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Bestuursmededelingen
Filmfestival. Datum: najaar 2001.
Er zijn op dit moment te weinig films voor een volledig programma. We denken
voor de toekomst aan een combinatie van film- en diavoorstelling, gezien ook de
grote belangstelling voor onze foto-exposities. Maar vanwege de nodige voorbereiding voor een nieuwe opzet denken we aan een zondagmiddag- en avond in
het najaar van 2001.
Rectificaties Old Ni-js nr. 39 van februari 2000.
Bert Smeenk deelt ons mee, dat er een foutje is geslopen in het stukje over de
Schwering familie. De naam van zijn contactpersoon in de USA is mevrouw
Mary Ols en niet Olsen.
Harry Overkamp merkt op n.a.v. de opening van de "Oranjerie" in het artikel 'De
Twintigste eeuw van Eibergen' dat prinses Beatrix beschermvrouwe van het
Beatrixfonds was en de heer Klaasesz, oud-commissaris van de koningin in
Zuid-Holland (en niet in Zeeland) voorzitter.
Bestuurslid.
Hierbij stellen we als toekomstig bestuurslid voor André Rothman van de Esweg,
die ai enige tijd als opnametechnicus bij radio Berkeiland ons assisteerde bij het
op de geluidsband zetten van Old Ni-js ten behoeve van visueel gehandicapte
lezers. We zijn blij met zijn deze verjonging in ons bestuur. Op de ledenvergadering van april 2001 kan hij officieel benoemd worden. We zoeken inmiddels
nog een bestuurslid. Wie meldt zich?
Themanummer Geschiedenis van de oude St.Mattheus van Eibergen.
Uit alle hoeken van ons land bereikten ons enthousiaste reacties over de inhoud
en fraaie uitgave van dit boek, waarvoor we uiteraard zeer dankbaar zijn. Helaas
zijn er enkele foutjes ingeslopen. Daarom hebben we een inlegvel laten drukken
met de errata en enkele aanvullingen. Dit inlegvel treffen onze leden aan in dit
nummer van Old Ni-js.
HKE digitaal.
Per 1-1-2001 is de HKE op internet te vinden. Zoek via de startpagina van 'Ilse'
www. Eibergendigitaal.nl. U komt dan in een menu van Eibergen. Onder historie vindt u de site van HKE. In het eerstvolgend Old Ni-js hopen we meer hierover te kunnen meedelen.
Het bestuur.
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Jeneverstokers Klein Bruinink en Groot Bruinink
In Old Ni-js nummer 39 van februari 2()()() plaatsten we een artikel van R.C.H.
van Maanen over jeneverbranderijen in Beltrum, Eibergen en Rekken in 1818.
In dat artikel werd als een van de jeneverstokers genoemd G.Klein Bruinink . Wij
vroegen ons af, op welke boerderij die gewoond mocht hebben. Dank zij onze
leden mevrouw Klein Bruinink-Stomps en F.J.H. Odink zijn we heel wat te
weten gekomen over deze Klein Bruinink en diens familie.
Uit een genealogisch overzicht van de familie Klein Bruinink blijkt, dat de in het
artikel genoemde Gerrit op 4 april 1779 te Eibergen geboren werd en op 16 oktober 1810 huwde met Christina Grijsen, dochter van Jan Grijsen en Jcnneken te
Leugemors, geboren op 17 november 1782 te Eibergen en overleden op 26
december 1821 te Eibergen.
De familie Klein Bruinink woonde in 1818 op de boerderij Hulshoff in Olden
Eibergen.
Op de lijst van domeingoederen van de gemeente Eibergen uit datzelfde jaar
worden als eigenaar van de boerderij Hulshoff genoemd de heren Van Dorth tot
Meddeler uit Vorden en ais pachter G.Klein Bruinink.
De boerderij Hulshoff had in 1818 al een lange historie achter de rug.
Ze had eeuwenlang behoord tot de geestelijke goederen van de kerk te Neede. De
pacht diende tot levensonderhoud van de 'pryester, kirckher der hilligen kircken'
van Neede.
1446. Grondverkoop bij 'den erve en guede ten Hulshaeve'
Zo werd de pastoor met eerbied genoemd in een akte (oorkonde)* uit het jaar
1446 over de verkoop van een stuk land, gelegen bij het erf Hulshoff (Hulshaeve
staat er in de akte) in Olden Eibergen aan Gert Grutter, pastoor te Neede. Door
het kopen van dit stuk land, waarvan de grootte in de oorkonde niet in oppervlaktematen wordt genoemd, wist de pastoor van Neede zijn in Olden Eibergen
gelegen bezit te vergroten.
Het ging om grond, die gezamenlijk eigendom was van de 'buerlude der buerscap van Oelden Eyberge' en door de erfgenamen uit de gemeenschappelijke markegronden was uitgestoken, aangewezen en afgegraven, zo staat het te lezen.
Als verkopers traden op Gert ter Horst, Gert scull (schout) ten Olvinchaeve,
Roelof Woeldinck, en Engelbert die Kryger, scult to Oedinck, die tho der tijt (te
dier tijde= toen) raedslude waren der hilligen kircken to Eyberge. De verkoop
geschiedde 'myt consent', dus met toestemming, des edelen jonckeren Otto, here
to Bronchorst unde Borclo unde bij rade (na raadpleging) der ghemenen erfgenamen unde buerlude der buerscap Oelden Eyberge'.
Deze clausule geeft de bezitsverhoudingen van die tijd aan. De grond was bezit

-4van de marke Olden Eibergen, waarin de boeren uit de buurschap Olden
Eibergen participeerden en waarvan de heer van Borculo markerichter (voorzitter) was Dat de heren van Oedink in 1446 medezeggenschap hadden over de
kerk van Eibergen, blijkt uit het teit, dat de schout te Ocdink (net ovei de huidige Duitse grens achter Winteiswijk) als raadslid namens de kerk van Eibergen bij
de verkoop betrokken was
De opbrengst, 'ene summe gelts', blijkt volgens de oorkonde nodig te zijn
geweest voor timmciwerk aan de kerk te Eibergen
'To behoef der hilligcn kircken to Eyberge mede to tymmeren', zo staat er in de
oorkonde Het gebruikelijke patroon Om aan geld te komen voor kerkbouw of
kerkherstel werden gronden verkocht Het ging hier om hei stel werkzaamheden
aan de oude zaalkerk van voor 1500 ot om verbouwing van die zaal kerk lot de
pseudo-basiliek, die in 1500 gereed kwam De bouw en de financiering daarvan
zal wel een aantal jaren in beslag genomen hebben
Eikels
Uit de oorkonde blijkt ook, hoe belangrijk eikels toen waicn ais varkensvoer
Want aan de pastoor te Neede, 'ot sinre wegen sinen bouman van den Hulshaeve'
woidt als eigenaar van het erve Hulshotl het ertelijk recht gegeven tot het akeren van twee varkens in de marke van de Ramsbeek Gezien de vele boeien die
daar dat akerrecht voor een ot meer varkens hadden, moeten er ten Oosten van
Eibergen tot aan Zwilbroek toe uitgebreide eikenbossen zijn geweest
Hoe serieus men met verkoop van eigendommen en rechten omging, blijkt uit de
slotzin van de oorkonde, die luidt "Unde her Gert vorg(=vo(>rgen(>emd) of sine
nakomelinge (had die pastoor kinderen ^) moe gen (lees meugen) dat vorg erve
unde hint unde die vor^ twve verken akerens hehhen, hesitten, hediwen unde
s^ehruken erfliken, rostelicke (gerust) unde vredelike, on^ehmdert en onhesprueken van den gemenen erfgenamen unde huerlude vors (voorzegd), of van oeren
(haar) erfgenamen of van \emande van oerent weiden sonder yenigerhande (eni
ge riet) an>list"
Men wist blijkbaar van de arghstigheden der ziel en daarom moest elke twijfel
aan goede trouw tot in lengte van dagen (erflik) worden weggenomen
In oorkonde der waarheid, zoals destijds elke akte eindigde, werd aan de akte van
kot:)p en verkoop het zegel gehecht van Otto van Bionckhorst als bewijs, dat hij
de genoemde erf"koop had toegelaten en erin had toegestemd en omdat ook
Henrick van Diepenbroeke, Gert van Remen, Bernt van Vorden en Gaedert
Oeveljonck deze erfkoop hadden mede belyeft (gewild hadden) en toegelaten
hadden, 'so hehn wij onse segele voer ons unde voer onse erfgenamen mede an
descn href gehangen' In welke hoedanigheid dit viertal hun goedkeuring moest
geven, is met duidelijk
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De raadslieden uit Eibergen, Gert ter Horst, Gert scult ten Olvinchaevc, Roelof
Wocldinck en Engelbert die Krygher, scult to Oedinck, die als verkopers waren
opgetreden, hadden geen zegel. Dus vroegen ze Johannes Michaeel, 'kirckhcr der
hilligen kirckcn to Eyberge' deze brief voor hen te zegelen, wat hij gaarne deed.
Het is dus een wel zeer goed gewaarmerkte akte geweest uit die ver vervlogen
tijd van 1446, waarover wij konden beschikken dank zij F.J.H.Odink uit
Hengelo, die ons een afschrift toezond.
Herbouw 'Het Hulshoff te Olden Eibergen.
In de tijd van de Bataafse republiek (1793 - 1806) werden de geestelijke goederen geconfisqueerd. Na de Franse Tijd kwamen ze in particuliere handen. Het
erve Hulshoff werd toen dus eigendom van de adellijke familie Van Dort tol
Meddeler uit Vorden.
Tijdens de Franse Tijd werd het beheer over de geestelijke goederen in hel kwartier van Zutphen gevoerd door de 'Finantieele Commissie over het voormaalig
Zutphense Quartier'. Deze commissie liet de boerderij in 1802 verbouwen of herbouwen. De bewoners in dat jaar waren Jan Willem Klein Bruinink, gehuwd met
Hendrika Huiskes uit Avest.
Over de herbouw van het Hulshoff is in het kader van het historisch boerderijonderzoek een uitgebreid artikel verschenen van de heer Humphrey F.L.
Mansvclt Beek, een medewerker van het Openlucht museum te Arnhem. Het
artikel geeft o.a. aan de hand van het uit 1802 daterende bestek een uitvoerige
bouwkundige beschrijving van deze boerderij.
De gegevens over de verbouwing van de boerderij Hulshoff bevinden zich in het
Bataafs-Frans archief inv. nr. 41/42 in het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
Voonumzichl boerderij HulshoJ. Voori^evel uil IH02.
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woonhuis. Toen woonde er de familie Meutstege. De laatste Meutstege op
Hulshof, Albert, inmiddels ook overleden, verhuisde wegens huwelijk naar
Bronkhorsl, waar iiij op hel 'Hoge Huys' bekendheid verwierf mei zijn kaasboerderij. Thans woont op Hulshof de familie Fierkens.
Gerrit Klein Bruinink stond in de annalen te boek als jeneverstoker en landbouwer. Uit een brief uit IK 14 van het vredegericht te liibergen, berustende in hel
rijksarchief Gelderland blijkt, dat in dat jaar als jeneverstokers in de gemeente
Fibergen te boek stonden .lan Willem te Vaarwerk, .Jannes Olminkhof en Gerrit
Klein Bruinink.
Ze moesten toen in handen van vrederechter Derk van Eps Reerink de eed alleggen niet te /uilen frauderen of zulks te gedogen in/ake de afdracht van impost(=
belasting) waarmee de graanspecien volgens de ordonnantie op het gemaal van
13 december \^\5 waren belast, en die zij voor hun lraliek(= bedrijf) 'verbezigden'. En dat zij zelf en hun huisgenoten geen graan zouden laten breken of malen
op eigen ros- water- of windmolens binnen hun branderijen of op andere niet
geregistreerde of erkende gemalen.
Men was streng in de bepalingen om elke overtreding te kunnen bestraffen.
Dcidil

hocrdrrii

lInLslio/.

Door Hllhoiiw voorhuis is er verschil in (hikli('lliiii> lussen voor- en achterhuis

onlslaan.
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J.Olminkhol ener/ijds en D.W. Smits als gnlTier en D. van Eps Reerink als vrederechter I)c legisiratie vond plaats in Borculo op den negentienden April. De
registralickosten waien 12 stuivers.
N B Uil liL't pioccs-vcib.ial bli|kl, cl.it oude insliliilcn en .uiibtoii /oals viciiegcicchl en vfCclcicclitci van vooi de l'ranse li)d iii 1X14 nog bcslonden liet Koninkii|k dei NetleiLinden
stond nog in de kindeischoenen In alwachting van nieuwe ordeningen bleven de oude tegels
nog geldig.

Fen broer van bovengenoemde Cierril Klein Bruimnk woonde in I81X op Klein
Biuinmk op nummer 49 in Hupsel. Daai woont tui de lamiltc (iioot Wassink. Dit
was in 1X18 de katerstede Pasop, eigendom van het erve Bruinink op nummer 48
in Hupsel. Nu woont daar mevrouw Scharperl-Beienpas en de maatschap A..I. en
A. wScharpert. Wie nu de Hupselsc weg alrijdt, /al de boerden) "l'asop" bepaald
niet meer als een kater (= keuterboer) kwaliliccren, zomin als "Nieuw Pasop"
even verder richting Deventci Kunstweg.
Veideling van markcgronden o.a. en erflatingen hebben in de negentiende eeuw
nogal wal aan de/e 'sleden' toegevoegd.
In 1818 woonden op Bruinink twee zusters, Hendrica Bruinink en Aall|cn
Bruinink, lesp. 16 en 14 jaai oud. in 1820 huwde Hendrica met Wander Boeiman Ook op dit oude en giole eive Btuinink werd oriicicc! |cnevei gestookt.
Maai na 1820 weid het stookbediijl dooi Watulei Boerman nog slechts enkele
jaren voortge/cl. De hoeveelheid lenever, die op Bruinink werd gestookt,
bedroeg in een bepaald jaar, volgens opgave van F.Odink, 84 vaten. Hoe groot de
inhoud van /o'n vat was, is hem onbekend.
Het graan voor de stoken) weid mede geleveid dooi omringende boeren. De
vaten werden verkocht voor / 15,.50 pci val naai omliggende gemeenten. Hr
wordt bij vermeld, dat die jenever onder meer nodig was voor begrafenissen'
Daarachter gaat weer een oude traditie schuil.
Hel bchooide tol het ritueel, dat tijdens de 'groove' en ook tijdens de 'naogioove'
op de dag na de begrafenis, de mannen op een borrel werden getrakteerd.
Eibeigen, novembci 2()()()
E.H.Wessclink

Met dank .i.ui iiievi M Kiem Biuink - Sloinps vooi genealogische gegevens en aan
1' 1 II Odnik VOOI het beschikbaai stellen van /i|n giote hoeveelheid archiv.irische gegevens
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Nogmaals de Vuurrever
In Old Ni-js is al enkele malen aandacht geschonken aan de Vuurrever, het boerderijtje uit Haarlo dat aan de Hagen weer is opgebouwd. In Old Ni-js nr. 23 van
1994 komt een artikel voor over de naam en geschiedenis en in no. 29 van 1997
over de bewoners. Dit artikel bevat enkele belangrijke aanvullingen.
In 1759 trouwt Albert Holshotï (ook genoemd Hulshof of Ten Holshoff) zoon
van Willem Hulshof in Olden Eibergen met Geertjen Schepers in Haarlo.
Geertjen Schepers wordt ook wel Geertjen Veurreve genoemd. Geertjen was een
dochter van Berent Schepers en Swenneken Bekkers en kleindochter van Klaas
Schepers, geslachten die waarschijnlijk daarvoor de Vuurrever bewoonden. In
het verpondingsregister van 1649 van "de Buijschap Haerle" komt Veurreve echter niet voor. Waarschijnlijk is destijds de Vuurrever gebouwd op een stuk grond,
dat in een acte van 1416 wordt genoemd "eyn sclach van der marck van
Gheistern gheheten dat Voerreff geleghen in den kersple van Gheistern tusschen
Tekening (van G.Heurneman) met de veldnamen en de totale hedrijfsgrootte van de
Vuurrever Ie Haarlo. Het boerderijtje werd niet in 1857 gebouwd, maar in dat jaar verplaatst van "Olden Gaarden" naar huidige plek.

-9der Vockinc Braec ende den Amerschoten Lande".
In het jaar 1857 werd het boerderijtje verplaatst van de Olden Gaorden naar de
Niejen Gaorden. We mogen aannemen dat het tot 1857 een z.g. Lös hoes was en
dat met de wederopbouw het woongedeelte van het bedrijfsdeel werd gescheiden. Het woonhuis werd gelijkertijd vergroot met gebruikmaking van gebintwerk
afkomstig uit het Ruurlose Broek. Verplaatsing van de Vuurrever was wenselijk
vanwege de veelvuldige wateroverlast als gevolg van overstroming van de
Berkel. Dit is door overlevering bekend en ook de veldnamen spreken duidelijke taal. Bij de vergroting van het privédeel zal ruimtegebrek ook wel een woordje hebben meegesproken. Hendrik Hulshof (geb. 1797) is in 1850 hertrouwd met
Arendina Hilhorst. Zij bracht vier kinderen mee!
De boerderij stond in 1894 nog op naam van Eduard Daniels en cons.
(Grondbelasting, Waterschap). Hendrik Hulshof is overleden op 23 januari 1863.
Het is een onverdeelde boedel gebleven tot 1915. Op de 8e mei van dat jaar
wordt voor notaris Verbeek te Neede de acte verleden, waarin ieders aandeel
wordt vastgesteld en waarin partijen verklaren dat Hendrik het plaatsje meer dan
40 jaren in bezit heeft gehad. Er is dus sprake van verjaring.
Niet alleen aan de noordzijde, ook aan de zuidzijde van de weg Haarlo-Borculo
lag nog een perceel. Dit stuk grond werd aan de Vuurrever toegewezen bij de verdeling van de marke Haarlo in 1848. Uit de acte blijkt dat Eduard Daniels nog
officieel eigenaar was, maar uit de toevoeging "of regtverkrijgende als
Eigenaren" kan worden opgemaakt, dat de opstellers van de tekst meer bekend
was.
De acte vermeldt het volgende:
"Aan Eduard Daniels of dezelfs Erfgenamen of regt verkrijgende als Eigenaren
van het Plaatsje Vureef alhier, wier beroepen en woonplaatsen, zoo min als de
namen van de laatstgenoemde den Comparanten onbekend zijn".
Het volgende werd toebedeeld:
"Een stuk grond aan den weg van Borculo naar Eibergen tegen Deeskerskempken, groot drie bunder vier en dertig roeden en dertig ellen (02.34.30).
Grenzende ten noordwesten aan voornoemde weg, ten zuidoosten aan de Wed. E.
Hungerink en Consorten, ten zuidwesten aan een waterleiding en ten westen aan
G.W. Lappenschaar".
Borculo, den 14 february 1848.
Op het uittreksel van het kadaster komt dit perceel onder no. 1068 voor.
Zie pag. 10.
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Een overdeelde boedel en problemen met de bedrijfsvoortzetting
Hendrik Hulshof in 1797 geboren als zoon van Jan Willem Vuurreve en Henders
Wunneken (bij de geboorte van een ander kind wordt de moeder Henders
Voeland genoemd). Hendrik trouwt in 1818 met Berendina Klein Veldink.
Kinderen: 1823 Tone "Tol"; 1827 Hendrik Jan "Wever"; en 1830 Willem. Laatstgenoemde was voorbestemd het bedrijf over te nemen; bij testament werd hij als
bevoorrecht erfgenaam genoemd (hij kreeg een kwart vooral"). Willem heeft zijn
vader echter maar een jaar overleefd. Hij is gestorven op 4 april 1864. Tus.sen
1830 en 1836 is zijn vrouw Berendina Klein Veldink overleden en is hij een
tweede huwelijk aangegaan met Aaltjen Wengerman(s). In 1836 werd een zoon
geboren; Berent, deze heeft vanaf 1864 tot aan zijn overlijden in 1890 op de
Vuurrever geboerd en is kinderloos gebleven. Wie moest hel bedrijf nu voortzetten? Dit zal een belangrijke vraag voor de familie geweest zijn, ook al omdat het
nog steeds een onverdeelde boedel was.
Zoals bovenvermeld had Hendrik meer kinderen uil zijn ecrsle huwelijk. Eén
daarvan: Tone woonde aan de weg van Neede naar Borculo bij de afslag naar
Geesleren. Hij is tolgaarder geweest en werd daarom Tone van de Tol genoemd.
Een van zijn zoons: Gerril Arend, geboren in i 863, de vader van de laalsle bewo-

lioven: kadastcrU'kening met
perceelnummer
l()6S.
Onder: lekeiiiiii;
wet de betwiste
siiii^el (iir. .5.?)
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ners van de Vuurrever, heeft het bedrij!' in
1891 voor de tijd van 10 jaren gepacht van de
erven. In het huurcontract worden de erfge
namen Vuurrevc of Hulshof genoemd.
Verschil van mening
in de beginjaren werd op last van de werk
baas mevrouw Anna Geertuide Gelderman
van de Kasteele te Zutphen hout gehakt op
een singel tussen de Vuurrever en Dennen
kaïnp. Tot groot ongenoegen van G.A.
Hulshof omdat hij zich eigenaar achtte van
het stukje grond, "dat hij den eigendom van
dien grond verkregen heeft tengevolge van
een voortdurend en onafgebroken ongestoord
en niet dubbel/innig be/it als eigenaar, uitge
oefend door hem en door /.ijn rechtsvoorgan lolo uil 1916, i^cniMikl door mees
gers gedurende meer dan 30 jaar, mitsdien ter Heuvel. Hel eeht pcuir Huhhoj
door verjaring". Maar ook de tegenpartij Nijland.
achtte het haar eigendom, "dat zij daarvan
eigenaresse is geworden door erfopvolging en het perceel bij het kadaster dien
tengevolge dan ook ten haren name staal op artikel 831 van den perceelsgewij
/en legger der gemeente Geesleren". (Nr. 53 op de kadaslcrtekcning)
Dit meningsverschil diende te worden opgelost, "omdat de/e be/itsstoornis thans
oorzaak dreigde te worden, dat eene uitspraak des rechters omtrent den eigendom
door partijen /oude worden uitgelokt; dat dit te voeren geding echter groote kos
ten /oude meedebrengen".
Beide partijen hebben er daarom maar de voorkeur aan gegeven een rechtsgeding
te voorkomen. Hulshof heeft zeventig gulden en de
kosten van het contract van dading betaald en daar
mee is hij eigenaar van de singel, groot 18 aren en
80 centiare, geworden.
G.W. Vrieze, mei 1999
Bioniien:
Fam. Hulshof: familiearchief

folo uit

1916. De wat erput

fienuuil^l door meest er

Heuvel.

Inj de Vuurrever

Ook
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'WIJ WILT 'N ZEEK'NHOES '
De gezusters Hassink spraken niet alleen deze woorden, maar stelden voor dit
doel ook hun bezit ter beschikking Dit betekende het begin van de St Gerardus
Majella-gesticht in Beltrum Ten tijde van pastoor G W Hanse werd in de augustus vergadering in 1923 door het kerkbestuur besloten tot de stichting van een
fonds ten behoeve van ziekenverpleging Januari daaropvolgend werd een begin
gemaakt met een collecte
Vanaf 1925 werden de kerkbestuursvergaderingen geleid door kapelaan Marinus
van Rooyen en hij was ook de grote promotor tot de totstandkoming van het zustershuis annex ziekenhuis
Op 22 oktober 1925 werd in de kerkbestuurs vergadering medegedeeld, dat de
onderhandelingen met de Eerw Zusters van Boxmeer geslaagd waren
Begin maart 1926 vond de inschrijving plaats en nadat toestemming van het aart
bisdom was verkregen werd in de vergadering van 16 maart tot gunning overgegaan De totale bouwkosten bedroegen ƒ 40 380,90
De opening van het St Gerardus Majella-Gesticht vond 16 december 1926
plaats Met recht voor het welzijn van de parochie Beltrum een historische dag
Sindsdien werd er vanuit het St Gerardus Majella-gesticht gestaag gewerkt door
de Eerwaarde Zusters van de Congregatie der Christelijke Scholen en van
Barmhartigheid om maar eens hun volledige naam te noemen
Zeker gedurende de oorlogsjaren betekende dit St Gerardus Majella-gesticht een
ware toevluchtsoord voor velen Al die jaren werd er vanuit het St Gerardus
Majella-gesticht gewerkt op de kleuterschool, de lagere meisjesschool, de
V G L O-school (met pensionaat), de wijkverpleging, interne kraamzorg en
bejaardenzorg
Zo was de eerste keer in 1962 dat het eind van St Gerardus Majella werd aangekondigd, een schok voor Beltrum Maar door de samenwerking van pastoor,
moeder overste en kerkbestuur kon bereikt worden dat de zusters bleven
Uiteindelijk werd er toen zelfs besloten tot geheel verbouw en indrukwekkende
uitbreiding Deze nieuwbouw - in 1966 gereed - betekende wel het verdwijnen
van St Gerardus Majella-gesticht Het kreeg toen de naam Hassinkhof
In 1988 werd Beltrum wederom in beroering gebracht door het besluit dat de
Hassinkhof in aantal bedden moest inkrimpen Dit betekende sluiting, daar uit de
verminderde vergoeding de exploitatie niet rond te krijgen zou zijn
Door massale actie van de Beltiumse bevolking en tomeloze inzet van het
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bestuur kon het Hassinkhof behouden blijven, echter niet meer als een zelfstandige stichting.
Nadat tot fusie met de Molenberg (nu stichting Marga Klompé zorgcombinatie)
besloten, werd overgegaan tot gehele sloop en nieuwbouw van het Hassinkhof.
Op verzoek van velen in Beltrum werd gezocht naar mogelijkheden het oude
Gerardus Majella-gebouw voor sloop te behouden.
Het was echter niet mogelijk in de nieuwbouw te integreren. Wat nu?
De oplossing werd gevonden in de verbouw van het oude St. Gerardus Majellagesticht tot appartementen. De woningbouwvereniging Swen (nu Woonklavier)
werd eigenaar en ging over tot verbouw van het gebouw tot vier appartementen.
Zo blijft het gebouw van waaruit jarenlang voor Beltrum op allerlei terrein erg
waardevol is gewerkt, behouden.
Inmiddels heeft het gebouw weer de naam GERARDUS MAJELLA gekregen en
door de plaatsing van het authentieke St. Gerardus Majella-beeld dat in 1966 verdween, is een stukje nostalgie en historie voor Beltrum weer zichtbaar geworden.
Beltrum, augustus 2000

M. Bouwmeesters

Bron. notulen van kerkbestuur Maria ten Hemelopneming parochie te Beltrum.
N.B In old ni-js no 3 staat een uitgebreider artikel over het Gerardus Majella Gesticht
St. Gerardus

Majella-Gesücht
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./. W.Hagemanstraat met op a( hiergrond boekhandel Gellekink.
Links van voren naar achteren Ter Weeme (thans Eiehenwald), Rietman, Trelker,
Kijftenhelt; onzichtbaar garage lliohan.
Rechts nog even Ie zien stalling Wormmeester, dan De Beurs (Zuidinga). schilder
Willemsen, bakker Wolthuis,(later Hengeveld), aannemer Taalnian,(thans bloemenwinkel All Seasons), kolenboer Abbink, bakker Strengers. (thans LR-Trend).
J.W.Hagemansiraat vanaf Gellekink. Links schuur en huis kolenhoer Abbink. I'aalman
enz.., rechts garage lliohan, woonhuis en manujacturenwinkel Ki/Jtenhelt.

\s

De winkeliers van Eibergen, anno 1948.
Geachte redactie van Old Ni-js,
Zoals destijds beloold aan mevrouw Blankvoort, stuur ik hierbi) een afschrift van
een oud gedicht Mogelijk een bijdrage voor Old Ni-)s en dan eens niet over bv
oude boei den )en
Het IS een ri)m dat ik als 16 jarige maakte, omdat er in "On/e Gids" een soort
Sinterklaaspu//el was uitgeschieven
Van elke middenstandei die eind I94X via een advertentie in ' On/e Gids" vooikwam, (over een bepaald aantal weken), moest een samenvatting worden
gemaakt in een tweeregelig vers - en dan in 't plat - zoals "Gait Jan /egt d'i 't
ziene van" vooikwam in de Gids Dat je in /o'n kort iijm mensen in hun koopwaar Ic koit doet, IS duidelijk, maar ei waien nu eenmaal legels gesteld
De advertenties werden genoteerd door mij Toen moest er nog een vers gemaakt
worden Tussen mijn huisweik vooi de UI O dooi was ik er mee bc/ig elke keer
een stukje verdei Ik weet, dat ik het met helemaal alleen gemaakt heb, mijn
tamilie rijmde mee Zo herinner ik mij nog heel goed dat mijn moeder, een echte
boerin met de baalschorte nog veur oet het mesthoes kwam lopen, recht van 't
varkensvoeren en /ei "Jo, luuster es effen, ik heb weer ne mooin, en daor kwam
ei iets wat het noleren weerd was Ik was beduusd en trots om de eeiste pnjs te
krijgen, een mooie vulpen
Allemaal lang geleden Mijn gedichtpapier is wat vaal geworden Eibeigen is
veranderd Veel winkelieis /ijn er niet meer Maar oudere mensen /uilen heikenning vinden in de middenstand van 5()jaai geleden
Ik wacht wel af of u als redactie de/e bijdrage de moeite waard vindt Tot slot
nog dit ik kijk met heel veel ple/iei Old Ni js in en ben blij abonnee te /ijn
Viiendeli|ke gioeten,
J F den Bak-Horstman
Hofmeierstraal 37
5661 CJ GbLDROP
040-2861962

Onze Gids, 10 december 1948
Sinterklaos en zienen knech zekt "Reuze,
Wat hebbc wie| in Eibargen toch ne keu/e"
"lej vindt gin bettei doip al gao') ok nog /oo wied"
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Laagte met links fietsenmaker Veldink en verderop bloemist Weenink en sigarenwinkel
E.Ribbels.
Grotestraat met v.l.n.r "Lappen" Boenders,(later Pillen Makelaardij), drukkerij Heinen
en de 'Dageraad'. (Beide afgebroken).
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"Da's wisse" zekt de leu, "maor lej kont 't geld hier ok wal kwiet"
Wiej gaot een rondjen deur Eibargen maken en hebt
daorveur ne tietse biej Veldink ekoch
En 'sjonge )ao, wat loopt dee kaorke's toch,
He'j d'r soms van de familie eene jong,
Ne bloome van Weenink steet frisch en fleurig
Bie'j Ribbels he'j ok wal keuze,
Ne piepe ot sigare, netjes in een deuze
"Even naar Roes" is 't sprekwoord,
Veur ne mooie dasse of boord
En Tank verkot ok wal van dat
Ik gleuve hee het van alles wat
Dan Noldes den hef ze nog wal, hoo kow den toch vergetten,
Nae, nae kearl, ziene schoone dee bunt jao nooit versletten
Maor laow noo etten trugge gaon naor Mellink ziene mopkes
Den het ze wisse wal, zoo groot as kinderkopkes
Bu'j verkoln, loop lej met ne dikke dasse rond.
Stop dan drop van Burgers in den mond
Timmen is ne zaak, waor lej kont koopen
Hee vekot alles en lej kont t'r zo naor binnen loopen
Is 'n bak kapot, waor lej oe in mot wassen,
Reith wil 'm oe wal etten lassen
Van Westerdiep een paar warme handmoffen
Bunt good, maor hee wil z'oe neet gearne poffen
Mooie ringe, zilvern en goldn,
Naor van der Kamp ok klokskes um de tied biej te holln
Veur leu dee 's nachts nog wal 's oet 't bedde mot.
Hef Pasman wal ne flinken pot'
En 'k rao oe an laest van Heinen een book.
Dan wo'j toch wal geleerd en klook
Boenders het mooie strikke veui de vlechte,
Maor ik garandeere oe lej kont d'r nog met volle meer te rechte
Jan Lubberdink, wat zow daor toch van maken'^
O jao, dat was 'n taarten den zo lekker smaken
Kom lej in ne winkel hier ot wieter in 't land,
Vraogt dan naor 'n wnetwas van "Hameland"
Ne sigarette ot een peksken B Z K,
Bartehnk den het ok allegaar
Biej Willemsen koj voetbalschoone koopen,
Wat drommel, wat kont de jonges daorin loopen'
He'j de schoone te klein, da'j van piene haoste springt.
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i ^
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Ciiolcsiiaat \ l ii i smul lloiidclink, si hoenhandel Balen, sigarenwinkel Niiciiliuis
Nieuw straal v I ii i Meiiklioisl, gioenlezaak l'enlsaliiii. CJaiiiiii (Inikkei loli Veidaasdonk)
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Bu'j deur de matrasse zakt, laot um dan maor slopen,
Biej Mcubelhuis Thesseling ku'j wal ne me)en kopen.
Dan /.OW Spoor maor is nemmen,
A'j soms ne mooie tasse will hebben.
En Hasselo, den /eg maor / o :
"Kopen biej De Spar", is spoorn biej de koop".
De mansicu dec /ig schcern wilt /onder water,
Slaol met /o'n apparaat van Prins vaste gin Hater.
Veur de leu dee trouwen gaot.
Hef meubelmaker Wansink ne besten veurraod.
Met nc bloomcnmande van ten Pas,
Bunt de meeste leu met in eur sas.
He'J geld te volle en wc'j neet wao'j 't mol laolcn,
Gaot dan maor biej "De Beurs" oaver ne pottemonee praoten.
Veur dames, dec 'n mooi klcurken wilt hebben op de lippen
Hef Willemscn wal 'n stuksken um met an te stippen.
He'j nc argen / e c k e n '
F^ielman kan oc helpen an druve, Ickk're weken.
Sukcia en /uurtjes mo'j bic Trelker zeuken,
Hee hef 't hggn töt in de veerste heuke.
At 't kold wordt, nc gocicn dikken jas
Van Kicrtenbell, den kump alleman te pas.
En jao: 't is ok maor nc weet.
Dal Zion oe beller kleedt.
Sukcrwark en marscpijn
Van Maotcman is be/under lijn.
"Slap van de /org af', /eg Scheggetman,
Doo dat en gaot meteen effen biej um an.
Wil 't klöksken neet meer gaon,
Roosenbeck krig um weer an 't slaon.
En veur de slacht naor Biesebeek,
Dan bu'j met 'n mclwost al 'n heel ende op streek.
Zit iej met de hande in 't hcur.
Kapper Niessink is coiffeur.
Ne schriefmappe /o'j ok wal willen hebben.
Dan /o'k d"r maor ecne van Gclickink nemmen.
Van manulactuurn een of ander duik,
He'j dal ok misschien neudig, gaot dan naor Ebberink.
"Geel 't /oo met?" viög Ellerbeck,
Alle oc wat in 't ficsken mck.
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Dolstra is 'n spölgoodadres,
'k Wil oe belaoven 't liekt t'r bes.
He'j /inne an slikkerieje,
Fentsahm hef ne winkel vol met lekkernieje.
Veur een plaatjen van oe eigens, dan naor Krol,
Hee verköf haoste biej handevol.
He'j las, bist oe de beeste deur 't roggeland,
Eleetnsche afrastering van Somsen en ie'j bunt oet d'n brand.
A'j naor Schepers gaot mo'j neet vegetten,
Da'j oe 'n paar klompen an laot metten.
Veur de vitamine zorgt Jan Kocslag wal.
Hel appels, wisse /oo groot als ne bal.
Biej Ribbels veur truien en vesten,
Koop ze gerös, 't bunt wal besten.
Esmuld hew van speculaos.
Van Odink met Suntcrklaos.
Antink is ne winkel van de Enkabé,
Hee vekof koffie en ok lekk're thee.
Vrouwieu, wi") lekker roeken, naor Olthof, zeu ven veertigelf,
Hee is good, want hee gebroekt z' ok zelf.
Mansleu, vrouwieu, laot 'l maor rcagn,
Ebelings gummijcsse kunt 't veidracgn.
Wi'j 'n prima visken, naor Groot Wassink op 'n Hagen,
Veur 'n peksken kauwgum komt d'r volle blagen.
En mo'j in 'n duuster naor Rekken fietsen en he'j pech,
Grooters maakt oe gauw 'l lech.
Noo wi'k nog zegg'n op et leste,
In "Onze Gids" adverteern is wal et beste.
A'w disse licstc secuur heb bekekken.
Dan misse wiej nog Linthorst oet Rekken.
Ok zolle wiej neet geerne vergetten.
Wat heel Beltrum toch mot wetten:
De leu, dee good spul oew daor levert.
Bunt Klein Goldewiek, Besselink, Scharenborg en Groot Zevert.
En noo de wiesheid töt besluut.
Dat is het Pitman Instituut.
Jo Horstman, Hupsel C 57
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Oplossing Zoekplaatje Old Ni-js iir.39

De rcdaktie dacht bij het plaatsen van deze foto, dat de op de foto staande personen snel herkend zouden worden door onze leden, maar dat pakte anders uit.
Enkelen werden meteen herkend, maar van een drietal personen hebben we nog
geen enkel spoor. Reacties van o.a. Jan de Groot en Bertus Paalman, beide uit
Eibergen en Ary Simmelink uit Haaksbergen brachten dezelfde namen naar
voren. Hel gaat hier om een aantal ambachtslieden die bezig zijn met het maken
van een veranda aan de achterzijde van villa Catharina, gelegen op de hoek van
de Grotestraat/Stationsstraat. Een ansichtkaart van de Stationsstraat die een goed
beeld geeft van de achterkant van deze villa, is verzonden in 1919. Het kan dus
zijn dat deze foto ouder is dan wordt aangenomen. Of is deze foto toch van latere datum en gemaakt bij schilderwerkzaamheden of renovatie. Wie zal het zeggen?
We herkennen de volgende personen v.l.n.r.:
1. Stucadoor Gerrit Simmelink, woonde aan de Klaashofweg en was in dienst bij
Jan Hocnink die naast hem staat.
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2. Jan Hoenink stucadoor en eigen baas. Hij woonde vroeger aan de Burg.
Smitsstraat.
Ary Simmelink (geb. 1933) schrijft over Hoenink: "Bij de voorjaarsschoon
maak bij ons thuis moest altijd de kelder worden gewit. Dan moest ik altijd
naar Hoenink om een emmer kalk te halen. Hij had een kalkput achter zijn
huis. Ik kan mij de heer Hoenink nog herinneren als een oude man met een pet
op zoals op de foto. Van de overige personen op de foto kan ik niemand herkennen."
3. Onbekend.
4. Henk Veldink was in die tijd metselaar. Later werd hij postbode.
5. Onbekend.
6. Onbekend.
7. Maas (Lou) was timmerman en aannemer. Woonde aan de Grotestraat nabij
het Zwikkelaarsplein. Aardig detail: Maas droeg als timmermansbaas geen
werkschoenen maar instappers, destijds gebruikelijk als burgermansschoeisel.
Jaren geleden liet zijn dochter mij een erepenning zien, die haar vader destijds
had gekregen voor zijn verdiensten bij de wederopbouw van Borculo in 1925
(cycloon).
Johan Baake
Stationsweg Eihergen

!
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Ons Zoelqjfaatje
Ditmaal een zoekplaatje uit het Eibergse verenigingsleven en wel van de E G V,
de Eibergse Gymnastiek Vereniging Een vereniging met zo'n 200 leden
Misschien toen, en nu ook nog wel de grootste sportvereniging Deze foto kregen we van mevrouw Danker uit Brummen die zelf waarschijnlijk ook wel op
deze foto zal staan Met haar zijn we op zoek naar de namen van deze jonge en
oudere kinderen en hun begeleiders

We vragen weer
- Wanneer is deze foto gemaakt"^
- Waar is deze foto gemaakt en was dit bij een speciale gelegenheid'^
- Links IS nog een deel van het vaandel te zien Is dit vaandel er nog en zo ja,
waar*^
- Wie herkent zichzelf of weet nog namen"^

Reacties zijn (liefst schriftelijk) welkom bij
J Badke
Nieuwenhuizenstraat 5
7161 VBNeede
Tel 0545-294001
Voorste rij
2e rij
Ie rij
4e rij
5e rij
6e rij
7e rij
8e rij
9e rij

17 kinderen, allemaal meisjes
25 kinderen, 9 jongens en 16 meisjes
2^ kinderen, allemaal jongens
24 personen, 22 jonge dames en 2 heren
23 personen, allemaal meisjes
27 personen, 1 man en 26 meisjes
18 personen, 2 mannen en 16 jonge dames (2x8)
5 personen, 5 meisjes in het midden
20 kinderen, 20 jongens en meisjes op de achterste rij

-24-

-25-

-26-

Tachtig jaar Melkbezorging aan huis
üvei/icht van de ontwikkehng van de consumpliemelk voor/iening in de twintigste eeuw in het doip bibeigen van J W (Jan) de Giool
Voorwoord
hnige ti|d geleden kreeg ik het boek "Boerenweik" ondei ogen ben |ubileumuitgave van de Gelderse Maatschappij van Landbouw (G M v L), uitgegeven in
verband met het lOÜ-jarig bestaan van de vereniging (I895-I99'S)
Daarin trol ik onder meei een lolo aan van de toenmahge boerden] van de lamilie Kersjes aan de Gioenloseweg in Hupsel
De toto was gemaakt tijdens dors werkzaamheden omstreeks 1920 In die tijd was
het dorsen van graan (rogge ol haver) vaak een hele gebeurtenis Veel boeren
beschikten niet over een eigen dorsmachine In de meeste gevallen kwam een
loondoisei de boeideiijen langs mei /i|n machineueen om tei plaatse het giaan
van die boer te dorsen Vooi /o'n dorsparli) was alli|d veel werkvolk nodig
Omdat de betrei lende boer daar meestal niet voldoende eigen volk, meiden en
knechten beschikbaai had kwamen de naaste buren (naobers), al dan niet met
eigen peisoneel helpen De / g n "naoberhulp" Uiteiaard gebeulde dat wedei/i)ds Uit hel bi|schritt bij de toto valt op te maken, dat dit hiei ook hel geval is
geweest De namen worden genoemd van de lamilies Kersjes, Velthuis,
Weekhoul en Ha/elberg
Oproep voor melkbe/orj»er
De/e toto kwam mi| onmiddeili|k heel bekend voor Ik herkende er de foto in,
die in mijn |eugd|aien in on/e woonkamei aan de muur heelt gehangen en waarop ook mijn vader G J (ook Jan) de Groot staat Daarnaast hei ken ik nog een
drietal andere boerenknechten, die ook bij de boer Kersjes in dienst waien, ot
misschien ook wel bi| een "naobei" van Kers|es, maar die vooi die dag dooi /i|n
boei was uitgeleend De due andere knechten /i|n AJ Meulenkamp, meer
bekend als "'t kleine Mollenkempken" met /i)n harmonica, W Weerkamp, was
later o m huisslachter in Neede en G Scholten Deze laatste woonde later in de
"Paalhaarskamp", thans Willem Sluyterstraat, nabi) de vroegere gemcentewert
Het /len van de/e loto nep bi) mij hennnenngen op aan de veihalen waaiover
mi|n vadei vaak heeft verteld Zi)n boer, Kersjes, had hem die middag verteld dat
hij een boodschap had ontvangen van "meneer" Ten Cate van de Eibergse
Stoomblekeri|, dat mi|n vadei de andere dag veiwacht werd in het kantoor van
de bleekenj, in veiband met /i)n reactie op een opioeping die in de plaatselijke
krant had gestaan voor een "melkbe/orger" in het dorp Eibergen, in dienst van
de toen net opgenchte "Eibergse Melk Verkoop Vereniging" (E M V V)
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De heer Ten Cate was de eerste vooi/ittei van de nieuwe vereniging, die zich
ten doel stelde het dagelijks bezorgen van melk en ((oen nog) enkele andere zuivelpioducten aan de inwoners van hel dorp Libeigen Naar aanleiding van het
gesprek, dat mi)n vadei de andere dag heelt gehad met het bestuur van de nieuwe vereniging, werd hij benoemd als mclkbe/orger Dit overdenkende realiseerde ik mij, dat mijn vader met deze benoeming aan de basis heeft gestaan van de
pioicssionele melkbe/otging in het dorp Eibergen
Voorrecht
Ik beschouw het als een voorrecht, dat ik de loopbaan van mijn vader als bezorger van een van de belangrijkste levcnsbehoetten van de mens bi| de inwoners
van hibcrgen, /o lang van nabi| heb mogen volgen Zells nadat ik in 19*16 mi)n
woonplaats Eibergen verruilde vooi de plaats Twello ben ik dooi mi|n vader nog
altijd goed geinlorineerd over de nieuwste ontwikkelingen op hel gebied van
melk en aanverwante producten in Eibergen
Dit oveidenkende vioeg ik mij at, ol het ook /invol /ou /\\n om mijn kennis van
de/e /aak op papier te /etten en dit aan te bieden aan de "Historische Kring
Eibergen".
A. De periode van 1900 tot 1920
Om een emgs/ins volledig beeld te kunnen geven van de ontwikkelingen in de
consumptiemclkvoor/iemng in de gehele twintigste eeuw, heb ik getracht mij
een beeld te voimen van de wij/e waaiop men in Eibergen aan het begin van de
vorige eeuw heeft voorzien m de behoefte aan melk en eventueel andere /uivelproducten.
Boerderijen in het dorp.
Ik weet, dat ei rond 1900 in het dorp Eibergen nog een aantal boerderijen was in
het centrum van het dorp Ook hadden enkele ambachtslieden naast hun bedrijf
nog een bescheiden boerenbediijlje
Ik heiinnei mij nog het boeienbediiji van de lamilie Reimelink aan de Grotestiaat Veider aan de Grotestraat de vrachtrijder Reimelmk, die er nog wat koeien bi|hicld Ook kolenbocr Schepeis aan de Giotestraat had ei nog een boeicnbedii|lje bij Aan de Nieuwstiaat woonde de viachtiijdci/boer Reimehnk en de
limmciman/boei G Odink Op de Hagen (thans Cl000) woonde timmerman/boer Blankvoort Zelfs bij de Eibergse Cementtabriek (thans EC B ) had
men nog een kleine stal met enkele koeien Ik kan me voorstellen, dat sommige
inwoneis van Eibergen daai wel eens wat melk haalden.
De kar van Hamersteen
In hel eeidei genoemde jubileumboek van de G M v E /ag ik ook nog een in
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1915 gemaakte foto van de boerderij van de familie Hamersteen aan de
Warfslatweg. De op de foto voorkomende "kar" van Jan Hamersteen werd, volgens de beschrijving bij de foto, gebruikt om in Eibergen melk te venten.
Ook op de in het Eibergs mu.seum gehouden foto-tentoonstelling over 100 jaar
Eibergen zag ik een foto met onder meer een boerenkar, die, zoals uit de toelichting bleek, ook werd gebruikt om melk te bezorgen in het dorp Eibergen. Het
is aannemelijk dat op deze wijze toch niet afdoende kon worden voorzien in de
behoefte aan consumptiemelk.
Sikkenmelk.
Ik herinner mij echter uit mijn eigen jeugdjaren, dat er, zelfs toen mijn vader al
tenminste 10a 15 jaar als melkboer fungeerde, in het dorp Eibergen nog heel veel
geiten werden gehouden. Ook bij ons thuis waren er in die tijd nog altijd wel één
of twee geiten. Die waren van mijn grootvader, ook Jan de Groot. Bekend als
"d'n olden Jan de Groot". Zo was hij onder andere secretaris van de Eibergsche
Geitenfokvereniging. In die hoedanigheid was hij mede-organisator van de enkele keren per jaar te houden geitenkeuringen, die plaats vonden op het plein voor
de oude openbare lagere school op de Hagen. Meestal bracht hij zelf ook nog wel
een of meer van zijn geiten mee voor de keuring. Ik mocht dan vaak mee om hem
daarbij te helpen de geiten aan te drijven.
De geiten bij ons thuis werden uiteraard ook dagelijks gemolken. Dit deed mijn
De kar van Hamersteen.
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Ik vraag me nu eigenlijk nog af, wat er met die melk werd gedaan. Ik zelf heb
altijd tegen mijn moeder gezegd, dat ik die "sikkenmelk" niet lustte. Mijn moeder maakte daar geen bezwaar tegen. Ik mocht de melk, die mijn vader op de kar
had wel drinken. Dat heb ik dan ook maar al te graag gedaan.
Einde geitenfokvereniging.
Nu ik dit zo schrijf, vraag ik mij wel af of mijn moeder mij m dic tijd toch niet
een beetje voor de gek heeft gehouden. Ik kan mij niet goed voorstellen, dal die
melk niet in ons gezin werd gebruikt. Ik besef nu, dat zij voldoende gelegenheid
heeft gehad deze melk voor andere dingen te gebruiken, die ik /onder het te
weten met smaak heb opgegeten.
Zo bakte mijn moeder in die tijd elke morgen pannenkoeken. En ook was er "smiddags na de maaltijd dikwijls een loetje na in de vorm van pap of pudding. Ik
heb daar mijn deel altijd goed van gehad. Als mijn moeder mij daarbij dus een
beetje voor de gek heeft gehouden, dan is haar dit bij deze alsnog vergeven.
Dit alles overdenkende kom ik tot de conclusie, dat het aantal geitenhouders in
Eibergen op het moment, dat mijn vader zijn werkzaamheden als melkvcnter
aanvaardde, nog belangrijk groter is geweest dan in de periode, die ik mij dus
herinner, ongeveer 10 a 15 jaar later. Het is daarom goed denkbaar, dat rond 1900
Hannemeuje Saaltink van de Horst ("Hos" in de volksmond) aan de Deventer Kunstweg
met de geit. Foto uit 1952
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Dc cersic nwlkkar van J. de Groot.
de geitenmelk voor vele inwoners van Eibergen voorzag in de behoefte aan consumptiemelk. De komst van de eerste officiële melkboer in Eibergen zou dus wel
het begin van het einde van het houden van melkgeiten in het dorp hebben kunnen betekenen. In elk geval weet ik dat de geitenfokvcreniging later, wegens
gebrek aan leden is opgeheven.
B. De periode van 1920 tot aan de mobilisatie in 1939
Aangezien mijn vader in 1920 met zijn werkzaamheden als melkboer is begonnen en ik in 1924 ben geboren, is het duidelijk, dat ik over de eerste 15 jaren van
zijn loopbaan niet veel uit eigen ervaring kan vertellen. Toch heb ik mij uit de
verhalen, van mijn vader over die beginperiode en hetgeen ik van anderen heb
gehoord, een aardig beeld kunnen vormen over de wijze, waarop hij zijn zaak
heeft opgebouwd. Het is mij om te beginnen wel duidelijk geworden, dat de
oprichting van de "Eibergsche Melk Verkoop Vereniging" een goede greep is
geweest.
Het begin: met een handkar.
Mijn vader is alleen begonnen. Hij had daarvoor de beschikking over een kleine
handkar, waarmee hij zijn producten, waarschijnlijk alleen nog maar volle melk,
karnemelk en boter, naar zijn klanten moest brengen. Die klanten heelt hij dus
allemaal eerst moeten winnen. Ik heb echter begrepen, dat zijn "zaak" al vrij snel
aardig begon te lopen. Ik kan mij voorstellen, dat het ook in die tijd niet zo eenvoudig was om toestemming voor personeelsuitbreiding te krijgen. Mijn vader
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de "naad" hebben moeten werken. Ik heb van
hem echter begrepen, dat hij het werk niet
langer alleen aankon, zodat hij toestemming
kreeg om er een hulp bij te zoeken.
Ordelman - Meijer - Weekhout.
De eerste medewerker van mijn vader, die
werd aangesteld was Gerrit Ordelman. Hij
was wat ouder dan mijn vader en woonde
dicht bij hem in de buurt (in 't Spieker). Ik
heb van mijn vader begrepen, dat zij het goed
met elkaar hebben kunnen vinden. Ik denk,
dat ze eerst nog wel een poosje samen op pad
zijn gegaan, maar het wagenpark moest vanzelfsprekend aangevuld worden. Kr werd een
tweede, wat grotere melkkar besteld. De eer- D^, /H^.^.^/,. melkkar.
ste kar werd daarna het vervoermiddel van
Ordelman, terwijl mijn vader de nieuwe melkkar moest duwen. De eerste jaren
heeft hij daarbij nog gebruik gemaakt van een trekhond, een grote herdershond.
Vanaf een plekje onder de kar moest deze mijn vader helpen bij het voortduwen
van de kar. Als ik mijn moeder mag geloven, dan heeft hij met die hond nog wel
eens wat meegemaakt. Het was een vrij rustige hond, die zijn werk meestal naar
behoren verrichtte. Alleen wanneer een loslopende "collega" hem onderweg ontmoette, dan was het vaak feest. Het gebeurde nog wel eens, dat onder de kar een
gevecht uilbrak. Het kostte mijn vader dan vaak veel moeite en soms ook pijn om
het tweetal te .scheiden. Ik heb de hond nog wel gekend als een rustige en lieve
herdershond, in zijn hok genietend van zijn pensioen. Hij lag meestal buiten achter ons huis in zijn ren. Alleen 's avonds en dan vooral bij onweer, waar hij bang
voor was, mocht hij bij ons in de keuken zijn. Ik heb Ordelman nog gekend, maar
niet als melkventer. Hij werd opgevolgd door Herman Meijer. Enige tijd later
werd nog een derde kracht in dienst genomen. Dit was Willem Weekhout.
"Wagenpark": Bakfiets in plaats van handkar.
Inmiddels was het "wagenpark" uitgebreid met de eerste bakfiets. De kleinste
handkar heeft nog even als "reserve" dienst gedaan, maar na niet al te lange tijd
werd de tweede bakfiets aangeschaft en niet lang nadat Weekhout de gelederen
had aangevuld, kon men ook overeen derde bakfiets beschikken, zodat de handkarren niet meer hoefden te worden gebruikt.
Van het moment dat mijn vader mij oud genoeg vond, om zo nodig in het
"bedrijf" te worden ingezet, werd ik, wanneer hij dat nodig vond, voor het ver-
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richten van hand- en spandiensten opgeroepen. Het spreekt vanzelf, dat het mij,
vooral wanneer ik op dat moment met mijn vrienden speelde, niet altijd even
goed paste. Toch geloof ik niet, dat ik er ooit grote problemen mee heb gehad. Ik
heb me altijd heel betrokken gevoeld bij het werk van mijn vader. Waarschijnlijk
daardoor kan ik mij ook nu nog tal van facetten van dat werk goed herinneren.
Mijn vader droeg, zoals dit bij mij altijd is overgekomen, het principe "de klant
is koning" zeer hoog in het vaandel. Het kwam nog wel eens voor, dat hij het
door een klant gevraagde artikel net niet meer bij zich had. Mijn vader beloolde
dan steevast, dat het bewuste artikel nog diezelfde dag thuis zou worden bezorgd.
Dat betekende dan heel vaak, dat ik na schooltijd op pad moest om het bestelde
te bezorgen. Ik kan mij niet herinneren, dat ik dat met veel tegenzin heb gedaan.
Natuurlijk kwam het mij niet altijd evengoed uit, maar het bracht ook vaak wel
iets op.
Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen.
Het werk van mijn vader en zijn medewerkers was beslist niet licht te noemen.
Als ik alleen nog maar denk aan de tijd, dat ze nog met de handkarrcn op pad
gingen en je zag welke vrachten daarop waren geladen, wanneer ze 's morgens
vanaf de botcrfabrick de "wijk" ingingen, dan kun je je voorstellen, dat er onder
normale omstandigheden al menig zweetdruppeltje moet zijn gevallen. Bij regen
en wind zal het zeker al geen pretje zijn geweest. Maar wat te denken, wanneer
er 's nachts een behoorlijke pak sneeuw was gevallen. Van sneeuwruimen was er
in die tijd nog weinig sprake. Ik weet, dat de venters onder die omstandigheden
soms de hulp van een voorbijganger inriepen om hen even weer op gang te helpen naar de volgende klant. Ik weet ook, dat mijn vader, bij hevige sneeuwval,
wel eens iemand van de straat plukte om hem die dag te helpen bij het voortdu-
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wen van de melkkar. In extreme omstandigheden is wel eens een vraehtrijder met
paard ingehuurd om de kar door de hoge sneeuw te trekken.
Strijd tegen zure melk in de zomer.
Zoals ik hiervoor heb vermeld, was mijn vader in dienst van de E.M.V.V., maar
de direeteur van de boterfabriek, de heer B. Boeve, had een grote inbreng op het
functioneren van de melkbezorging. Omdat er toen nog geen koelkasten waren
en niet elk huis een goede kelder had, was het, met name in de zomermaanden,
niet altijd mogelijk de melk lang te bewaren. Daarom moest de klant elke dag in
de gelegenheid zijn verse melk te kopen. Alleen de zondag was heilig. Ook voor
de melkventers. Dan hoefde er niet te worden gevent. Gedurende de wintermaanden was dat niet zo'n bezwaar, maar gedurende de zomermaanden moesten
de melkventers 's zaterdagsavonds voor de tweede keer op pad om de klanten de
gelegenheid te geven nog eens verse melk te kopen.
Zaterdagavondritten.
In diezelfde periode moesten ook de melkrijders op de zaterdagavonden een
tweede rit maken om de melk van de boeren naar de fabriek te rijden. In die tijd
moesten ook de boeren voor de koeling van de op het bedrijf verzamelde melk
gebruik maken van primitieve voorzieningen. Als ze nog een ouderwetse waterput hadden, dan werden de bussen melk daar met lange touwen of kettingen ingehangen. Andere boeren maakten daarvoor gebruik van zelfgemaakte watergekoelde bakken. Bij heel warm weer moest dit water een aantal malen per dag
worden ververst.
Aan het begin van zo"n zomerperiode waren de dagen nog zo lang, dat de melkventers na de tweede rit te hebben gereden, nog voor donker thuis konden zijn.
Tegen het einde van die periode was het aan het einde van de tweede rit al zo
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donker, dat de kdrren en de bdktietsen vdn een deugdelijke verlichting moesten
zijn voorzien in die ti)d, ddt er dlleen nog melkkdrren werden gebruikt, moest
mi)n vdder dlti)d een pddr cdibid kimpen klddr mdkcn, die op de kdrren werden
bevestigd Voor de bdklietsen weid Idtcr gebruik gemddkt vdn olieldmpjes Twee
met wit licht ddn de voorkdnt en een met rood licht ddn de dchteikdnt In diezelfde tijd moest ik dl het koper aan de melkbussen en schenkkdnnen (koperen
krdnen en ddnduidingen met "melk" en "kdrncmelk") poetsen Vooi de tweede rit
moest dlles er weer blinkend schoon uit/ien Als de venters dddivoor voldoende
tijd hddden, verschenen /i| ook weer in schoongewdssen uniformen met eveneens gldnzend gepoetste koperen knopen
Zo'n tweede rit op een mooie zomerdvond wds nog niet zo'n zwdre opgdve Heel
iets dndcrs wds het wdnneer dit midden in de winter moest gebeuien Zodls ik
hiervoor dl heb opgemerkt, wds de zonddg heilig Ddn werd er met gevent De
eerste kcistddg wds ddt ook Ddt betekende, ddt wdnneer eerste kerstddg op /dterddg viel en de tweede kerstddg op de otficiele /onddg, ddt er twee opeenvolgende ddgen met /ou worden gevent Ik hennnei me nog, ddt de hoteldirecteur toen
hdd bedacht, dat op de dag voor kerst dan nog maar een tweede rit moest worden
gemddkt Zulk een situdtie doet /ich niet /o vddk voor, mddr ik weet, ddt er één
keer van die voornemens niets terecht is gekomen Het hdd ndmelijk gedurende
de ndcht dddrvoor zo hdrd gesneeuwd, dat de venters met hun eerste nt nog niet
klaar waren, toen /e ai weer voor de tweede keer op pad /ouden moeten
Overigens kwamen de melkri|deis op ddt moment dl weer voorbi) ons huis rijden
voor hun tweede iit met de melk vdn de boeien
Wddrschijnlijk mede dis gevolg vdn de winterse omstdndigheden zijn er voor
zover ik mi| nog kdn herinneren geen kldchten over /ure melk binnengekomen
Bovendien weet ik wei /ekei, ddt mi|n vddei wel wdl melk thuishield om lenidnd,
die werkelijk in de problemen zou zijn gekomen, toch nog te kunnen helpen Ddt
wds trouwens iets, wddr elke ddg wel rekening mee werd gehouden Men wist
ook niet beter ot men kon in noodgevdllen, /elts tot 's dvonds kuit nog wel een
beroep doen op mijn vdder, wdnneer men door welke omstdndighcid ook, een
keer melk te weinig hdd
Bussen reinigen. Vrouwenwerk.
Een beldngii)k lacet van de eeiste periode wil ik nog gradg noemen Hiermee wil
ik ddntonen, ddt het werk vdn mijn vdder in we/en eigenlijk een tdmiliebednjtje
wds Niet omddt ik /odls hicivoor vermeld, wel eens moest bijspringen niddr in
hoold/ddk omddt iTii|n moeder er jdrenldng voor heelt gezorgd, ddt de melkbus
sen, emmers, schenkkdnnen en hdlve en hele litermdten weer pieklijn schoon
wdren voor het gebruik van de volgende dag In de zomermaanden op de zaterdagen dus /ells twee keer In het begin heelt mi)n moeder dat dlleen gedddn
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Boven: De zuivclfahnck van 1900 Gesloten in 1979
Onder: Foto uit 1925. Aankomst melkrijders hij de fabriek.
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gewassen, heeft ze een hulp in de huishouding genomen, die haar ook bij dit
schoonmaakwcrk assisteerde. Weer later heeft mijn oudste zuster dit overgenomen. Mijn moeder moest voor dit schoonmaakwerk elke dag een grote wasketel
met water op het fornuis warm stoken. Wanneer op vochtige dagen de bussen met
roest terugkwamen, dan moest deze roest er eerst afgeschuurd worden, voordat
ze konden worden gewassen. Dat moet voor mijn moeder een bijzonder zware
taak zijn geweest. Toch heb ik haar nooit horen klagen
C. Tijdens de Algehele mobilisatie van lej»er en vloot (1939/1940)
Herman Meijer.
Op 28 augustus 1939 kondigde de regering, in verband met de dreigende oorlogstoestand, de algehele mobilisatie af. Dit hield in, dat alle dicnsplichtige soldaten nog diczelide dag zich t)p het voor hen bekende adres moesten melden. Tot
hen behoorde ook de medewerker van mijn vader, Herman Meijer.
Ik herinner mij die dag nog heel goed. Ik denk, dat deze dag nog net viel in de
zomervakantie van de .scholen. Ik ging naar de MULO in Neede, maar ik was
thuis herinner ik mij nog.
Herman Meijer heeft, toen hij dit bericht tijdens zijn dagelijkse werk hoorde,
onmiddellijk zijn werk beëindigd en heeft zijn kar met alles erop bij ons thuis
afgeleverd en is naar huis gegaan en heeft zich waarschijnlijk diezelfde dag nog
gemeld bij zijn onderdeel.
Mijn moeder heeft mij toen gevraagd om naar mijn vader te gaan en hem het
nieuws te vertellen. Het valt te begrijpen, dat mijn vader daar niet blij mee was.
Waar haal je zo gauw een goede vervanger vandaan. Zijn eerste zorg was: "Hoe
bedienen we die dag alle klanten". Hij vroeg mij om aan de andere venter
Weekhout, te vragen, zodra hij zijn eigen wijk had afgewerkt, een deel van de
wijk van Meijer er bij te nemen. Mijn vader zou, zodra hij zijn eigen wijk klaar
had hem dan daarbij helpen. Ik ben daarna naar mijn vader teruggegaan en heb
hem die dag zoveel mogelijk geholpen om zo vlug mogelijk zijn eigen wijk te
kunnen afwerken en daarna nog het restant van de wijk van Meijer. Ik geloof, dat
uiteindelijk alle klanten volledig aan hun trekken zijn gekomen. De volgende dag
hebben mijn vader en Weekhout ook nog samen de drie wijken bediend, waarbij
ik mijn vader opnieuw zoveel mogelijk heb geholpen.
Gelukkig had mijn vader inmiddels, naar ik aanneem na overleg met zijn superieuren, een tijdelijke vervanger voor Meijer gevonden in de persoon van J.C.
(Jan) Moll. Omdat hij werkloos was kon hij gelukkig de volgende dag al beginnen. Moll zal ongetwijfeld in het begin wel enige aanloopinoeilijkheden hebben
gehad. Ik heb echter nooit gehoord van grote problemen. Voor mijn gevoel draaide hij al gauw volledig mee.
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Op dat moment was natuurlijk niet te voorzien hoe lang de/e vervanging zou
duren. In principe tot het einde van de mobilisatie. Helaas voor Meijer had het
lol vooi hem anders beslist. Na afloop van de gevechtshandeling en in mei 1940,
bleek dal Meijer, die aan de toenmalige "Grebbelinie" was gelegerd, bij het uitoefenen van zijn functie als hospik, was gedood. Hij is begraven op de erebegraafplaats op de Grebbeberg. Jan Moll is daardoor als vaste medewerker
gebleven
In de mobilisatie waien er dikwijls omstandigheden, waardoor het uitbreken van
de oorlog steeds maai waarschijnlijker werd. Desondanks konden de werkzaamheden voor de meikbe/.orging grotendeels op dezelfde voet worden voortgezet.
D. Tijdens de tweede wereldoorlog 1940-1945
Tn het begin van de oorlog, na de capitulatie van Nederland, veranderde er voorlopig nog met veel op het gebied van de voedselvoorziening. Wel waren er voor
de oorlog door de regering al maatiegelen getroiten voor een eventuele voedseldistributie in de toekomst. Zo waren ondei meei aan alle inwoners z.g. "stamkaarten" uitgereikt. Tijdens de oorlog werden, op vertoon van deze stamkaarten,
distributiebonncn uitgeieikt.
Hoewel het in de eerste weken van de oorlog op het gebied van de voedselvoorziening nog vrij rustig bleel, was er toch vri| gauw sprake van enige schaarste.
Het IS met moeilijk te begrijpen, dat de schuld hiervan het eerst bij de bezetter
werd gezocht. Die maakte, wist men, heel grote aanspraken op de in ons land
aanwezige voorraden. Het heeft dan ook niet lang geduurd, voordat van overheidswege de eerste bonnen werden aangewezen voor het kopen van bepaalde
levensmiddelen. Voor de verkoop van melk en andeie zuivelpioducten weiden
echter voorlopig nog geen distributie-maatregelen getroffen.
Wel legde de overheid, onder druk van de bezetter, bepaalde maatregelen op aan
de zuivellabricken. Ten aanzien van de vrijheid van keuze vooi de verwerking
van de door de boeren aan de fabriek geleveide melk weiden strenge maatregelen voorgeschreven. Onder meer werd men veiplicht hicivan meer boter te
maken, terwijl een belangiijk deel daaivan aan de Duitse wccrmacht moest worden geleverd. Het was te voorzien, dat daaidooi mindei melk beschikbaai zou
blijven voor de verkoop aan de consumenten. Bovendien werden de iTiogeli|khcden voor de verkoop van boter aan de eigen klanten ook duidelijk beperkt door
de verplichte levering aan de Wehrmacht.
Eerste oorlogsjaren. Beperkingen.
Ik denk, dat het niet in het minst aan de toenmalige directeur van de boterfabriek,
de heer B. Boeve, is te danken, dat mijn vader en zijn medewerkeis naai mijn
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Het kon echter niet uitblijven, dat te eniger tijd aan hen toch beperkingen moesten worden opgelegd. Deze maatregelen hielden onder meei in, dat de dagelijkse beschikbare hoeveelheid melk dwingend werd vastgesteld en de venters moesten dan maar zien op welke wijze zij daarmee de klanten zoveel mogelijk tevreden konden stellen Men kan zich voorstellen, dat dit geen eenvoudige zaak was.
Elke klant kon altijd wel een goede reden bedenken, waarom hij/zij een bepaalde dag net iets meer moest hebben dan mijn vader of één van zijn medewerkers
hem ot haar voor die dag had toebedacht.
Hoe moeilijk dit ook was, toch heb ik altijd de indruk gehad dat de venters er
vrijwel altijd in zijn geslaagd de klanten redelijk tevreden te stellen Ik heb me
nooit aan de indruk kunnen onttrekken, dat dit voor een belangrijk deel mogelijk
IS geweest door de soepele medewerking van de directeur van de fabriek en sommige van zijn medewerkers Ik heb wel eens begrepen, dat men in noodgevallen
bijna altijd nog wel een gaatje wist te vinden, waarmee moeilijke gevallen konden worden opgelost
Hoe moeilijk deze wijze van verdeling van de beschikbare melk voor de venters
was, heb ik zelf aan den lijve ondervonden Toen namelijk op een dag één van de
medewerkers van mijn vader plotseling ziek werd en mijn vader op /o korte termijn geen vervangei kon vinden, moest ik noodgedwongen invallen Omdat ik
mijn vader nog wel eens bij zijn werk heb geassisteerd, kende ik zijn wijk redelijk goed Daarom heett hij mij gevraagd voor die dag zijn wijk over te nemen
HIJ ZOU dan zelt de wi|k van de zieke collega voor zijn rekening nemen.
Eerlijk delen.
Ik heb die dag voor het eerst ervaien hoe zwaar het werk van de melkventers was.
Het was toen nog de gewoonte, dat de melkboer bij elke klant "aan de deur"
kwam Daarvoor moest je, vaak beladen met tenminste twee emmers, twee a drie
deuren open en dicht doen, voor je de plek bereikte waar de melk moest worden
afgeleverd Meestal was dat de keuken. In het meest gunstige geval stond een
schone pan klaar, waarin de melk moest worden uitgeschonken en had men de
portemonnee bij de hand Helaas was dat met altijd het geval en dan kon het nog
wel eens even duren voordatje naar de volgende klant op weg kon
Ik heb toen ervaren hoe moeilijk het was de beperkte hoeveelheid melk eerlijk te
verdelen Ik had van mijn vader wel enkele instiucties gekregen, hoe ik dat aan
moest pakken. Ik kwam er echter al gauw achter, dat die richtlijnen in de praktijk moeilijk waren uit te voeren Veel van de klanten vonden mij veel "zuiniger"
dan mijn vader Bi) mijn vader konden ze meestal meer krijgen Helaas duitde ik
als "broekje" (amper 16 jaar) dat met altijd te bestrijden, zodat ik in veel gevallen dan maar iets meer gat Op een gegeven moment kwam ik tot de ontdekking,
dat ik al vri) aardig door mijn beschikbare hoeveelheid melk heen was, terwijl ik
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later mijn vader bij mij, die inmiddels de wijk van de zieke collega al klaar had.
Ik vertelde hem mijn ervaringen, onder meer, dat de klanten mij erg zuinig hadden gevonden. Na mijn opmerking, dat ik daardoor nog te weinig melk over had
voor de rest van de wijk, zei mijn vader, dat de klanten het dan niet al te nauw
met de waarheid hadden genomen. Ik kreeg wel de indruk, dat hij wel enig begrip
had voor de situatie. Ik was echter wel blij met zijn voorstel om zelf de rest van
de wijk dan maar voor zijn rekening te nemen.
Later heeft hij mij verteld, dat hij, mede dank zij de welwillende medewerking
van iemand in de fabriek, ook de resterende klanten nog tevreden had kunnen
stellen. Ik was heel blij, dat ik de volgende dag niet weer op pad hoefde. Of de
zieke venter weer hersteld was, of dat men een andere oplossing heeft gevonden,
herinner ik mij niet meer.
Rantsoenbonnen.
De periode, dat de klanten door de melkventers op rantsoen moesten worden
gesteld, heeft voor mijn gevoel niet zo heel lang geduurd. De melk en de boter
kwamen op de bon en voor room (slagroom en de wat minder vette koffieroom)
had men een speciale machtiging nodig. Deze kon, op medisch advies, worden
aangevraagd op het distributiekantoor.
Sommige organisaties of bedrijven konden machtigingen aanvragen voor melk
en/of boter. Bij honorering van zo'n verzoek werden z.g. rantsoenbonnen verstrekt. Deze hadden dezelfde waarde als de wekelijks aangewezen melkbonnen.
Zij hadden echter een beperkte geldigheidsduur. Ik herinner me nog, dat één van
de heren Zion regelmatig bij mijn vader kwam om geldige melk- en of boterbonnen om te ruilen tegen rantsoenbonnen met dezelfde waarde. Ik heb me toen
wel eens afgevraagd, waarvoor hij dit deed en waarom dat altijd een beetje
geheimzinnig gebeurde. Hij moest daarvoor altijd mijn vader alleen hebben.
Mijn vader heeft daarover in eerste instantie tegenover mij ook nooit iets losgelaten. Veel later, toen het begrip onderduiken al vrij algemeen bekend was en met
name de joden voor een deel waren afgevoerd en anderen waarschijnlijk waren
ondergedoken, heb ik mij gerealiseerd, dat de heer Zion dit onheil al vrij lang van
tevoren heeft zien aankomen en zich daarvoor op die wijze heeft willen verzekeren van de mogelijkheid van het verkrijgen van de hoogstnoodzakelijke
levensbehoeften gedurende een voor iedereen nog geheel onzekere toekomst.
Margarine contra natuurboter.
Voor de distributie van de melk en de boter werden wekelijks bonnen van de eerder uitgereikte bonkaarten aangewezen. De hoeveelheid melk die men op deze
bonnen kon kopen, was in het begin nog wel redelijk voldoende. Bovendien was
de melk nog van goede kwaliteit (volle melk). De hoeveelheid boter was niet zo
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Die was voor en gedurende de oorlog niet te koop bij de melkventer
De directeur van de melkfabriek was hier pertinent tegen Dat was volgens hem
geheel in strijd met de regel vooi de njkskeur voor de natuurboter In de fabriek
mocht mets wal maar op margarine leek te vinden zijn Volgens mijn vader was
het gebruiken op de melkkar van een lege doos, waar margarine in had gezeten,
een onvergeeflijke doodzonde
Niet lang nadat de maatregelen voor de distributie van melk en boter waren afgekondigd, werden er door de bezetter ten aanzien van de verkoop van consumptiemelk nog andere vergaande maatregelen afgekondigd Deze nieuwe maatregelen hadden voor de verkoop van consumptiemelk eveneens consequenties Het
was namelijk vanaf dat moment verboden om consumptiemelk te verkopen, die
niet was afgeroomd De extra room, die daardoor vrij kwam moest weer worden
aangewend voor het produceren van extra-boter, die waarschijnlijk voor een
belangrijk deel over de grens verdween
Het verbod om volle melk als consumptiemelk te verkopen gold echter niet
alleen voor de venters, in dienst van de E M V V, maar ook voor alle particuliere melkbezorgers in Eibergen
Schepers, Meddeler en Harwig, laatste particuliere venters.
Naast Bernard Schepers, die al vele jaren de melk van zijn boerderij aan de
Groenloseweg bij vaste klanten in Eibergen had uitgevent, waien er in de loop
van de jaren nog twee particuliere melkventers bijgekomen, die hun melk ook
rechtstreeks van een boerderij betrokken Voor hen weid de voortzetting van de
melkbezorging dus een probleem Na ri)p beiaad heeft het bestuur van de boterfabnek toen besloten alle in de dorpen Eibergen en Neede werkzaam zijnde
melkventers in dienst van de fabriek te nemen Voor mijn vader en zijn twee
medewerkers betekende dat, dat hun dienstverband met de E M V V door de
boterfabnek werd oveigenomen Daaibi] werd tevens bepaald dat mijn vader de
verantwoordelijkheid kieeg over het totaal aantal venters, dat in Eibergen werkzaam zou zijn, dus met inbegrip van de particuliere venters in Eibergen, die van
de door de fabriek geboden mogelijkheid gebruik wilden maken
Bernard Schepers heeft daar geen gebruik gemaakt Hij heeft de melkbezorging
beëindigd Twee andere melkbezorgers, Marinus Meddeler en J Hai wig, die binnen het bezorggebied Eibergen hun melk bezorgd hadden, hebben wel van de
geboden gelegenheid gebruik gemaakt Zij brachten hun klanten en hun rijdend
materiaal (twee bakfietsen) mee De heer Harwig die al niet meer tot de aller
jongsten behooidc, heeft met zo erg lang meer zijn lunctic van melkbezorgei uitgeoefend Nadat hi) /i)n functie had neergelegd is hij opgevolgd door Herman
Markerink
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De hiervoor genoemde maatregelen hadden een belangrijke wijziging in de organisatie van de melkbezorging en alles wat daarmee verband hield tot gevolg.
Doordat de klantenkring werd uitgebreid moest er een nieuwe wijkindeiing worden vastgesteld. Elk van de vijf venters kreeg een bepaalde wijk aangewezen,
waar hij dagelijks de melk moest bezorgen. Daarbij werd tevens een rouleersysteem vastgesteld. Er zou telkens na twee maanden van wijk worden gewisseld.
De reden daarvoor was, dat de klanten dan niet altijd met dezelfde venter te
maken zouden hebben.
Brandstofschaarste - warmwatergebrek.
Een ander gevolg van deze nieuwe maatregelen was, dat het voor mijn moeder
allemaal wat gemakkelijker werd. Zij had tot dat moment, samen met haar hulp,
de zorg gehad voor het wassen van de melkbussen enz., nadat de venters hun
werk voor die dag hadden beëindigd en het gebruikte materiaal weer bij ons thuis
hadden afgeleverd. Dagelijks had ze daarvoor op het fornuis een grote ketel
water warm gemaakt. Mede door de schaarste aan brandstof werd dit steeds
moeilijker. Toen echter door de nieuwe maatregelen de klantenkring nog groter
werd, was het voor haar niet langer meer te doen. De directeur van de fabriek
bepaalde toen, dat de melkbussen en het andere gebruikte materiaal bij ons thuis
door de melkventers zelf moesten worden gewassen. In principe was elke venter
zelf verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal, maar in de praktijk hielpen ze
elkaar en mocht er één van hen door omstandigheden wat later zijn, dan wachtten de anderen daar wel op om samen de rest te wassen. Mijn moeder mocht haar
taak toen aan de venters overdragen.
De directeur gaf toen toestemming om dagelijks één of meer bussen met warm
water van de fabriek mee te nemen naar ons huis. Ook dit was voor mijn moeder
een belangrijke zorg minder. Dit bussen wassen bij ons thuis is tot kort na de oorlog doorgezet. Vrij kort na de oorlog is men echter begonnen, naar ik meen ook
onder een andere directie, de zaken meer op het terrein van de fabriek te concentreren. Eerst werd het onderhoud van de melkbussen e.d. in de fabriek
gedaan. Nog wel door de venters. Enige tijd later werd ook voor het stallen van
de bakfietsen ruimte vrijgemaakt in of bij de fabriek.
Omdat dit laatste inhield, dat de venters zich voor aanvang van hun werkzaamheden niet meer bij ons thuis hoefden te vervoegen, werd het bij ons thuis ongekend rustig.
Vervanging.
Een ander positief gevolg van de nieuwe situatie was, dat gemakkelijker vervanging kon worden geregeld voor zieke venters. Dat gold tegen het einde van de
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ooriog ook bij vervanging van medewerkers bij afwezigheid van een venter
wegens verplichte tewerkstelling door de bezetter. Mijn vader is om die reden
aan het eind van de oorlog een aantal maanden niet in de gelegenheid geweest
zijn werk te doen. In de fabriek werd een aantal medewerkers aangewezen om
als vaste vervanger op te treden voor afwezige venters in Eibergen alsook in
Neede. In laatstgenoemde plaats had de boterfabriek een depot ingericht, van
waaruit venters uit die gemeente, die in dienst waren bij de boterfabriek in
Eibergen, de melkvoorziening in Neede verzorgden.
Laatste oorlogsjaar.
In het laatste jaar van de oorlog werd de melkvoorziening steeds problematischer. De hoeveelheid melk die men op de bonnen kon verkrijgen werd steeds
minder. Bovendien werd er door de boeren steeds minder melk op de fabriek
afgeleverd. Eén van de oorzaken daarvoor was, dat het voor de melkrijders steeds
gevaarlijker werd op de weg. Het kwam voor, dat ze door vliegtuigen werden
beschoten. Door gebrek aan personeel werd het ook steeds moeilijker om een
voldoende bezetting van melkventers te garanderen. In de laatste maanden van
de oorlog werd daarom bij ons thuis een ruimte vrijgemaakt, waar de klanten, die
nog over geldige bonnen of toewijzingen beschikten, hun melk dagelijks konden
halen.
Doordat ik in die tijd thuis ondergedoken was, heb ik dit van nabij kunnen meemaken. Ik heb echter niet de indruk gekregen, dat er nog veel klanten waren die
er gebruik van maakten. Er werd niet zo veel melk meer op de fabriek afgeleverd.
Ik denk, dat men daardoor wat gemakkelijker bij de boeren terecht kon om daar
melk te halen.
Taptemelk.
Ook het vermelden waard is nog de mogelijkheid die tijdens de oorlog nog voor
de klanten werd geschapen. Ik weet niet of dit een landelijke maatregel was, of
dat het een initiatief was van de directeur van de boterfabriek. Dit laatste lijkt me
ook heel goed mogelijk. Aan hel assortiment, dat de venters klanten in ruil voor
de bonnen konden aanbieden, werd een artikel toegevoegd, dat zonder bon kon
worden verkregen, zij het, dat de beschikbare hoeveelheid niet geheel onbeperkt
was. Deze extra mogelijkheid was het product, dat overbleef van de melk, nadat
deze geheel was ontroomd. Dit werd eerder altijd als "ondermelk" aan de boeren
teruggeleverd, waar het meestal als voer voor de varkens diende. Dit product
werd toen, onder de naam "taptemelk" aan de klanten tegen gereduceerde prijs
aangeboden. Het enige waardoor het nog op melk leek was, dat het wit was.
Weliswaar met een opvallende zacht blauwe schijn. Het was zo mager, dat tijdens
het koken doorlopend moest worden geroerd anders brandde het aan.
Ik heb niet de indruk, dat de belangstelling voor deze melk zo erg groot was.
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Sommigen dachten zeker: "beter iets dan niets". Anderen hebben misschien, met
name tijdens de laatste maanden voor de bevrijding, gebruik weten te maken van
de wat grotere mogelijkheden om melk bij de boer te halen, toen de levering van
de melk aan de fabriek problematischer werd. Persoonlijk heb ik nooit zo veel
moeite gehad met het gebruik van deze taptemelk. Zelfs de door mijn moeder
met deze melk gekookte "roggemeelspap", heeft mij altijd goed gesmaakt.
E. Vanaf de bevrijding in 1945 tot het einde van de 20e eeuw.
Na de beëindiging van de oorlog is het normale melkventen redelijk snel weer op
gang gekomen. De melk was toen nog wel op de bon, maar de hoeveelheden, die
op de bonnen konden worden verstrekt, werden spoedig ruimer. De boeren leverden immers de melk weer normaal aan de fabriek en de verplichte leverantie van
boter aan de Duitsers was weggevallen.
Op foto nr... ziet u het team, zoals dat na de bevrijding de draad weer heeft opgepakt. U ziet, dat tijdens de oorlog de regelmatige vervanging van uniformen
moeilijker, zo niet geheel onmogelijk was geworden. Ouderen onder u zullen
ongetwijfeld de toenmalige medewerkers nog wel herkennen. Van links naar
rechts waren dat J.C. Moil, mijn vader G.J. de Groot, H. Markerink, W.
Weekhout en M. Meddeler.
Het assortiment zuivelproducten, dat na de bevrijding door de venters kon worden aangeboden week de eerste tijd niet zoveel af van dat gedurende de bezetting. Of het leveren van gestandaardiseerde melk gehandhaafd is, of dat men
weer de volle van vroeger ging verkopen, herinner ik mij niet meer. Wel weet ik,
dat er met betrekking tot de toetjes naast de van vroeger al bekende karnemelkse gortepap, ook yoghurt en enkele soorten vla werden aangeboden. De vanillevla en ook de hopjesvla vonden gretig aftrek.
Toch margarine.

in het voorgaande heb ik al vermeld, dat zowel voor als tijdens de oorlog uitsluitend roomboler mocht worden verkocht. Dit is ook na de bevrijding nog
geruime tijd zo gebleven. Waarschijnlijk mede door het prijsverschil, stapten
velen, in het bijzonder voor het bakken en braden, over op het gebruik van margarine. Toen er ook margarine op de markt kwam, die geschikt was voor gebruik
op de boterham, liep de verkoop van echte boter nog verder terug. Dit zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij de wijziging van het standpunt van de directie. Toegestaan werd, dat de venter voortaan ook margarine gingen verkopen. Ter
voorkoming van moeilijkheden met het rijkskeurmerk voor de boter mocht de
margarine (nog) niet worden opgeslagen in de fabriek.
De directie had een contract afgesloten met een margarinefabrikant voor de
wekelijkse levering van margarine, te bezorgen bij ons thuis. Voor de opslag
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De vaste f^roep venters, vlak na de oorlog, v.l.n.r: J.C.Moll, G.J. de Groot,
W.Weekhoiil. en M.Meddelen

H.Markerink,

werd een ruimte geschikt gemaakt. De venters konden naar behoefte bij ons thuis
de nodige voorraad afhalen. Mochten /e aan het eind van de dag nog wat over
hebben, dan mocht dat niet in de fabriek worden bewaard. Dat moest dan weer
worden meegenomen naar ons huis, waar toen de melkkarren nog werden
gestald.
Nieuwe heren, nieuwe heliken.
Waarschijnlijk mede onder invloed van de komst van een nieuwe directeur werd
later het roer verder omgegooid. Het wassen van de bussen door de venters
gebeurde inmiddels al in de fabriek. Mede doordat de vervoermiddelen, als
gevolg van de uitbreiding van het assortiment, steeds groter werden, werd de
stallingsruimte bij ons thuis te klein. Daarom werd ook hiervoor ruimte vrijgemaakt in of bij de fabriek.
Later werd ook nog een /uivciwinkei ingericht in de fabriek. Hier kon iedereen,
naast de ook door de venters verkochte artikelen, nog andere door derden geleverde zuivelproducten, maar ook andere levensmiddelen kopen. Zo kon b.v. in de
winkel ook koffie of thee en/, worden gekocht. Ik herinner me nog, dat er op een
gegeven moment een aanbieding was van een set van drie flessen verschillende
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wijnen. Op verzoek waren de venters bereid deze set bij hun dagelijkse ronde
voor de klanten mee te nemen. Ik heb de indruk, dat dat wel een goed handeltje
is geweest. Het is waarschijnlijk wel éénmalig geweest. Toen de voorraad op was
heb ik van een nieuwe aanvulling nooit meer iets gemerkt.
Ook de eerder alleen door de venters verkochte margarine was in de zuivelwinkel verkrijgbaar. Dit was kennelijk aanleiding om de leverancier opdracht te
geven de margarine voortaan bij de fabriek af te leveren. Het depot bij ons thuis
werd toen opgeheven. De zuivelwinkel was de gehele dag geopend. Men kon er
dus altijd terecht. In de eerste plaats voor producten, die de venters niet bij zich
hadden, maar ook wanneer men de komst van de melkventer niet kon afwachten.
Dan zal er ongetwijfeld ook wel eens iets zijn gekocht, wat de melkventer niet
kon leveren. Een eerste aanzet voor de huidige supermarkten?
Niet meer 'aan huis', maar halen aan de kar.
Ten aanzien van de organisatie wil ik nog opmerken, dat het ingevoerde roulatiesysteem op de duur niet goed was te handhaven. Vanaf het moment, dat het
systeem werd afgeschaft behield elke venter zijn eigen vaste wijk. De klanten
hadden daardoor altijd met dezelfde venter te maken. Ik heb niet de indruk, dat
daar grote problemen van zijn gemaakt. Doordat ook in deze branche het aantal
vakantiedagen belangrijk werd uitgebreid kwam er ook nog wel eens een ander
aan de deur.
Zoals ik eerder heb vermeld, werd de melk voor en ook in de oorlog "aan huis"
gebracht. In principe was dit aan de voordeur, maar in de praktijk ging men in
veel gevallen achterom. Mede door de veelheid van de producten, was dit op het
laatst bijna niet meer mogelijk. De directie besliste daarom, dat de melk voortaan
aan de kar moest worden afgehaald. De komst van de melkboer werd met een bel
aangekondigd. Overigens was het misschien ook nog wel handig. De dames, die
dan bij de kar kwamen konden nog eens op een idee komen, wanneer ze zagen
wat er allemaal te koop was.
Het vervoermiddel werd in de loop der jaren regelmatig aangepast aan het te vervoeren assortiment, terwijl ook aandacht werd besteed aan de verbetering van de
arbeidsomstandigheden. Toen mijn vader met pensioen ging maakte hij gebruik
van een vrij ruime kar, die werd aangedreven door een hulpmotor. Moest hij een
wat grotere afstand overbruggen, dan kon hij zelfs nog op de bok plaats nemen.
Sfeer.
Voor zover ik dat heb kunnen waarnemen, was de sfeer onder de venters altijd
erg goed. Wanneer één van hen iets bijzonders had te vieren dan gebeurde het
niet zelden, dat de andere venters met één of andere ludieke actie reageerden. Zo
gebeurde het in maart 1950, toen de melkventer, Marinus Meddeier, verblijd
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kado wel op zijn plaats zou zijn. Dit voorval haalde zelfs de krant. Foto nr. 7 verscheen namelijk ook in "Onze Gids" met het volgende onderschrift:

"DE MELKBOEREN BRACHTEN HEM HET BROOD THUIS.
Dezer dagen werd de melkventer M. Meddeler verblijd door de geboorte van een
dochter. Donderdagmiddag verschenen de melkventers in optocht voor de bakkerij van Jan Lubberdink aan de Grotestraat, waaruit een tlink krentenbrood
tevoorschijn kwam, dat geladen werd op het wagentje van de chef-melkventer
G.J. de Groot. Daarna vertrok de stoet, allen met hun typische melkwagentjes, in
goede orde naar de Needseweg, waar als blijk van sympathie het krentenbrood
werd aangeboden". Uit de foto blijkt, dat het gezelschap, voordat men naar de
Needseweg vertrok, even geposeerd heeft voor de fotograaf, op de Hagen, voor
de timmermanswerkplaats van Jan Blankvoort. Op de foto herkent u v.l.n.r. Jan
MoU, Willem Weekhout, mijn vader Jan de Groot, Herman Markerink en Jan
Bloemendaal. Deze laatste was toen als vaste vervanger vrij regelmatig als melkventer in Eibergen werkzaam. De met vlaggetjes versierde krentenwegge is te
zien bovenop de bakfiets van mijn vader. Ik denk, dat er bij Meddeler nog wel
enkele glazen zijn geheven op de gezondheid van de jonge dochter. Ik heb nooit
De vijf melkventers met hun hakjiets op weg om te gaan 'kraom schudden' hij Marinus
Meddeler.
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gehoord, dat er op de terugweg moeilijkheden zijn geweest. Maar ja, van blazen
hoorde je toen nog niet!
Jan de Groot met pensioen.
Toen mijn vader met pensioen ging, hield hij wel op met het venten. Het administratieve werk, verbonden aan het opmaken van de afrekeningen met de fabriek
voor de verschillende venters, heeft hij nog enkele jaren voortgezet. Als melkventer werd hij opgevolgd door de hiervoor genoemde vaste vervanger Jan
Bloemendaal. Als eerst-verantwoordelijke werd aangewezen de oudste in dienstjaren Willem Weekhout. Voor mijn gevoel voltrokken zich de veranderingen en
vernieuwingen in het bezorgen van melk en andere producten vrij snel. Dit hield
ook verband met de fusies van melkfabrieken, gevolgd door de opheffing van
een aanzienlijk aantal. Doordat ik dit gebeuren wat meer op afstand heb gevolgd,
herinner ik mij de juiste volgorde niet meer en ik weet ook niet helemaal zeker
of in het hierna volgende alles wel is vermeld.
Concurrentie kruideniers en supermarkten.
Door de concurrentie met kruidenierswinkels, later meestal met z.g. zelfbediening, die ook melk en andere zuivelproducten in hun assortiment opnamen, werd
Na 39 jaar de laatste rit van G.J. de Groot. Op deze foto voor ziet hij enkele Eihergse
dames voor het laatst van melkproducten.
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de omzet van de melkventers geleidelijk minder. Als antwoord hierop werden
door de fabriek, naar ik meen twee, grotere winkelwagens ingezet, bemand door
werknemers in dienst van de fabriek, waarin naast de gebruikelijke zuivelproducten, ook andere artikelen werden aangeboden, die ook in kruidenierswinkels
te koop waren. Later, toen de fabriek werd gesloten, werd de handel met de winkelwagens (S.R.V.-wagens) overgedragen aan één of meer particulieren. Door de
concurrentie met de inmiddels tot grote supermarkten uitgegroeide zelfbedieningswinkels werd de verkoop van vooral zuivelproducten door de winkelwagens steeds minder. De aanvankelijke dagelijkse bediening werd op den duur
teruggebracht tot één of twee keer per week. Op de andere dagen werden de klanten in andere wijken bediend. Voor zover ik dit kan beoordelen, is ook het aantal
S.R.V.-wagens, dat in Eibergen en omgeving nog opereert, afgenomen.
Tegen het einde van de twintigste eeuw hebben de grote supermarkten het grootste deel van de voorziening van zuivelproducten aan particulieren overgenomen.
Ik denk, dat niemand dit bij het begin van de twintigste eeuw heeft kunnen voorspellen of vermoeden. Ditzelfde geldt nu ook voor ons, die nog maar net met de
eenentwintigste eeuw zijn begonnen. Niemand van ons is in staat de situatie aan
het eind van deze eeuw te voorzien. Misschien is dit maar goed ook.
J.W. de Groot
Midden: echtpaar de Groot voor hun nieuwe huis in de Nieuwstraat.
Rechts nog zichtbaar de deur van hun oude woning. Links de woning van timmermankoster A.Heuvelsland ( overleden 1937). Thans woont daar Geerdink.

