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Van de Bestuurstafel
Derde Jaargang.
Met deze nu voor u liggende uitgave van Old Ni-js nummer 12 is de
derde jaargang van ons verenigingsorgaan compleet.
Na het wel zeer fraai ogende thema-nummer "Acht Eeuwen Heerlijk
Eibergen" doet een "normaal" nummer van Old Ni-js bij de eerste
aanblik even wat sober aan, maar onze medewerkers hebben hun best
gedaan, ook dit laatste nummer van 1988 te voorzien van aantrekkelijke leesstof met onderwerpen over het verre en het nabije ver
leden van Eibergen.
Ledental.
Ons ledental groeide dit jaar gestadig door. Ruim een honderdtal
nieuwe leden mochten we verwelkomen, zodat we het nieuwe jaar in
gaan met 565 leden. Waarschijnlijk zijn we zodoende de grootste
oudheidkundige vereniging m de Achterhoek geworden.
Acht Eeuwen Heerlijk Eibergen.
Het afgelopen jaar vergde veel werkkracht van de bestuursleden.
De samenstelling van ons themanummer Acht Eeuwen Heerlijk Eibergen eiste veel studie, onderzoek en overleg. We prijzen ons geluk
kig met de van vele zijden ondervonden medewerking en met de enthousiaste ontvangst, die het boek ten deel viel, zowel bij leden
als bij met-leden.
Vanwege het bijzondere karakter van deze uitgave, en de ervaring
met ons vorig themanummer, kozen we voor een extra grote oplage.
Het boek werd goed gepresenteerd in Gellekinks boekhandel.
Al ligt het daar nu niet meer vooraan, het is er nog steeds verkrijgbaar voor de prijs van ƒ 20,- Iets, om aan te denken, als we
een cadeautje zoeken voor een familielid of kennis. Ook in 1989.
Veldnamenonderzoek.
De "veldwerkers" onder leiding van Herman Landewers gingen voort
met het veldnamenonderzoek. Rekken, Holterhoek en Mallem zijn zo
goed als afgewerkt. Het is verheugend te constateren dat ons bestuurslid, de heer Grobbee, enkele personen heeft weten te vinden
die aan dit onderzoek in Beltrum willen meewerken. Ook in Zwolle
hopen we deze winter te kunnen starten.
Aktiviteiten.
Ons filmfestival in februari was voor enkele honderden mensen
weer een heel fijne middag. Er was een Duitse film bij over het
stroomdal van de Berkel in Duitsland. Een activiteit, die getuigde van goed "naoberschap" tot over de grens.
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Ook deze winter zullen we ons beperken tot het organiseren van
het jaarlijkse filmfestival, dat gehouden zal worden op zondag 19
februari 1989 's middags om 14.30 uur in de vroegere Victoriabioscoop, thans zaal Don Camillo, Grotestraat 98. Kaartjes voor
deze middag zijn vanaf 6 februari verkrijgbaar bij Bloemenhuis
Schepers in Eibergen.
Onze jaarlijkse ledenvergadering zal zijn op woensdag 12 april
1989 met voor de pauze afhandeling van de huishoudelijke zaken en
na de pauze een historisch onderwerp.
Daarnaast maken we onze leden graag attent op de molenavonden van
de Piepermolen en van de Vrienden van de Mallemse molen, die in
de agenda van Onze Gids worden opgenomen.
E.H. Wesselink, voorzitter.

CONTRIBUTIE
1989
L' treft in dit nummer tevens een accept-girokaart
aan ter betaling van de contributie
voor 1989.
De contributie
is ongewijzigd en bedraagt f 22,50 per Jaar.
U doet ons een groot plezier door dit bedrag voor 1 maart 1989
te betalen met gebruikmaking van de
accept-girokaart.
Dank zij de activiteit
van onze penningmeester is de contributie over 1988 zo goed als
binnen.
Maar, telefonische
of schriftelijke
herinneringen
kosten geld
en dat is geld, waaraan u noch wij iets
hebben.
Dus... betaalt u a.u.b. op tijd. Dan kunnen wij met ons verenigingswerk weer voort zonder schulden te hoeven maken.
Hartelijk
dank voor uw medewerking.
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Boven: Een oude ansichtkaart
uit
links
het oude tolhuis
en rechts
Onder: Een opname van het
het echtpaar
Floor,
beter

1910 van de Haaksbergseweg
met
de "Kastanjefabriek"
nu GEMAVO.

tolhuis,
dat jarenlang
werd gerund
door
bekend als Jan en Mina van den Tol.
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Mien Lieve Tied
Deze titel kozen we voor enkele artikelen van de hand van onze
plaatsgenoot, de heer B.Meulenkamp, die van 1938 tot 1960 een krui
denierswinkel had in de Grotestraat, op de hoek van de Kluiversgang, tegenover het gemeentehuis.
Het was één van de veertien levensmiddelenbedrijven, zoals men ze
na 1945 allengs graag noemde. Het was een fase in een ontwikkeling
die van de oorspronkelijk afzonderlijke winkeltjes voor koffie,
thee en tabak, winkels voor kruideniers-, grutters- en koloniale
waren door alsmaar toenemende concentraties en schaalvergrotingen,
leidde tot het ontstaan van "supermoderne supermarkten", waar van
alles in één grote ruimte te koop is.
In Acht Eeuwen Heerlijk Eibergen schreven we, hoe het aanzien van
de Grotestraat de laatste twintig jaar drastisch is gewijzigd door
afbraak van de boerderij-huizen, waarvan er aan de noordzijde van
de Grotestraat nog enkele stonden, en door de grootscheepse opruiming van de grotendeels 19e eeuwse woningen, waaronder een aantal,
die door hun wat statig aandoende voorgevel herinneringen opriepen
aan de 19e eeuwse burgerklasse van Eibergen.
De heer Meulenkamp, geboren en getogen Eibergenaar, inmiddels de
zeventig gepasseerd, bewaart veel herinneringen aan mensen, die
zo'n zestig jaar geleden de Grotestraat bewoonden.
Zijn op schrift gestelde herinneringen zijn als een verhaal bij
een foto-album van de vroegere Grotestraat-familie, die kleur gaf
aan het leven van alledag. We hopen, dat de bijgeplaatste foto's
uit de collectie van Joh. Baake de sfeer van weleer voldoende helpen oproepen. Voorts verwijzen we graag naar de boekjes "Eibergen
in Oude Ansichten", samengesteld door F.J.de Leeuw en W.J. Heinen.
In 1851 beschreef J.A. Kolkman op zijn voettocht door de Achterhoek Eibergen, komend van Borculo, de heer Meulenkamp begint zijn
wandeling op de Haaksbergseweg bij het oude Tolhuis.
We hopen, dat de lezers met plezier meekijken en luisteren naar de
verhalen van de heer Meulenkamp.
E.H. Wesselink.
Van Floor van den Tol tot aan de Grotestraote.
Dicht aan de Haaksbergseweg lag het oude tolhuis waar Floor woonde. Daarom heette het daar: "Floor van den Tol". Het huis lag zo
dicht aan de Haaksbergseweg, dat de huisdeur pal op het fietspad
uitkwam. Gelukkig waren er toen nog geen bromfietsen.
Met een 'gewone' fiets kon je altijd nog wel uitwijken, als er onverwacht iemand naar buiten kwam. Zoals op de foto is te zien, had
dit huis aan de voorzijde een veranda. Maar ook aan de westzijde
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Boven: "Gezicht
op den Needscheweg",
een foto gemaakt in 1913
het dak van notaris
ter Braak. Met aan weerszijden
een vrij
over de
landerijen.

vanaf
uitzicht

Onder: Zo zag de toegang van ons dorp er m 1925 uit.
In het midden
pension Ledeboer dat in de dertiger
jaren
werd afgebroken.
Rechts
achter de grote boom het kantoor
van notaris
ter Braak, nu ABN bank.

- 7was er zoéén en juist deze was 's zondagsavonds speciaal in trek
bij vrijende paartjes. Immers, daar zat men lekker droog en in het
donker en "lm Dunkeln ist gut munkeln" zegt een Duits spreekwoord.
Trouwens, de hele Needseweg (men sprak toen nooit van Haaksbergseweg), was op zondagavonden in trek als promenade voor jongens en
meisjes die "sjans" hadden of "op stap" gingen.
Zo was dat toen ....
In de veranda aan de voorzijde van het tolhuis zat het echtpaar
Floor (Jan en Mina van den Tol) vaak op middagen, en op hun gemak
zoals men dat vroeger deed, de stoel op twee poten achterover geleund, en met de rugleuning tegen de muur, te kijken, wie er allemaal te voet, per fiets of met paard en wagen voorbijkwam.
Het huis was duidelijk herkenbaar als een voormalig tolhuis. Tot
1907 was daar een tolboom over de weg geweest. De tolheffing werd
met ingang van 1 januari 1907 bij raadsbesluit afgeschaft.
Later, toen de tol was opgeheven, was het café het stamlokaal van
de buurtschap Mallem.
Toen de beide oudjes overleden waren, werd het bedrijf voortgezet
door B. Spoor en daarna door B. Wittebroek. Thans is het oude tolhuis verdwenen. In de plaats ervan, maar op ruime afstand van de
verkeersweg gelegen, ligt daar nu aan de ingang van het dorp het
moderne café-restaurant 't Tolhuis.
Het fabrieksgebouw, op een bult aan de overkant van de Haaksbergseweg, noemden wij vroeger de "Kastanjefabriek", naar de rij van
wel 10 of meer grote kastanjebomen, die daar voor de fabriek stonden. Vooral in het najaar oefenden de kastanjebomen grote aantrekkingskracht uit op de jeugd, die dan met stokken en stenen probeer
de de kastanjes in hun dikke, groene bolsters uit de bomen te gooi
en. Vaak ging men er al 's morgens vroeg met een zaklantaarn op
uit om tamme kastanjes te zoeken.
De kastanjebomen zijn inmiddels verdwenen, de fabriek, thans de
machinefabriek GEMAVO, staat er nog.
De pas in de dertiger jaren op gang gekomen lintbebouwing langs de
Haaksbergseweg was er toen nog niet, zodat men vanaf het Tolhuis
ter weerszijden een vrij uitzicht had over de weilanden.
Alleen de boerderij van Izaks "Kiek-in-de-Bekke", nu wat weggestopt gelegen en het woonhuis,nu Haaksbergseweg 3, stonden er toen
al. In het open land, oostwaarts lag de boerderij Haller, te berei
ken langs een zandpad met karrespoor.
Op de hoek van de Hondevoort, toen nog een zandpad, lag de tuin
van notaris ter Braak, met een mooie witte tuinpoort ervoor.
De notaris had aan de overzijde, aan het begin van de Grotestraat
zijn kantoor.
Ook is op de foto duidelijk te zien, dat men vroeger twee bruggen
over moest om in Eibergen te komen. De voorste brug op de foto is
de houten brug over de Berkel, vrijwel op de plaats, waar nu de
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Boven; Wi e vroeger i
E bergen i
b nnenkwam vanu
it
de ri chti ng
Haaksber
gen, moest twee houten bruggen over. De eerste, i
d e over de
Berkel,
is er nog steeds.
De tweede di e over de Ramsbeek (De Pollegotte) i s
vervangen door grote du
i kers
onder de weg. Deze opname dateert i
ut
1906.
Onder: De Berkel zoals i
d e er voor de regulati e i
u tzag.
In i
E bergen
wist men ni et beter,
of 's wi nters
stonden de wei landen il nks
en
rechts
van de Haaksbergseweg
blank.

- 9moderne brug ligt. Het bruggetje iets verderop, was de brug over
de Pollegotte,(officieel de Ramsbeek). Die Pollegotte maakte in
vroegere dagen net voor de Needseweg een aftakking noordwaarts en
mondde dan net voor de Berkelbrug in de Berkel uit.
Bij hoog water echter, trad de Pollegotte snel buiten haar oevers
en volgde dan de tweede bedding onder de brug door, die dus in de
zomerdag droog lag, en stroomde dan de weide van Wormmeester aan
de andere kant van de Needseweg binnen.
Tussen deze weide en de Berkel lag "De Pol", zoals een door water
omringd hoger gelegen stuk grond genoemd wordt. Dit verklaart de
naam van de villa, die de heer C. Prakke hier vroeger bouwde en te
vens de naam Pollegotte voor het watertje, dat als het ware de Pol
omspoelde.
Het kronkelen van de Berkel, die zich hier door de lage weilanden
een weg zocht, richting Weemerdijk, is op de Maat in de buurt van
de Whemerhof nog duidelijk te zien.
In Eibergen wist men niet beter, of 's winters stonden de weilanden links en rechts van de Haaksbergseweg blank. Vanaf de Mallemse
molen tot aan de Weemerdijk was het één grote watervlakte.
Het stukje weg tussen de tuin van notaris ter Braak en de kastanje
fabriek was dan net een wandelpier met links en rechts een zee van
water. Heel vaak lag daar in de verte boerderij Haller volledig
geïsoleerd van de buitenwereld.
Vlak bij de Pol was een doorloophek, waardoor je vanaf de Berkelbrug de kortste weg kon nemen naar de hervormde kerk. Een soort
kerkepad, dwars door de wei van Wormmeester en dan kwam je uit op
een heggepad, tussen de tuinen door van meester Leppink en dokter
ter Braak. Zo bereikte je dan de achterkant van de kerk.
Op de plek, waar nu de grens is tussen de huizen van Beskers en
dokter Roessing, was een poortje om in de wei van Wormmeester te
komen. Elke dag ging opoe Wormmeester door dit poortje om haar
kippen te voeren, die midden in de wei, op een heuveltje, omgeven
door struikgewas, hun hok hadden. Ze ging dan meteen "de eier oethalen" en keerde niet met lege handen huiswaarts naar de Grotestraat.
Tot zover mijn eerste bijdrage, die eindigt bij de toegang van
het dorp. In het volgende nummer van Old Ni-js begint mijn verhaal
bij de Wilhelminalinde, welke stond voor het huis van de familie
Ledeboer.
Eibergen, september 1988.
B. Meulenkamp.
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1938

Vijftig jaar

1988, Eibergen en de Wereld van Toen.

Eibergen, 1 februari 1938. De Eibergse gemeenteraad, bestaande uit
13 leden, 6 Katholieken, 3 Prot.Chr., 3 S.D.A.P.-ers en 1 Liberaal
vergadert onder voorzitterschap van burgemeester A.G.Delen op deze
zoals hij het noemt, onvoorziene nationale feestdag des namiddags
te 22 uur. Op 31 januari 1938 had op paleis Soestdijk H.K.H, prinses Juliana het leven geschonken aan een dochter, die de namen
Beatrix, Wilhelmina Armgard zou krijgen.
De vergadering bevatte, behalve een toespraak van de burgemeester
slechts één agendapunt, het voorstel tot het verzenden van een gelukstelegram naar paleis Soestdijk en daarna de mededeling, dat de
Oranjevereniging en de burgerij als blijvend aandenken aan deze
blijde gebeurtenis een fontein met vijver aanbieden, ter verfraaiing van de voortuin van het gemeentehuis. In 1988 kan men vaststel
len, dat het blijvend aandenken het vijftig jarig jubileum het net
niet heeft gehaald. De voortuin met fontein en vijver werd in 1987
een voorplein met fontein, wat bomen en een beeld.
Nederland 1938. De regering besluit begin 1938 het jaarlijkse oefencontingent van militairen op 32.000 te brengen. De oefentijd
van de militairen wordt verlengd tot 11 maanden. Voor de Cavalerie
zelfs op 15 maanden. Door deze maatregel wordt de legersterkte 3x
zo groot.
Europa 1938. Onweerswolken pakken zich samen boven politiek Europa
In februari dwingt Hitler, de "Fuhrer",van het nationaal-socialistische Duitsland, de Oostenrijkse bondskanselier Schuschnigg om de
nationaal-socialist dr.A.Seys Inquart (waar kennen we die naam ook
weer van?) als minister in zijn kabinet op te nemen.
12 maart 1938. Hitlers troepen rukken Oostenrijk binnen. Op weg
naar de hoofdstad Wenen ondervinden de Duitse troepen geen enkele
weerstand. De "Anschluss" is een feit geworden. Oostenrijk wordt
als "Ostmark" opgenomen in het "Grossdeutsche Reich" van Hitler.
De wereld stond erbij en keek er naar.
In Nederland worden de grootste binnensluizen van Europa, bij
Vreeswijk in het Amsterdam-Rijnkanaal, in gebruik gesteld.
Eibergen, april 1938. Het nieuwe zwembad bij de Mallemse molen
trekt weinig zwemmers, waarschijnlijk als gevolg van het verbod op
gemengd zwemmen. Op 19 april buigt de gemeenteraad zich over het
voorstel van het S.D.A.P.-raadslid Ordelman, om het verbod op het
gemengd zwemmen op te heffen. Dit leidt tot de langste discussie
sinds tijden. Dank zij de "ommezwaai" van de heer Adolfsen (Prot.
Chr.), die tot verbazing van de R.K.-fractie gemengd zwemmen niet
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langer in strijd met de Christelijke principes vond, werd met 7
tegen 6 stemmen tenslotte besloten, gemengd zwemmen voor gezinnen
zeer beperkt toe te staan. Normvervaging? 1988. Bewaking van goede zeden en normen lijken in het geding bij de vraag om enkele
uren naaktzwemmen in zwembad "Het Vinkennest".
Zomer 1938. Er verschijnen foto's in de kranten van Joden in Wenen
die gedwongen worden met tandeborstels de straat te reinigen onder
het toezicht van geamuseerd toekijkende Duitsers in uniform.
De wereld stond erbij en keek er naar.
Nederland verscherpt vanaf mei de controle aan de grenzen om de
grote stroom joodse vluchtelingen uit Duitsland, die illegaal het
land binnenkomen,in te dammen. De regering is van mening, dat door
de grote werkloosheid onze economie te zwak is om veel vluchtelingen op te nemen. Bovendien leidt het grote aantal buitenlanders
tot ongewenste Uberfremdung. De linkse partijen laten wat verontrusting blijken, de rechtse regeringspartijen zwijgen, de N.S.B,
prijst de regeringsmaatregel: "De Joden in Duitsland worden normaal behandeld."
Juli 1938. De gemeenteraad van Eibergen besluit, de marken Zwolle
en Hupsel over te nemen, waardoor het onderhoud van wegen in die
marken voortaan aan de gemeente komt. De toekomstige kosten van
dit besluit worden op enige tonnen geraamd. De positie van de marken Loo en Mallem is nog onduidelijk. De laatste resten van een
eeuwenoude bestuursvorm stonden door dit besluit op het punt te
verdwijnen.
September 1938. Hitler eist van Tsjecho-Slowakije afstand van Sudetenland, waar volgens hem de overwegend Duits-sprekende bevolking door de Tsjechen wordt onderdrukt.
Prins Bernhard, nog maar kort Nederlander, spreekt van een ongehoorde mentaliteit en "Men is ziende blind".
De wereld stond er bij en keek er naar.
September 1938. Nederland viert het veertigjarig regeringsjubileum
van koningin Wilhelmina. In de gemeenteraadsvergadering van 28
september wordt er met geen woord over gerept. Wel werd toen het
besluit genomen ƒ 3000,- beschikbaar te stellen voor het inrichten
van 3 lokalen in de oude openbare school op de Hagen ten behoeve
van de nieuw op te richten huishoudschool, waaraan, zo werd in de
raad betoogd, grote behoefte was in Eibergen.
In Nederland worden de grensbataillons gemobiliseerd. Het Nederlandse leger wordt voor de helft ingezet voor bewaking van kust en

- 12 grenzen. In september worden onder bruggen springladingen aangebracht. Ook onder de berkelbrug. De bruggen worden voortaan bewaakt. Militairen worden, waar nodig, bij particulieren ingekwartierd. Het Nederlandse leger krijgt in september scherpe munitie
uitgereikt. Verlofgangers moeten onder de wapens blijven. De sterk
te van het leger wordt daardoor op 35.000 man gebracht.
Chamberlain:"Peace in our Time". 29 september 1938, grote mogendhedenconferentie in Munchen tussen Hitler, Mussolini en de eerste
ministers van Engeland en Frankrijk, Chamberlain en Daladier.
Hitlers eisen ten aanzien van Sudetenland worden ingewilligd.
Tsjecho-Slowakije wordt, zonder iets gevraagd te zijn, gedwongen
tot gebiedsafstand. En zo kon Hitler de verdedigingsgordel van
Tsjecho-Slowakije zonder slag of stoot in bezit nemen. Voor Duitsland lag de weg naar Z.0.-Europa open. Chamberlain werd in Europa
alom als vredesengel begroet. Hij toch had een oorlog voorkomen!
Zijn leus: "Peacein our Time" nam men maar al te graag over. Aan
verraad dacht men niet.
Europa stond er bij en keek er naar.
Ook in Nederland werden toen op veel plaatsen vlaggen uitgestoken.
De vrede was immers uitgebroken!
Het anti-revolutionaire dagblad De Standaard schreef: "Wonderlijk
in het leven van deze man (Hitler) is Gods leiding met hem!"
De hoofdredakteur, minister-president dr.H.Colijn, dankte de Koning der Koningen voor deze redding.
Maar de in Eibergen geboren schrijver, Menno ter Braak, briljant
ontmaskeraar van het nationaal-socialisme, liet toen een geluid
horen, dat nu groot respect afdwingt.In een desperaat artikel "Het
Verraad der Vlaggen" schreef hij: "De vlaggen spreken van verraad.
Zij spreken van een democratie, die zich verheugt over de nederlaag van een democratie." Chamberlain, de democraat, leverde Tsjecho-Slowakije, een democratisch land, uit aan de dictator Hitler
en ook democraten in Nederland staken triomfantelijk de vlag uit.
Wat kon men van zo'n democratie nog verwachten?
We stonden er bij en keken er naar.
Kristalnacht in Duitsland Op 9 november 1938 kwam de terreur tegen
de Joden in Duitsland goed op gang. Hitler zette zonder pardon
20.000 Joden van Poolse afkomst af in Polen, dat op zijn beurt deze Joden weigerde op te nemen. Weerloos en dakloos werden de Joden
teruggedreven in het niemandsland tussen Polen en Duitsland.
Uit wanhoop over het lot van zijn dakloze ouders in Polen, drong
een 17-jarige poolse Jood in Parijs de Duitse ambassade binnen, en
vuurde enkele schoten af, waarbij een Duitser het leven liet. Dat
was het sein voor Hitler voor de openlijke terreur tegen de Joden
in Duitsland. Himmler organiseerde zijn S.S. Overal werden synago-
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werden ingeslagen. Huizen en winkels werden geplunderd. Politie en
bevolking keek toe, hoe onschuldige joden werden vernederd en gevangen genomen.
Er werden toen 20.000 Joden weggevoerd naar het concentratiekamp
Buchenwald
Als straf voor hun Jood-zijn. De Joden werden
verooordeeld tot het betalen van de miljoenen schade, die in de
kristalnacht door anderen was aangericht. Joodse kinderen werden
de volgende dag van de scholen verwijderd. Joodse mannen werden
massaal werkeloos en Joden werden uit het openbare leven geweerd.
Wie als Jood van een openbaar toilet gebruik durfde te maken,moest
3 Mark boete betalen. De massale werkeloosheid maakte hen van de
staat afhankelijk, die er voor zorgde, dat ze snel verpauperden.
De wereld stond er bij en keek er naar!
In Nederland nam na de kristalnacht de druk op onze oostgrens toe.
Er moesten kampen komen om de nieuwe vluchtelingen op te kunnen
nemen. De regering verzocht het Joods vluchtelingencomité om geld:
3 miljoen gulden. Binnen drie dagen was dat bedrag gegarandeerd.
Als plaats van het kamp werd Westerbork aangewezen. Tussen de chef
van de generale staf, generaal Reynders, en de minister van defensie rees een scherp conflict over de situering van de verdedigings
werken langs de IJssel. De minister zette zijn zin door en koos
voor een ondiep, aaneensluitend vuurfront, dat in mei 1940 van wei
nig waarde zou blijken te zijn.
Op 15 november 1938 deelt burgemeester Delen de gemeenteraad mee,
dat Eibergen meer dan 10.000 inwoners heeft. Dientengevolge gaan
burgemeester, secretaris en ontvanger er in salaris op vooruit.
Hij stelt voor, ook de jaarwedden van de beide wethouders te verhogen, en wel met ƒ 100,- per jaar. De wethouders wijzen de verhoging bescheiden van de hand.... Maar na wat loven en bieden en een
tussenvoorstel worden de wedden met ƒ70,- verhoogd tot ƒ450,- Zo
terughoudend de raadsleden zich bij andere voorstellen tot loonsverhoging opstelden, zo gul waren ze nu.
Eibergen,oktober 1988.
E.H. Wesselink.

BRONNEN en LITERATUUR:
- Gemeente Eibergen, Archief: Verslagen Gemeenteraadsvergaderingen van 1938.
- Dr. L.de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de
tweede Wereldoorlog, deel 1,2 en 3 ('s-Gravenhage 1969).
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Scheppels Mankzaod
Zo zuutjes an he'w al van alle soorten mankzaod in de wanne 'ehad.
Van de wekke was ik bi'j den dokter, waor ik efkes mos wachten. In
de wachtkamer lei een tiedschrift en daor viel mien oge op een artikel aover kinderversjes.
't Ging aover een Duutsen onderzuuker, den had 61A kinderversjes
verzameld. Gien versjes die de kinder op schole leert, maor versjes, die ze onder mekare op straote zingt: spolversjes, aftelriemkes, versjes um op te dansen, en aover van alles, wat kinder bezig
bunt te ontdekken in 't laeven: dus ook vieze"^ Versjes zoas: "Der
was es een vrouw, die pieste cacao'"
Now wet leluu, wat ik bedoole. In de letterkunde nuumt ze dat
orale poëzie. Wat neet op'eschreven wordt, maor as deur mond op
mond reklame wodt deur'egeven. Versjes van vrogger op de boerendelle, waor den domineer of den pastoor neet an te passé kwam en
waor ok Hieronymus van Alphen met zien brave Hendrikenversjes van:
"Jantje zag eens pruimen hangen", gien schuld an was, al ging 't
soms wal aover proemen.
Hans Keuper, den Achterhooksen liedjeszanger, hef al es een keer
op'emarkt, dat de olde kuituur verloren is 'egaone, toen de domineers en de schoolmeisters zich met de volkszang gingen bemeujen.
Hie kon bes wel es een betjen geliek hemm'n.
Now zol ik wal es willen wetten, of de laezers van Old Ni'js mien
kont helpen an wat olde versjes m 't plat. 't Mag aover van alles
waezen. Mooi of lilluk, dat dut ter neet too. 't Geet um een stuks
ken Achterhookse kuituur. Orale Eibargse poëzie dus....
In mien herinnering bunt de oldste versjes die ik 'eleerd hebbe
van mien opa,den nogal vals met van die wonderlijke uuthalen zong.
At mien vader en mooder es een enkele keer samen uutgmgen naor de
jaorvergadering van den vakbond, dan kwam opa op de klemkmder op
passen. En dan mochte wi'j op zien knie zitten, peerdjen ri'jen en
dan had'e van dee opzegversjes as: "Hendrik, slao bendrik, slao
bieres, slao brood, slot alle olde wieve met de potleppel dood".Ik
heb nooit 'ewetten, waor dat op sloog. En dan ging 'e ok met ons
zingen.
Versjes, dee gien mense anders kon, behalve hee en mien vader:"Jan
brendt de lampe nog, jao, mooder as een lier. Abraham, wat mot dat
hier'' Ik vri'je met de meid van Jan brendt de lampe nog, ja mooder
" Dat was een versjen zonder ende.
At der dan genog 'ezongen was, mosse wi'j naor bedde, in de slaopkamer naos de kokken. Opa zat in de kokken b'j de peterollielampe,
want elektrisch licht was ter nog neet. De slaopkamerdeure leet'e
een hortjen los staon, totdat de kinder in slaop waren.
Kleine kinder waren vake bange in 't duuster. I'j konnen nooit wet
ten of de boelekearl onder 't bedde zat.

- 15 Ens, toen mien vader en mooder 's aovens late (wat was late vrogger?) weer kwammen, hooven ze neet te vraogen, of de lampe nog
brannen. Toen ze de kokkendeure los deden, kwam eur den zwarten
walm integen. Opa zat an taofel te slaopen en had neet 'emerkt dat
de lampepitte was gaon walmen.
Alles lag onder een laoge van den vetten olliewalm, opa,de taofel,
de stuule, en umdat de slaopkamerdeure naor de kokken los was
blieven staone, zat ok in de slaopkamer alles onder het roet.
Midden in de nacht mossen kinder en beddegoed verschoond worden.
Mien mooder kennende, is het veur opa den aovend neet meer gezellig 'ewodden. Later, jao, later kon ze der umme lachen. En at ze
et dan wier vertellen, en dat dee ze vake, dan gruujen opa in eur
verhaal tot een heel aardigen olden man, dee as een kind met de
kinder in slaop viel.
At der bi'j ons vrogger grote mensen op visite waren, dan mosse
wi'j die altied een hand geven. En die grote mensen deden dan
eerst heel aardig. Raodsels opgeven. Maor dat waren vake pesterige
raodsels, dat wet ik nog wal. Zo van:
"lepmien en Kniepmien, die zatten op een wagen,
lepmien viel der af en wie bleef ter opzitten?
A'j dan "Kniepmien" zeien, dan kneppen ze ow gemeen in de mouwe.En
daor hadden ze nog schik van ok. Een ander zeer doon, dat heurn
der vrogger bliekbaor bi'j. At mien vader met ons, kleine kinder,
spollen, dan had'e een riemken, dat ging zo:
"Geef mien de hand,
gaot naor de markt.
Koop een koe,
Kiezeman toe.
Buultjen met zand,
Kiele,kiele,kiele in de hand.
Onder 't opzeggen, hielden ze dan ow hand vaste, sloogen der in,
zoas koopluu dat op de markt ok altied doot, en an 't ende, bi'j
"kiele,kiele",ruuren ze met de vinger in de kinderhand en dat ging
kietelen. Dat was een apart gevuul en dan trok i'j as kind natuurlijk de hand terug.
Spolversjes hadde wi'j ok. Aw op zundag met een stel kinder uut de
buurte liepen, dan ging het van:
"Lange, lange riege,
korte, korte stiege,
der mot der ene af."
en dan ging den dee helemaol rechts liep naor de linkervleugel van
de riege. Van grote mensen of oldere bruurs leern i'j raodsels die
te maken had met dinger, waor neet aover 'epraot wie, b.v.

- 16 "De Farao van Egypte,
den had een ding dat wipte,
tussen de bene en onder 't gat.
Rara, wat veur ding was dat''"
En dat was natuurlijk een peerd. Zo bunt ter zovölle. Ik wil ze
graag verzamelen voor Scheppels Mankzaod. Stuurt ze mien, of zegt
ze mien. Alvaste bedankt.
Mien adres:
E.H. Wesselink.
Hondevoort 22,
Tel.05454-71866.
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De verdwenen molens van Beltrum
4. De molen van Hofman.
Nadat ik in een aantal afleveringen van Old Ni-js de molens van
Luttikholt in Avest, Groot Zevert in Voor-Beltrum en de oliemolen
van Schilderink aan de Haneveldseweg de revue liet passeren, is
het nu de beurt aan de laatste van de vier verdwenen molens, namelijk die van Hofman aan de Molleweg.
De molen van Hofman stond destijds op den Beltrumsche Es. Voor menigeen zal het bekender in de oren klinken als ik zeg dat de molen
gestaan heeft aan de Molleweg, en wel tussen het huis met nummer 1
(Ravesloot) en nummer la (Ribbers), circa 100 meter van de weg af.
Er liep een zandpad vanaf de weg naar de molen toe en ook kon men
er met paard en wagen door heen rijden, want de molen was op een
belt (zandheuvel) gebouwd. Zo konden de boeren de zakken graan direkt aan het luitouw bevestigen, waaraan ze naar boven gehesen wer
den tot op de stortzolder. Men kon de molen via de achterkant verlaten en huiswaarts keren om het later als meel weer op te halen.
De molen van Hofman is ongeveer 120 jaar oud geworden. Hij is net
voor de cycloon van 1927 gesloten en gesloopt.
Men weet zich zelfs te herinneren dat op de middag van de cycloon
nog balken zijn opgehaald met paarden en wagens.
De molen was de laatste jaren zo in verval geraakt, dat het teveel
geld zou kosten om deze nog weer te restaureren. Hij heeft nog een
poos op twee wieken gedraaid omdat beide anderen waren versleten.
Daarbij kwam nog, dat de toenmalige molenaar, welke ook eigenaar
was, een baan kon krijgen op de maalderij van de toen 5 jaar oude
ABTB in Beltrum.
De oudste gegevens komen uit "De staat van de molens in de Achterhoek omstreeks 1830". Deze is gebaseerd op een veertigtal lijsten
afkomstig uit het archief van de Inspectie der Registratie en Successie te Zutphen. De lijsten maakten deel uit van de administratie van de grondbelasting welke gebaseerd was op de wet van 3 Primaire AN VII (23 november 1798). De beschrijving over de molen van
Hofman is van 14.2.1831 en luidt als volgt:

-Aard der eigendom: Wind- Koorm en

Pelmolen.

-Aanwijzing distrikt of plaatselijke benaming: Het Dorp.
-Aanwijzing van de sectie/nummer: C. 253
-Aanwijzing v.d. inh.grootte in Ned. opp.: -.04.-.
10
-Namen, beroep en woonplaatsen der eigenaren en

vruchtgebruikers: J.H. Hofman landb.

-Beschrijving der gebruikers of pachters: de

eigenaar.
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-omschrijving: In steen gebouwd met omgang heeft twee koppel
steenen een oan 5% en een van 5 voet diameter welke gelijktijdig
kunnen werken en een paar kleine
steenen
to het pellen van garst in zeer goeden staat van
onderhoud en niet ongunstig
gelegen.
Omdat de molen zo'n 120 jaar oud is geworden, heeft hij ook een
groot aantal molenaars gekend.
De oorspronkelijke eigenaar was Johannes Henricus Hofman, geboren
op 8 september 1762, en was gehuwd met Margaritha Maria Nijenhuis,
(geb.17.1.1776). In de oude registers staat hij geschreven als
zijnde landbouwer van beroep.
Het kwam echter in die dagen wel voor dat men personeel in dienst
had dat maalde en men zelf eigenaar van landerijen en vee was.
Vermoedelijk is er hier van zo'n situatie sprake geweest, want Johannes Henricus had een inwonende molenaar in de persoon van Antony Prins,(geb.11.12.1790). Wanneer hij gekomen is heb ik niet kunnen achterhalen maar hij vertrok in mei 1823 naar Winterswijk.
Een andere molenaar kwam. Bij een broer van Margaritha Maria,(Jan
Hendrik Nijenhuis) woonde een zekere Aleida Nieuwenhuis (geb.5.10.
1793), waarschijnlijk een nichtje van hem, die zoals dat heet "bij
in huis trouwde" met Gradus Johannes Harbers (geb.14.6.1801).
Bij deze familie nu, woonde ook een Herman Jan Lammers die van beroep molenaar was.(geb.21,1.1798)
Hij kwam van oorsprong uit Winterswijk en bleef bij hun tot 1829,
toen hij met zijn vrouw in een eigen huis in Beltrum ging wonen.
Hij zal wel door zijn blijven malen om voor zijn gezin de kost te
verdienen. Herman Jan Lammers overleed op 24 augustus 1875 op 77jarige leeftijd.
Intussen, en dat is op 12.5.1853 komt er een derde molenaar. Ene
Reinerus IJzereef, die met zijn vrouw uit Pruissen, ergens over de
grens bij Zwilbroek komt lopen. Hij is afkomstig uit een molenaars
gezin en zocht een molen te huur.
Zijn vrouw Hendrina Hegeman, geb.30.11.1822, was van Nederlandse
afkomst. Waarschijnlijk is ze afkomstig uit Aalten. Reinerus heeft
niet lang bij zijn nieuwe baas mogen werken, want hij overleed al
op 35-jarige leeftijd.(28.7.1856)
Hendrina ging een tweede huwelijk aan en wel met Jan Hendrik Porskamp, geb.25.9.1832, afkomstig uit Zwolle bij Groenlo en kregen
twee kinderen namelijk; Johanna Aleida (geb.25.2.1860) en Johanna
Hendrika (geb.29.4.1863). Deze Johanna Hendrika komen we nog weer
tegen. Hendrina overleed op haar 47e verjaardag.(30.11.1869)
Jan Hendrik Porskamp ging in 1872 een tweede huwelijk aan en wel
met Anna Maria Mentink, geboren 30 november 1869. Uit dit huwelijk
kwamen nog drie kinderen: Hendrina Antonia (geb.4.6.1873), Maria
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Een opname uit de jaren
twintig
van de
beltmolcn
van Hofman welke gestaan heeft op de Beltrumse
es,
aan de Molleweg,
achter
het huis van
Ravesloot.

- 21 Hendrika (geb.9.2.1875), en Antonius Reinierus (geb.20.9.1876).
Toen Antonius geboren werd overleed Anna Maria. Jan Hendrik bleef
achter met zijn vijf kinderen maar had zoals gebruikelijk was in
vroegere tijden hulp van familieleden en had een knecht en meid,
die waarschijnlijk tegen kost en inwoning bij hem werkten.
In 1888 kwam een jongere broer van Hendrik Jan Porskamp genaamd
Hendrikus (geb.4.9.1844) bij hun werken. Echter niet voor lang,
want hij kon werk krijgen in Denekamp waar een houtzagerij en korenmolen stond.
Zoon Antonius Reinierus groeide op en ging ook het molenaarsvak in
en gaat op vijf juli 1895 naar zijn oom in Denekamp om bij hem op
de molen te gaan werken. Het zal hem wel niet goed bevallen zijn
want in mei 1896 keert hij Denekamp de rug toe en komt weer in
Beltrum terug. Nog geen maand later onderneemt hij weer een nieuwe
poging en ditmaal richting Lichtenvoorde om weer als molenaarsknecht aan de slag te gaan.
Ondertussen kocht Jan Hendrik Porskamp de molen.
Bij het overlijden van Johannes Henricus Hofman op 24.7.1858, zijn
vrouw Margaritha Maria was toen reeds overleden (7.1,1858), is de
molen waarschijnlijk via Aleida Nieuwenhuis die inmiddels 65 jaar
oud en weduwe was, naar haar oudste zoon Johannes Hendrikus Harbers (geb.18.4.1825) en zijn vrouw Anna Joanna ten Holder gegaan.
Deze Anna ten Holder was afkomstig uit Gendringen. Ze kregen drie
kinderen. De oudste, een zoon, werd priester De tweede, een dochter, overleed op zeer jonge leeftijd. En de derde, een dochter genaamd Aleida Maria Gerarda Antonia Harbers die woonachtig was bij
familie in Gendringen verkreeg zo de molen door erfenis.
Zij verkocht daarop de molen meteen door aan Johan Hendrik Porskamp, die omstreeks 1897 na vele jaren op de molen als knecht te
hebben gewerkt, het nu zijn eigendom mocht noemen.
In mei 1899 kwam neef Martinus de Witte uit Neede (geb. 10.2.1885)
bij hen werken tot eind mei 1901
De tweede dochter van Jan Hendrik Porskamp uit zijn eerste huwelijk, Johanna Hendrika huwde op 25 juli 1903 met Arnoldus Johannes
Antonius Aalders te Groenlo. Deze kwam bij hun inwonen.
Arnoldus was echter geen molenaar maar landbouwer en legde zich
daarop toe. Het huis staat nog op het adres Molleweg 4. Ze kregen
twee kinderen: Johannes Josephus Antonius (geb.28.3.1904), die later priester werd en Maria Antonia Geertruida (geb.10.11.1906).
Begin juni 1904 kwam Wilhelmus Hermans Huis in 't Veld uit Olst
als molenaarsknecht bij hen werken en in december van datzelfde
jaar keert ook zijn broer Hendrikus terug uit Denekamp om te helpen malen. Hendrikus overlijdt twee jaar later op 10.5.1906.
Jan Hendrik Porskamp is inmiddels 74 jaar en vertrekt twee dagen
nadat zijn broer Hendrikus was overleden vanuit Beltrum naar zijn

- 22 broer in Lichtenvoorde. Hoe het hem verder is vergaan is mij niet
bekend.
Molenaarsknecht Wilhelmus Hermans Huis in 't Veld maalde toen alleen verder tot zijn zoon Antonius Reinierus op 8.7.1909 terug
kwam. Antonius was waarschijnlijk niet in Lichtenvoorde gebleven
omdat hij terug kwam van Bergh. Daarop vertrok Wilhelmus naar
Groenlo waar hij een eigen maalderij begon.
Antonius Reinierus Porskamp zocht de vernieuwing. Hij kocht een
stoommachine die met petroleum gestookt werd. Onder in de belt van
de molen werd een machinekamer ingericht.
De stoom werd afgevoerd door een pijp naar de sloot. Kinderen van
buurman Olthof, de bakker, weten zich nog te herinneren dat men in
de sloot speelde in het warme en schone water.
Omstreeks 1915 werd het huis naast de molen, Ravesloot Molleweg 1,
gebouwd. Eigenaar Hermannes Olthof, die sinds 1901 bakkersknecht
was bij Lambertus Johannes Hofman en zijn zuster Grada Maria Hofman wilde voor zichzelf beginnen.
Hij had in zijn magazijn meel van verschillende boeren liggen om
er brood van te bakken. Loonbakken noemde men dat toen. Kinderen
uit Avest brachten 's morgens een zak meel, gingen dan naar school
en 's middags wanneer men van school huiswaarts keerden werd het
brood opgehaald. Dat er dan weleens een stuk van het brood verdwenen was bij thuiskomst was niet zo verwonderlijk.
Het loonbakken kostte in die tijd ƒ0,15 per brood. De bakker kneed
de in een trog 6 pond meel met de handen, waarna het werd gebakken
in een met hout gestookte oven.
Als de mensen het brood kwamen halen stond er keurig hun naam of
voorletter in zodat ze zeker wisten dat dat hun meel en hun brood
was wat ze mee namen.
De stoommachine in de molen kon men in de wijde omtrek horen, maar
werd alleen gebruikt als er te weinig wind was om te malen.
Dat voorzichtigheid geboden was bleek wel uit het ongeluk wat de
vijfjarige Antonius Zeeman overkwam. Toen hij naar zijn opa in de
molen wilde kreeg hij een klap van een wiek wat hem het leven kost
te.
Ook brak er wel eens brand uit in het gedeelte waar de stoommachine stond. Het zijn ook nog deze kinderen die zich nog herinneren
dat priester Aalders in lang gewaad en op klompen bij hun, (fam.
Olthof, nu Ravesloot) bakken voor water kwam halen om te blussen.
Er werd in die jaren ook voor de ABTB gemalen. In 1925 richtte de
ABTB in Beltrum een eigen maalderij op.
De slechte staat van de molen en ongetwijfeld de concurrentie deden Antonius Reinierus Porskamp het besluit nemen, het malen op
zijn eigen molen te staken en in loondienst te gaan bij de maalderij van de plaatselijke ABTB.
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Remierus
de laatste
eigenaar
van Hofman.

Porskamp was
van de molen

Omstreeks 1915 werd het huis
voor
de molen gebouwd door Hermannes
uithof
(Molleweg
1) die er een
bakkerij
begon.
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De molen kon niet meer verkocht worden als zijnde 'molen, en daarom besloot hij begin juni 1927 tot afbraak en verkocht de nog in
goede staat zijnde materialen.
Overigens werd in 19A6 de bakkerij van Olthof veranderd in een
slagerij door Ravesloot.
Bij de familie Zeeman (schildersbedrijf), is men nog in het bezit
van een schilderij voorstellende de molen van Hofman gemaakt door
oudoom Willem Zeeman toen hij logeerde bij de familie Aalders.
Het is gemaakt op een bord van een boerenkar. Hierop kan men de
molen in zijn volle glorie aanschouwen en men zal vast een voorstelling krijgen hoe molenaars van vroeger en nu zo'n kolossaal
bouwwerk in beweging zetten en er hun bestaan in vonden de granen
van de akkers te verwerken tot meel en bloem.
Beltrum, februari 1988.
Mevr. M.Verheijen- Kl.Gebbinck.

BRONNEN en LITERATUUR:
- Gemeente Eibergen, Oud-Arch ief: burgelijke stand en
bouwvergunn i ngenarch ief.
- Mondelinge gegevens van de families: Harbers, Ravesloot
en Zeeman.
- Foto's werden beschikbaar gesteld door de hierboven
vermei de fami I ies.
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WINTER
't Is winterdag
en duvels
kold,
de bla bunt van de beume,
lej
kiekt
zo helder
in 't kale
't bos lig stille
te
dreumen.

holt,

De loch is strak
en helder
blauw,
de gravens
dicht
e'vroren,
op ens ne haze op ons pad,
wat hef den hier
verloren?
't Knapt,
as wiej loopt
op 't
mostapijt,
af en too kraakt
er wat
tekke,
denn'appels
ligt
aoveral
verspreid,
endelijk
komme wiej an een
hekke.
Dit is 't ende van 't
bos,
wiej staat
veur een groot
stuk
heide,
met hier en daor dennen en waokels d'r
met bulten
en gaten van
beide.
Hier spolt
de knientjes
en hazen in 't
af en too is 't er
alarm,
ze vleegt
deur mekare en stoeft
in de
daor zit
ze lekker
warm.

op,

rond,
grond,

Winter
1988,
B.
Meulenkamp.
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Wapensteen Van der Wyck.
Omschrijving;
In blauw: een rode dwarsbalk,
gaande over
twee schuingekruiste
zilveren
lelie-staven
van onderen bloemvormig uitlopend
in drie
spitsen.
Een aanziende helm;
dekkleden
blauw, rood en
zilver.
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Bernard van der Wyck, voogd van Eibergen
Tijdens sloopwerkzaamheden werd op de zolder van het oude gemeentehuis, dat gestaan heeft ten oosten van de Nederlandse Hervormde
kerk in Eibergen, een ronde wapensteen gevonden.
Niemand wist toen met zekerheid te zeggen, hoe deze steen daar terecht was gekomen en aan welke adelijke familie dit wapen was toegekend.
Jarenlang is deze steen toen met andere oudheidkundige voorwerpen
in de hal van het gemeentehuis (villa Smits) tentoongesteld.
Latere navraag heeft uitgewezen, dat deze wapensteen afkomstig
moest zijn van het woonhuis c.q. kasteeltje van Bernard van der
Wyck, voogd van Eibergen, dat toen nog een onderdeel was van de
Heerlijkheid Borculo (1653).
Uit het boek "Het Munsterse Geslacht van der Wyck"van de hand van
W. Moorrees, ben ik het volgende over de familie van der Wyck en
dan meer speciaal over Bernard van der Wyck te weten gekomen;
De familie Van der Wyck was oorspronkelijk een Westfaalse familie.
Ene Bernard von der Wyck blijkt niet zo'n brave broeder geweest te
zijn. Samen met Johann von Hovel en Alverich Cluver, een geestelijke, worden ze omstreeks 1609 opgepakt wegens beroving en mishandeling van kooplieden en opgesloten in de gevangenis van Celle
te Duitsland.
Tegen hen wordt een strafvervolging ingesteld door Ernst II hertog
van Brunswijk en Lunenburg. Van der Wyck bekende dat hij betrokken
was geweest bij een roofpartij in het stift Keulen en daarna naar
de Nederlanden was vertrokken, Hij verklaarde nooit eerder in Lunenburg te zijn geweest.
Hertog Ernst II begenadigde in 1610 Von Hovel en Van der Wyck op
een door hen bezworen "Urfelde", een belofte om geen strijd meer
te voeren en geen onderlinge vete meer te hernieuwen.
ZIJ verplichtten zich, op verbeurte van hun hoofd, zich nimmer te
zullen bevinden in de land van het Brunswijks- en Luneburgs Huis;
Celle'sche linie. Cluver wordt nog twee jaar langer vastgehouden.
Zowel Von der Wyck als Von Hovel dienden als soldaat onder Graaf
Lodewijk van Nassau en stonden al op vrij jonge leeftijd aan het
hoofd van een troep soldaten.
Hovel en Wyck waren dus krijgslieden, die vaak op wrede wijze te
keer gingen, plunderend en moordend. De verarmde adel oefende m
die tijden het beroep van roofridder uit.
De huurlingen werden niet aangetrokken door een goed soldij, maar
door de kans op roof en buit. Dit gebeurde vooral tijdens de dertig-jarige oorlog, waarin ook de Spanjaarden beestachtig te keer
gingen.
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Op de welput voor huize
'De Kamp' in Neede bevind
zich
het wapen van het geslacht
van der Wyck.
Bovenstaande
opname toont de voor- en zijgevel
in 1948.
Foto: Rijksdienst
voor de Monumentenzorg,
nr.24.696.
Collectie:
H.H. de Reus.

- 29 Van der Wyck gaat in 1610, na zijn vrijlating, naar het hertogdom
Grubenhagen en wel naar de familie Raven te Einbeck, familie van
vrienden van hem.
De bewoners van Einbeck in Neder Saksen (Weserbergland) waren over
wegend protestant. Zijn huwelijk met Anna Raven, die protestant
was, kan de reden zijn geweest van zijn geloofsovergang van katholiek naar protestant.
In 1613 dreigde de stad Einbeck in de macht te komen van het Lunenburgse Huis; Celle'sche linie. Hierdoor liep het leven van Bernard van der Wyck te Einbeck gevaar. Hij verdwijnt dan ook uit
Einbeck.
Volgens de kerkeboeken van Neede, m de Heerlijkheid Borculo,
heeft ene Herman van der Wyck m de jaren 1616-1631, in Neede zes
kinderen laten dopen. Deze Herman van der Wyck was voogd van Neede
HIJ werd te Arnhorst (Kerspel Alberslo), bisdom Munster geboren en
overleed te Neede op 14 mei 1651.
Bernhard van der Wyck, die uit Einbeck was verdwenen, had rood
haar en werd daarom "Der Fuchs" genoemd. Hij was getrouwd met ene
Anna Raven. Aangenomen mag worden dat bovengenoemde Herman van der
Wyck, die voogd was van Neede, dezelfde was als de uit Einbeck gevluchtte Bernhard van der Wyck. Deze had namelijk ook rood haar en
was ook met ene Anna Raven getrouwd.
In verband hiermede heb ik met belangstelling kennis genomen van
een artikel, van de hand van de heer H.H. de Reus uit Neede, opgenomen in het jaarverslag 1985 van de Stichting Vrienden van Havezathe "De Kamp" te Neede, getiteld: "Het mysterie van Herman van
der Wyck".
In dit artikel wordt o.m. melding gemaakt van de vondst van het
wapen van het geslacht van der Wyck op de waterput van huize De
Kamp. Op 25 september 1602 overlijdt Wendele van der Wyck, echtgenote van Johan Gansneb, genaamd Tengnagel tot de Camp.
ZIJ wordt begraven in de Broederen of zogenaamde Franse kerk te
Deventer. Waarom zij te Deventer is begraven is waarschijnlijk
niet meer na te gaan.
Het familiewapen op de grafsteen is hetzelfde als het wapen op de
in Eibergen gevonden wapensteen en dat op de welput van Huize de
Kamp te Neede.
Uit voorgaande mag mijns inziens worden geconcludeerd, dat Wendele
van der Wyck familie was van Bernhard van der Wyck en dat deze een
goed heenkomen heeft gezocht in Neede.
Bernhard (alias Herman) van der Wyck had voordat hij voogd van
Neede werd al een zoon, namelijk Bernhard geboren tussen 1610 en
1616. Deze trouwt op 20 oktober 1638 met Sophia van Bronckhorst.
Hl] werd voogd van Eybergen. Voor zover nagegaan is kunnen worden

- 30 moet hij zijn overleden na 1670. In dat jaar is hij hier namelijk
nog bekend onder de naam Berenhardt van der Wyck.
Een andere zoon, Coenraad genaamd, geboren te Neede op 4 november
1621, volgt zijn vader op als voogd van Neede. Hij trouwt met Gesina ten Gate.
Drost van de Heerlijkheid Borculo is dan Joan Baltzer van Duythe,
genaamd Buth. Dit overziende mag worden aangenomen dat Bernhard
van der Wyck, alias Herman van der Wyck, de stamhouder is geweest
van de Nederlandse linie van de familie Van der Wyck.
Opgemerkt moet nog worden dat de geslachtsnaam van deze familie
vaak verschillend werd geschreven, zoals: Wiek, Wyck, Von Wyck,
Van Wyck en Van der Wyck.
Resten nog de vragen waar heeft Bernhard van der Wyck, voogd van
Eybergen, in Eibergen gewoond en hoe moet de positie van de Voogd
precies worden beoordeeld''
Over de betekenis van de functie, of het ambt van Voogd van Eibergen schrijft H.A. Huender in zijn boekje "Eibergen voorheen en
thans" m 1928 onder het hoofdstuk "Het bestuur der gemeente" onder meer het volgende:
"De financiën
werden beheerd door één der
burgemeesters
of gemeensluyden.
Verder werden de burgemeesters
bijgestaan door rotmeesters,
terwijl
de Heer van Borculo was
vertegenwoordigd
door een voogd, die tevens de ambten
van veldwachter,
jachtopziener
en deurwaarder in zich
verenigde,
In 1653 was voogd van Eibergen; Berend van
der Wyck, waaraan de patriciersfamilie
Smits
verwant
was. "
Na de verkiezing van burgemeesters en gemeenslieden in de consis
toriekamer van de kerk werd in de herberg overgegaan tot de verpachting van het weg- en tolgeld. Dit gebeurde bij een brandende
kaars. Zolang de kaars brandde kon geboden worden. Was de kaars
aangestoken dan stond de Voogd van Eibergen op en zei: "In namen
van Zijn Hooggravelijke Exellentie de Heer van de Stad en de Heerlijkheid Borculo waarschuw ik een ieder om deze kaars niet uit te
blazen onder boete van vijfentwintig gulden".
Hoe de positie van de voogd precies beoordeeld moet worden is aan
de hand van deze summiere gegevens moeilijk op te maken. Wel kan
eruit worden geconcludeerd dat hij een toeziende en inspecterende
taak vervulde voor de Heer van Borculo.
Ook waar hij tijdens zijn voogdschap heeft gewoond heb ik niet kun
nen ontdekken. Was dit op Huize Mallum, tegenover de boerderij van
Ten Dolle, op de hoek van de Rekkense Binnenweg en de Mallumse Molenweg, waarvan de gracht nog aanwezig is''
Uit een publicatie van Hendrik Odink, getiteld "De Molen en de hof
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y ondergefchrevenc atterteeren en verklaaren voor de opregte waarfieyr,
dat bovcnfbandc afteykeninge en alTchilderinge in allen dceien overeenkomfhg is met hct wapen fo heeden op ecn kamer van Gerardus ter Weeme in
een gbs fbat , f)nde hct fclve van B E R E N D VAN D E R W Y K , en A N N A
S O P H I A V A N D R O N K I I O R S T , in leven echte luydcn: de ornamenten, fo
hier niet vertoont worden, neiTens hct Epitaphium fyn vcrbrooken. Dit bckragtigen wy met defe onfe ondcrteekeninge in Eybergen den 15. Juny 1770.
J:

NHdimus in judicio.

H:

ABBINK.

J A N

TWENHUYS.

Diepenhcim den 13. Maart 1773.
J: H: M u I D E R M A N, Richter.

Fragment
Archief:
Collectie:

uit de Deductie
van Jan Hendrik
Oudheidkamer
Twente.
H.H. de Reus.

van der

Wyck.
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te Mallum", b l i j k t dat George van Keppel sedert 1635 a l s "Here tho
Odinck und Erfgesetten t o t Mallum", a l s " E r f h o l t r i c h t e r der Buerschap Mallem" o p t r e e d t .
In 1645 huwt George van Keppel met Ermgard van den Boetselaar. Z i j
woonden toen - a l t h a n s volgens H.Odink- op het huis te Mallum daar
George's ouders toen op Odinck leefden.
Hoelang z i j op Huize Mallum hebben gewoond heb ik n i e t kunnen acht e r h a l e n . Toch i s het n i e t u i t g e s l o t e n dat de a d e l i j k e familie Van
der Wyck op Huize Mallum heeft gewoond nadat George van Keppel d i t
k a s t e e l t j e had v e r l a t e n .
Volgens Hendrik Odink moet Huize Mallum voor 1800 z i j n afgebroken.
Als de vindplaats van de wapensteen kan worden opgespoord kan met
enige zekerheid worden v a s t g e s t e l d waar het woonhuis c . q . k a s t e e l t j e van de Van der Wyck's heeft gestaan.
Eibergen, j a n u a r i 1988,
F . J . de Leeuw.
BRONNEN en LITERATUUR:
- H.Odink, K r o n i e k van de Gelderse Achterhoek (Alkmaar
"De molen en de hof t e Mallum" b l z . 5 1 ev.
"De S t a d t Eybergen" b l z . 2 6 4 e v .
- H.A.Huender, Eibergen voorheen en thans (Lochem 1928)
"Het b e s t u u r der gemeente" b l z . 3 8 ev.
- W.Moorrees, Het MUnstersche g e s l a c h t Van der Wyck ( ' s
- H.H. de Reus,"Het m y s t e r i e van Herman Van der Wyck",
v e r s l a g 1985 van s t i c h t i n g Vrienden van Havezathe

1965)

Gravenhage 1911)
in het J a a r 'De Kamp'.
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Afgelopen zomer ontvingen we van de heer Kluvers een oude school
foto met de vraag: of we met behulp van onze lezers achter de na
men van bovenstaande personen kunnen komen.
Het enige wat we weten is een aantekening op de achterkant, welke
luidt: "Ter herinnering aan onze schooljeugd ,
an Od ink en
Aaltje Odink, 1907 te Eibergen. Wij vragen nu ook weer:
 Waar en wanneer is deze foto gemaakt?
 Welke personen staan er op deze foto?
Gaarne uw reakties aan één onzer bestuursleden of:
J.Baake
K.Nieuwenhuizenstr. 5
7161 VB NEEDE.
Tel.0545094001
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Over Berkelbronnen
Onlangs verschenen twee publicaties over de Berkelvaart. Bedoeld
worden een artikel van Willy H. Heitling in de Achterhoekse
Almanak voor het jaar 1989, onder de titel "Weinig brood in de Berkel-

vaart", en het boek Uit Berkelbronnen,

Over varen,

leven

en wer-

ken op en langs de Berkel.
Het is geschreven door Ger Dijkstra m
samenwerking met een drietal archivarissen, in opdracht van en uit
gegeven door de stichting De Berkelzomp te Borculo.
Reeds op voorhand nodigen beide publicaties uit tot het stellen
van een paar vragen. Ten eerste, wat is toch steeds weer de aanlei
ding om een geschrift te wijden aan de Berkelvaart'^ Want, in een
verder terugliggend verleden hebben o.m. "meester" Heuvel en Hendrik Odink al het één en ander gepubliceerd, terwijl in 1975 van
de hand van de Vredense historicus Hermann Terhalle het boek Die

Berkelschiffahrt
m der Wirtschaftsgeschichte
westfalischen
Grenzraumes verscheen.

des

niederlandisch-

In vrijwel al deze publicaties, en m de twee meest recente is het
al niet anders, dichten de auteurs het grote publiek een ongeloof
toe, n.1. dat zo'n schlemielig riviertje als de Berkel toch nooit
bevaren kon worden. M.a.w. de Berkelvaart als historische curiositeit was maar al te vaak aanleiding om er over te schrijven.
En vervolgens komen de moeilijkheden aan de orde waarmee de verschillende overheden langs de Berkeloevers te maken kregen om de
rivier bevaarbaar te maken en te houden. De schippers ervoeren die
moeilijkheden ook, kompleet met de meer of minder sterke verhalen.
Kortom, het bekende verhaal van opkomst, bloei en ondergang van de
Berkelvaart.
Deze opmerkingen voeren mij gelijk naar de tweede vraag nl., wat
voegen de publicaties van Heitling en Dijkstra toe aan hetgeen al
bekend was over de Berkelvaart. Is er nog ruimte voor nog eens een
publicatie sedert het verschijnen van en inmiddels tot alom gewaar
deerd standaardwerk uitgegroeid boek van Terhalle''
Het antwoord voor beide publicaties is verschillend. Het artikel
van Heitling heeft niet veel om het lijf. Het is niets meer en min
der dan een acht bladzijden tellende samenvatting van de bekende
literatuur. Het is een goed leesbaar en gestruktureerd artikel,
maar het bevestigt het hierboven genoemde thema van de Berkelvaart
als historisch curiosum.Alleen de titel al geeft na lezing van het
boek van Dijkstra al te denken:"Weinig brood in de Berkelvaart".
Ger Dijkstra toonde nl. aan, dat m een enkel geval (bijv. de gebroeders Wennink te Eibergen) er wel degelijk een goed belegde boterham te verdienen is geweest met de Berkelvaart.
Op dit punt kunnen we van het boek van Dijkstra c.s. zeggen, dat
het wel degelijk aanzetten geeft tot verder onderzoek. Ik doel met
name op onderzoek in notariële archieven, memories van successie
en archieven van de belastingen, alle raadpleegbaar op het Rijksar

- 35 De Groene Klok in
Eibergen was, net als
café Worweester,
een
bekende
scbipperskroeg.
Schippersfamilies
als
Koeslag, Maas en
Ulenbelt woonden m de
nabijheid
van het
café,
dat vlak bij het
Eibergse "haventje"
lag.
De Groene Klok werd
omstreeks
1750 gebouwd,
(coll.
F.J. de Leeuw).

chief in de provincie Gelderland te Arnhem.
Als het boek ergens ingedeeld zou moeten worden, dan vind ik, dat
het te beschouwen is als een aanvulling op het boek van Terhalle,
maar wel met de kanttekening, dat de geschiedenis van de Berkelvaart van vóór 1795 er bekaaid af komt. Jammer is ook, dat dit
boek, dat toch pretendeerde méér te willen zijn dan een propaganda
-uitgave ter gelegenheid van de bouw van de Berkelzomp, plaats is
ingeruimd voor een toeristisch gedeelte.
Desondanks is Uit Berkelbronnen
een goed vormgegeven en verantwoord boek geworden, op een enkele uitzondering na: zo mis ik een
verwijzing naar de vindplaats van de gegevens van de volkstelling
van 1826 (blz.43). Maar zwaarder weegt het ontbreken van een inhoudsopgave.
Willy H. Heitling, Weinig brood in de Berkelvaart, in:

se Almanak voor het jaar

Achterhoek-

1989 (4e jaargang), blz. 137-145.

Ger Dijkstra, Jan Eeftink, Bert Looper en Henriette Marsman- Slot,
Uit

Berkelbronnen,

Over

varen,

leven

en werken

op en langs

de

Ber-

kel (Borculo 1988) 80 blz..illustraties, bron- en literatuurverwij
zingen, kaart autoroute, behorende bij het toeristische deel.
Beide uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekwinkel.
B. te Vaarwerk.

- 36 Aanviillinji ledenlijst
Op de volgende bladzijden zijn er behalve de nieuwe leden ook een
aantal adreswijzigingen en andere mutaties opgenomen.
De cijfers m de laatste kolom geven aan voor welk gebied van historisch onderzoek onze leden de meeste belangstelling hebben.
De categorieën naar welke deze cijfers verwijzen, vindt U hieronder aangegeven.
Niet alle opgegeven interessen zijn in een aparte categorie ondergebracht, dat zou voor de redaktie ondoenlijk zijn geweest.
Daar waar verwantschap verwacht kan worden, zijn bepaalde interessen ondergebracht in één categorie, bijvoorbeeld dialect is met
volklore en oude gebruiken ondergebracht in één categorie (3).
Andere categorieën zijn gescheiden, hoewel een combinatie ervan
zo op het eerste oog voor de hand zou liggen, bijvoorbeeld boerderijonderzoek, agrarische geschiedenis met veldnamenonderzoek.
Deze laatste categorie is echter apart gehouden, omdat in het onderzoek ervan niet zo zeer de nadruk ligt op de agrarische aspecten van de veldnamen, maar op het taalkundig aspect.
Desondanks blijft de indeling in categorieën toch enigszins willekeurig, omdat hij gebaseerd is op een inventarisatie van de opgaven van interessen van onze eerste leden.
De redaktie houdt zich gaarne aanbevolen voor verdere suggesties
hiervoor. Daar waar geen categorie achter de naam vermeld staat,
mag worden aangenomen, dat de interesse 'algemeen' is.
De ledenlijst is bijgewerkt tot eind november 1988.
Categorieën:
1.
2.
3.
A.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Boerderij-onderzoek, agrarische geschiedenis,
Veldnamenonderzoek.
Folklore, dialect, oude gebruiken.
Archeologie, geologie.
Stamboomonderzoek, familiegeschiedenis.
Industriële geschiedenis/archeologie, soc. geschiedenis.
Institutionele geschiedenis, politieke geschiedenis.
Kerkgeschiedenis, w.o. armenzorg, beheer be/ittingen.
Rechtsgeschiedenis.
Cartografie: hist. geografische kaarten, hist. geografie.
Oude beroepen, oude ambachten.
Oude foto's, ansichten, dia's, film en geluid.
Inventarisatie van bronnen en literatuur.
Monumenten: mol<=ns, burgerhui/en, gevels en geveltekens.
Streekgeschiedenis.
Geschiedenis van het onderwijs.

Ledenlijst Historische Kring Eibergen
445 Hr. J.Rietman
44b Hr. H.Beskers
447 tir. W.H. van Gaaien
448 Hr. G.J.Esselink
449 Mevr.G.Esselmk-Haselberg (D)
460 Hr. H. ten Dolle
451 Hr. W.B. te Vruchte
452 Hr. R. Scharpert
453 Hr. F.J. Tenhagen
454 Hr. H.W. Bleunnnk
455 Hr. G.W.Roos
456 Mevr. H.M.Roos- te Raa (D)
457 Mevr. J.ten Hoopen- Essink
458 Hr. H.Essink
459 Hr. B.Meulenkarap
460 Mevr. G.KI.Wi11ink-Odink
461 Hr. J.Koeslag
462 Hr. J.J.Vrakking
463 Hr. H . J . K u i p e n j
464 Mevr. G.H.Vrij-Ledeboer
465 Mevr. E.A.C.Roldanus
465 Mevr. J.Wansnng-Nijland
4o7 Hr. J.Stemerdink
468 Hr. P.J.H. v.d.Brand
469 Hr. G.te Luggenhorst
470 Hr. M.H.E. te Hoonte
471 Hr. G.N.Grooters
472 Hr. W.Wantia
473 Mevr A.Wantia-Wielens (D)
474 Hr. G.H.Spilleman
475 Hr. G.H.Stomps
476 Mevr. A.Scholte van Mast
477 Mevr. T.Sterenborg- te Vregeler
478 Mevr. M.CH.J.Asschert
479 Hr. F.A.M.Schildennck
480 Mevr. A.W.M.Gebbink-Zemann
481 Hr. A.J.Grijsen
482 Hr. H.Groot Obbink
483 Hr. H.B.J.Hoog Antink
484 Mevr. H.Hesselink-Grijzen

Gladiolenstraat 15
Tulpenlaan 40
H. ten Catestraat 22
Rekkense binnenweg 18
Rekkense binnenweg 18
Kuipersweg 4
Leunkweg 4
Hupselseweg 98
Esweg 30
Tramstraat 17
Kon. Julianastraat 8
Kon. Jullanastraat 8
Hoge Dries 265
Drieskamp 11
Pr. Bernardstraat 12a
Merel straat 3
Doktersbleek 13
Dreef 28
Needseweg 11
Wassenaarseweg 76
Kerkplein 8
Beltrumseweg 8
Ter Braakstraat 18
Kruizemuntstraat 29
Needseweg 9
Dreef 20
Rekkenseweg 25
Oldenkotseweg 9a
Oldenkotseweg 9a
Panovenweg 34
Loovelderv/eg 2
Rekkenseweg 59
Broekboomstraat 14
Meidoornstraat 19
Zutphenseweg 5
Neerveldseweg 1
Apedijk 2a
Lijsterbesstraat 1
Meddo 75-1
Slotmansweg 7

7151
4904
7151
7157
7157
7151
7156
7151
7151
7141
7151
7151
7335
7482
7151
7151
7151
3256
7151
2596
3972
7151
7151
7322
7151
6996
7157
7157
7157
7157
7157
7157
7131
7151
7241
7071
7152
7151
7111
7152

AD Eibergen
CD Oosterhout
ZG Eibergen
CD Rekken
CD Rekken
MT Eibergen
RX Beltrum
NR Eibergen
ZL Eibergen
EE Groenlo
CH Eibergen
CH Eibergen
AN Apeldoorn
KB Haaksbergen
DG Eibergen
TH Eibergen
ES Eibergen
AW Biddinghuizen
MH Eibergen
CK Den Haag
EK Driebergen
EW Eibergen
CL El bergen
LB Apeldoorn
MH Eibergen
BB Dremot
AB Rekken
BV Rekken
BV Rekken
BZ Rekken
BW Rekken
AC Rekken
DW Lichtenvoorde
ZW El bergen
KN Lochem
AL Netterden
AM Eibergen
ZX Eibergen
NO Meddo
AC Elbe rgen

1-11-12-14
1-2-3-5-8-11-12-14-15
1-2-3-5
10-11-12-14
4-10
11-12-14-15
3-5-12
3-11-12
3-8-9-11-13-14
3-8-11-12-14-15
6-7-8-9-15-16
11-12-15
1-2-3-12-14-15

1-2-3-8-11-12-14-15
1-2-3-5-8-11-12-14-15

1-4-5-8-10-11-12-14-15
3-12
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485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524

Mevr. G.J.

te

Raa-Nijman

Hr A.J . K o r t e n
Hr. J.G.Siemens
Hr. H.B.Roossink

Mevr. M . R o o s s i n k - K e r k e m e i j e r (D)
Mevr. M . R e i j e r s - H a r b e r s

Hr. J.Th.M.Opbroek

Mevr. J . G . M e l l i n k - M e l l i n k

Hr. G.J . M e l l i n k (D)
Hr. G.J . t e V e l t h u i s

Mevr. J . H . t e V e l t h u i s - H o l s h o f
Mevr. G . H . M i j z e n - B i j k e r

(D)

Hr. G.J.Weemnk
Mevr.H B.

v.d.Berg-Hesselink

Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

F.G e l i n c k
H.Jansen
J.G.Hesselink
G.J . t e r A a r d t
B.M e i j e r
B. ten Have
H.J . A . L i j f t o g t

Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

J.Jansen
A.J . O t t i n k
J.B a r t e l i n k
J.W.Ribbels

Mevr. K . P . M . L i j f t o g t - T i j d e m a n (D)

E. v . d . H e i d e n
J . ten Elshof-Markerink
G.H. t e W i n k e l - t e Winkel
G.G.Hooisma
Hr. J.A.Wassing
Mevr. W.M.Penterman
Hr. J.Schot
Hr. F.B.Smit

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Mevr. M.A.Mortze-Teesink
Hr. I.A.T.Rigter
Hr. H.J.Schol ten
Hr. Th .W.A.Maarse
Hr. J.R. Dijkman
Hr. D.Boonma (Hassinkhof)

Gr. Wichmanstraat 38
Sappegoorsweg 4
Holterweg 15a
Apedijk 15a
Apedijk 15a
Hamersestraat 14c
Zonderkamp 34
de Lindevoort 7
de Lindevoort 7
Zuid Rekkenseweg 20
Zuid Rekkenseweq 20
Reigerstraat 4
Fimersweg 4
De Drift 31
Eibergseweg 9
Borcuïoseweg 22
Haitsma Mullerweg 50
Looweg 3
Leliestraat 52
Rekkenseweg 10
Burg.Smitsstraat 8
Burg.Smitsstraat 8
Looweg 2
K.Doormanstraat 29
Fresiastraat 15
Hoofdstraat 45
Polbrug 20
Kerkstraat 27
Irisstraat 11
Goudsbloemstraat 6
Korenbloemstraat 27
Primulastraat 12
Kerkdijk 8
Walsstukke 1
Wilgenstraat 15
Dorpsstraat 2a
Achterom 1
Parallelweg 22
Leliestraat 94
Dorpsstraat 2

7271
7157
7157
7157
7157
6931
7157
7157
7157
7157
7157
1452
7137
9414
7141
7151
7101
7152
7151
7152
7151
7151
7152
8309
2223
9635
7152
7151
7151
7151
7151
7151
7152
7152
7151
7156
7156
7151
7151
7156

CD
CG
AH
BA
BA
EX
AJ
AK
AK
BL
BL
XR
HG
BA
CD
MR
CB
AL
GK
AA
BP
BP
AL
PD
XA
AS
AZ
BT
VT
GB
GD
GR
DB
JR
XA
LL
ME
ZZ
GK
LZ

Borculo
3-4-12-15
Rekken
Rekken
Rekken
1-14
Rekken
Westervoort
3-5-12-15
Rekken
Rekken
1-3-5-12-14-15
Rekken
Rekken
Rekken
Ilpendam
3-6-11-12
Lievelde
Hooghalen
5-15
Groenlo
Eibergen
1-3-11-12-14-15
Winterswijk
Eibergen
Eibergen
CD
Eibergen
Eibergen
11-12-15
Eibergen
Eibergen
Tol lebeek
1-2-5-8-11-13-14-15
Katwijk a/d Rijn 3-5-8-10-11-12-14-16
Noordbroek
4-5-6-7-14-15
Eibergen
Eibergen
Eibergen
3-5-10-12-14-15
2-3-5-7-14-15
Eibergen
6-7-15
Eibergen
3-5-6-7-15
Eibergen
Eibergen
Eibergen
1-3-4-6-8-10-12-13-14-15
Eibergen
6-7-8-9-14
Beltrum
Beltrum
Eibergen
Eibergen
-9-14-15
Beltrum
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525 Hr. E.J.B.Janssen
526 Hr. P.Ribbers
527 Mevr. W.H.J.Stenfert-Gnjsen
528 Hr. G.J.Stenfert (D)
529 Mevr. Noorland-Heinen
530 Hr. F. ten Barge
531 Hr. P.Reesink
532 Hr. H.F.Reesink
533 Mevr. J.Bruil- Kl.Bruinink
534 Mevr. C.W.Bentsink- Kl.Bruinink
535 Mevr. G.J.Groeskamp
536 Hr. F.W.Steinkamp
537 Hr. G.Neijenhuis
538 Hr. H.Stomps
539 Hr. H.P.J.Nijhuis
540 Mevr. A.van Rijnsoever-Essink
541 Hr. J. de Boer
542 Mevr. R.Bollen-Mellink
543 P.B.C. Gelderland
544 Hr. J.N.J.Noorlandt
545 Hr. J.H. te Koppele
546 Hr. B.J. te Lintum
547 Hr. G.H.J. te Brake
548 Hr. T. van de Spoel
549 Hr. F.W. te Hoonte
55U Hr. R.M. de Beurs
551 Hr. .G. te Rietmole
552 Hr. W. van de Kamp
553 Hr. M.E. Dimmendaal
554 Hr. J.Leussenkamp
555 Hr. D.Somsen
556 Mevr. B.Endeman-Prinsen
557 Hr. G.A. te Koppele
558 Hr. J.Wuestman
559 Hr. G. van de Noordaa
560 Hr. G.Wansing (D)
561 Hr. E. Simens
5b2 Hr. L.P.A.M.Hofstee
563 Hr. W.A.H.Beernink
664 Hr. J.D. te Biezebeek

De Klunt 13
Molleweg 3
Polderstraat 25
Polderstraat 25
Parklaan 10
Rekkense binnenweg 22
Popullerenlaan 245
ZwiIbroekseweg 24
de Blenkenkamp 5
Rekkenseweg 29
H. tpn Catestraat 60
R.Kochlaan 1
Emausweg 4
Borculoseweg 16
Simmelinkstraat 2
Dennenbosweg 113
Turfstekerstraat 1
Winterswijkseweg 29
p/a Needseweg 21
Marnixstraat 41
Molenweg 8
Lijsterbesstraat 10
Traland 38
Meidoornstraat 39
Meidoornplein 4
Eikenlaan 52
Dennenstraat 13a
Grotestraat 55
Rozenkamp 39
Nieuwstraat 61
Mallumse Molenweg 23
Beukenlaan 58
Haaksbergseweg 21
Grotestraat 53
Groenloseweg 7a
Beltrumseweg 8
Popullerenlaan 9
Ennekerdijk 11
Hofstraat 13
Markveldseweg 7

7156
7156
4731
4731
7241
7157
1185
7152
7151
7157
7151
2871
7157
7151
7151
7556
1825
7152
7151
2023
7151
7151
7152
7151
7151
7151
7151
7151
7151
7151
7152
7151
7151
7151
7151
7151
8162
7622
7156
7478

MV Beltrum
LJ Beltrum
J6 Oudenbosch
JG Oudenbosch
GG Lochem
CD Rekken
SL Amstelveen
BS Eibergen
EC Eibergen
AB Rekken
ZE El bergen
LH Schoonhoven
CT Rekken
MP Eibergen
AP Eibergen
CD Hengelo (o)
GL Alkmaar
CX Eibergen
MH Eibergen
RA Haarlem
HA Eibergen
EX Eibergen
GE El bergen
ZV Eibergen
ZR Eibergen
WT El bergen
WK Eibergen
BB Eibergen
VP Eibergen
CD Eibergen
AT Eibergen
XH Eibergen
AR El bergen
BB El bergen
HX El bergen
EW Eibergen
CV Epe
ED Borne
LR Beltrum
PN Diepenheim

1-2-3-8-11-12-15
1-3-4-5-15
15
3-11-12-15
1-3-5-8-11-12-14-15

5-12
1-5-12
1-3-6-8-11-12-14-15
1-2-3-5-9-15
2

1-9-12-15
3

1-5-11-12-13-15
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565 Hr. J.G. Smit
566 Mevr. H.W.Ültwater- Langelaar
567 Hr. P.J. Koemans

Jul. van Stolberglaan 28
J. van Gaalenplantsoen 9
Prof. Huybersstraat 61

2263 VA Leidschendam
7461 GL Rijssen
6524 NR Nijmegen.

v.d. Grijnstraat 16
Hemstea 2
Schol ten Hofmansbrink 7
Niessinkkamp 15
Huenderstraat 49
Walstukke 6

7009
7152
7152
7152
7151
7152

Gewijzigd adres
21
75
126
245
256
391

Hr. F.J.M. Capetti
Mevr. Groen
Mevr. T.Stam- Bartel ink
Hr. J.W. ten Broeke
Hr. H.J. ten Hoopen
Hr. G. Kok

MC
BE
JJ
BH
DB
JR

Doetichem
Eibergen.
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eiberqen
o
I

J

