN.
FOTO RECHTS ONDER: DOORKIJKJE IN DE WOONKEUKEN MET PANNEN OP DE SCHAPPEN ONDER HET DAK.
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