
 
 

 
 
 
 
 
 

• Een gebeurtenis in memoriam 
 

Over het dodelijke ongeluk van Wilfred Meijer 
tijdens het oud papier ophalen, nu 20 jaar geleden. 
 
Het was een zonnige zaterdag ochtend in 
april, we gingen papier ophalen met een 
oranje kiepwagen van papierhandel Palm. 
Twee man lopend naast de wagen om het 
papier in de wagen te zetten, en twee man in 
de bak om het papier netjes op te stapelen. 
Zo werd het moment van lossen zo lang 
mogelijk uitgesteld. De ploeg van die dag 
bestond uit Tinus van Gijtenbeek (al 
jarenlang chauffeur van de papierwagen), 
Dick van de Sprenge en Marco van der 
Veen in de bak, en Wilfred Meijer met mij 
(Henk Wensink) naast de wagen. Allemaal 
jonge kerels die zin hadden om snel even 
dat papier op te halen zodat er ’s middags 
nog van het weer genoten kon worden.  
’s Avonds had ik verjaardag van Liane van 

Schoonhoven (nu van der Veen, eigenlijk op 
1 april jarig, maar ze vierde het op de 
vierde). De vriendin van Wilfred, Renée van 
Doorn, speelde bij harmonie OLTO in Loenen die een week daarvoor op vrijdag en 
zaterdag concert hadden gehouden. Zelf was ik ook geweest en dus werd tijdens het 
papierlopen de uitvoering besproken.  
 
Omstreeks 09:00 reed de papierwagen weg om het papier op te halen. Het waren grote 
en onhandige brokken, en we gingen omstreeks 09:20 eerst terug om de wagen te 
lossen zodat we daarna met een schone lei weer opnieuw konden beginnen. Aan de 
overkant woonde (en woont nog steeds) Lien de Wit, de moeder van Wim en Bert. Het 
was die dag de verjaardag van haar man Teun die een jaar eerder was overleden 
(secretaris van Eendracht) en ze wachtte in de huiskamer op het bezoek dat daarvoor 
zou komen. 
 
De loods bij Palm had een stenen voorgevel met een hoge en zware stalen deur die 
zijwaarts open en dicht ging. De vrachtwagen reed de loods binnen om het papier eruit 
te kieperen. Zodra het gelost was probeerden Dick en Marco zo snel mogelijk op de (nog 
half omhoog staande) bak te klimmen. Wilfred en ik stonden buiten direct naast de deur 
om deze samen dicht te schuiven zodra de vrachtwagen naar buiten was gereden. Zelf 
stond ik met mijn gezicht naar de opening, Wilfred met zijn rug daar naar toe. Samen 
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Wilfred in het Jeugdorkest (1980) 



waren we een stuk aan het neuriën dat OLTO de week daarvoor had gespeeld: de 8ste 
symfonie van Schubert, ook wel “Die Unvollendete” (de onvoltooide) genoemd omdat het 
slechts 2 delen bevat terwijl 3 of 4 delen meer gebruikelijk is voor een symfonie. Ik kende 
het al goed want thuis had mijn vader er ook een grammofoon plaat van; prachtige en 
dramatische muziek. 
 
Terwijl wij daar zo druk de loopjes stonden te zingen gebeurde het. De vrachtwagen 
kwam naar buiten rijden maar de bak was nog niet ver genoeg naar beneden gezakt en 
ramde de zware draagbalk boven de grote deuropening. In een flits zag ik over het hoofd 
van Wilfred heen wat er gebeurde. Eerst het verschrikte gezicht van Tinus, en dan 
daarboven de balk met deur die al begon om te vallen. Een moment later was ik tien 
meter verder, zag en hoorde de bakstenen om me heen vallen en dook weg in een nis 
van het huis dat op het Palm terrein stond tegenover de loods. Ik werd door niets 
geraakt. Tinus bleef in de cabine ongedeerd, maar moet alles hebben kunnen zien. Dick 
en Marco schrokken ook geweldig, sprongen uit de bak en kropen in de loods op hun 
knieën zo snel mogelijk weg van de vrachtwagen terwijl dakplaten om hen heen naar 
beneden vielen. Na het geraas van vallend puin was het even doodstil. Maar al snel brak 
de paniek uit, Wilfred was niet te zien, en waarschijnlijk onder het puin bedolven. Ik was 
ontredderd en stond besluiteloos. Dick was in alle staten, wilde meteen Wilfred gaan 
zoeken onder de stenen. Tinus ging eerst de elektriciteit en het water er af zetten om te 
voorkomen dat je onder stroom kwam te staan. Ik durfde niet eens te zoeken, bang voor 
wat ik zou gaan zien. Wel rende ik naar Lien aan de overkant om er voor te zorgen dat 
er een ambulance zou komen. Zij had het ongeluk ook gehoord en deels gezien en 
kwam al naar buiten rennen. Ook bij haar 
buurvrouw ging ik naar binnen om een 
ambulance te laten bellen, zij was 
waarschijnlijk ook al naar buiten want er 
was niemand. Wie uiteindelijk gebeld 
heeft weet ik niet maar al snel kwamen er 
hulpdiensten en meer mensen kijken naar 
wat er gebeurd was. Ook Renée van 
Doorn werd gewaarschuwd en kwam al 
snel aanrijden, parkeerde ruw haar auto 
half op de stoep en liep in shock naar de 
ravage. Volgens Hessel Tabor (loodgieter 
en brandweerman) tilde Dick een brok 
steen van de deur af waarmee je normaal 
met twee man moeite zou hebben. Toen 
hebben ze Dick naar Lien de Wit gestuurd 
waar ikzelf en veel andere mensen 
werden opgevangen. Tinus en Marco 
zaten in het kantoortje van Palm vanwaar 
ze de zoektocht konden volgen. 
Uiteindelijk heeft de brandweer onder de 
stalen deur Wilfred terug gevonden, hij 
moet op slag dood zijn geweest. Zelf heb 
ik dat niet meer gezien (en ook niet durven 
zien).  
 
 
De hele dag stond in de straten van Eerbeek nog oud papier, dat niet werd opgehaald. 

Wilfred omstreek 1988 



 
In de rouw periode hebben veel leden geholpen door bij het condoleren van Wilfred 
koffie te schenken en dergelijke. Wilfred is de woensdag erop begraven bij de NH-kerk in 
Loenen, zijn graf is daar nog steeds te zien. Ik was blij dat ik mee mocht lopen bij het 
dragen van de kist, naast Dick. Eendracht speelde ook, onder leiding van Aalco Flink. 
Die dirigent had kort daarvoor afscheid genomen na onenigheid over 
concoursdeelname, maar wilde dit gelukkig graag met ons doen. We speelden o.a. het 
tweede deel uit de Downland Suite, met een cornet solo die op deze gelegenheid door 
Wim van Hensbergen werd gespeeld (Wilfred was zelf trompettist bij de fanfare 
geweest). 
 
Dick Meijer, de vader van Wilfred, helpt Eendracht nog steeds bij het vervoeren van 
slagwerk bij concerten en concoursen. Altijd als ik hem en zijn vrouw zie denk ik eerst 
nog aan Wilfred en het ongeluk. 
 
Helen van der Veen (toen sopraan saxofoniste bij Eendracht) zei later dat ze in de dagen 
na het ongeluk geen muziek kon verdragen. Zelf heb ik die bewuste middag thuis 
meteen de plaat van de “Unvollendete” opgezet; de wrange metafoor voor het 
onvoltooide leven van Wilfred Meijer, 29 jaar jong gestorven op 4 april 1992.  
 

Henk Wensink, maart 2012 
 
“Die Unvollendete” van Schubert 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=k-DbIKM06ig#t=210s 

 
Downland suite, 2e deel: Elegy  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-xQ4NzihCTA#t=325s 
 



 

 

• AGENDA 
 

 
 
NB: alle nieuwe en gewijzigde data in de agenda worden cursief en vet weergegeven !!! 
 
 

� 10 maart ’12 Voorjaarsconcert Eendracht (10:00 - 23:00  uur ALLE LEDEN) 
� 11 maart ’12 Opruimen voorjaarsconcert (10:00 – 12:00 uur ALLE LEDEN) 
� 22 maart ’12 Algemene ledenvergadering Eendracht (20:00 uur Schuure) 
� 24 maart ’12 Play-In (Pannerden, musici min. diploma A /  info Ellen Brom) 
� 5 april ’12      Meerepeteren LEGO-musici koralen met FF (19:45 uur ad lib) 
� 8 april ’12      Koralen spelen eerste Paasdag (FF 10:00 uur Kruiskerk) 
� 15 april ‘12    Eendracht’s got talent (10:30 uur Schuure) 
� 21 april ’12    Feestavond (alle leden + partner om 20:00 uur Korenmolen) 
� 3 mei ’12       Meerepeteren LEGO-musici koralen met FF (19:45 uur ad lib) 
� 4 mei ’12       Dodenherdenking (FF 19:30 uur Begraafplaats Eerbeek) 
� 26 mei ’12 Solistendiner (vanaf 17:00 uur De Schuure incl. eten en jury) 
� 29 mei ’12     Start avondvierdaagse (KOE begin van de avond in Eerbeek) 
� 1 juni ’12       Intocht avondvierdaagse (FF + LEGO circa 19:30 uur Eerbeek) 
� 10 juni ’12 Zomerconcert (FF + LEGO vanaf 11:00 uur bij de muziektent) 
� 4 juli ’12 Laatste repetitie LEGOrkest voor de vakantie 
� 5 juli ’12 Laatste repetitie Fanfareorkest voor de vakantie 
� 6 juli ’12 Laatste repetitie Leerlingenorkest voor de vakantie 
� 22 aug ’12 Eerste repetitie LEGOrkest na de vakantie 
� 23 aug ’12 Eerste repetitie Fanfareorkest na de vakantie 
� 24 aug’12 Eerst repetitie Leerlingenorkest na de vakantie 
� 25 aug ’12     Taptoe Eerbeek Sportief (KOE ’s middags in Eerbeek) 
� 22 sep ’12 Bijenmarkt (FF+LEGO 10:45 tot 13:00 uur Korenmolen EBK) 
� 7 okt ’12 Uitwisseling met Eendracht Winterswijk door LEGOrkest 
� 20 okt ’12 Herfstconcert Fanfare met OLTO (’s avonds, Kruiskerk EBK) 
� 28 okt ’12      Eendracht’s got talent (10:30 uur Schuure) 
� 16 dec ’12     Volkskerstzangdienst (FF+LEGO), Kruiskerk EBK, 18:30 uur 
� 7 feb ’13 Oefenen Carnavalnrs (FF+LEGO) 19:30 tot 20:00 uur Schuure 
� 10 feb ’13 Carnavalsoptocht (FF+LEGO), 12:50 bij De Schuure in EBK 
� 9 mrt 2013 Voorjaarsconcert Eendracht (10:00 - 23:00 uur ALLE LEDEN) 
� 10 mrt 2013 Opruimen voorjaarsconcert (10:00 – 12:00 uur ALLE LEDEN) 
� 14 mrt 2013 Algemene ledenvergadering Eendracht (20:00 uur Schuure) 
� 23 nov ’13 OPTIE concert fanfareorkest in Hanzehof (’s avonds) 

 

 

 
 


