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Bestuursmededelingen
Filmfestival
Het jaarlijkse filmfestival is dit jaar op zondag 10 november a.s., in Zalencentrum de Klok. De eerste voorstelling begint 's middags om 14.30 uur.
De tweede 's avonds om 19.30 uur. Kaarten a € 2,- in voorverkoop bij
bloemenhuis Bloemenregen in de Grotestraat. Vanaf 1 november.
Terugblik excursie
Op vrijdag 24 mei zijn we met een volle bus naar Zutphen en Bronkhorst
geweest. Vooral de Walburgkerk in Zutphen is indrukwekkend. In Bronkhorst
hebben we ten slotte bij De Gouden Leeuw wat gegeten en gedronken.
Terug in Eibergen was iedereen het er over eens dat het een zeer geslaagde
middag was.
Veldnamenboek
Een steeds terugkerende vraag is: wanneer komt het boek uit?
Ons streven is 2003. Samen met het Staring Instituut in Doetinchem moet
dit lukken.
Bestuursvacature
Zoals reeds vermeld in Old Ni-js nr. 44 hebben we nog steeds een vacature
in ons bestuur. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter of bij
de secretaris.
Internet
Onze internetsite is van het scherm verdwenen. De oorzaak hiervan is het
overlijden van de heer H. van de Noort. We zoeken nog iemand die voor ons de
site wil verzorgen. Reacties op Old Ni-js en de zoekplaatjes kunt u ook aan ons
melden via e-mail: fambaake@hetnet.ni
Open Monumentendag
De Open Monumentendag van 14 september met als thema "Monumenten van
handel" ligt nog vers in ons geheugen. Samen met de medewerkers van museum
De Scheper en de Vrienden van de Mallumse Molen zijn we erin geslaagd, een
aantal kleinschalige activiteiten te organiseren, die enkele honderden belangstellenden trokken. In het Muldershuis was het vooral 's middags druk met
bezoekers die in de opkamer geanimeerd een uitstalling bekeken van wel honderd doosjes van de Julianaschool met daarin allerlei aziatische kruiden, zoals
foelie, muskaatnoten, peper, enz. en twee tafels vol met voorraadbussen van
Van Nelle, Droste enz., die herinneren aan de koloniale waren, die vroeger in de
schappen van de kruidenierswinkels stonden en ook in de keukens van de woningen. Deze verzameling werd door mevrouw Thijssen beschikbaar gesteld.

-4Op het binnenplein van hel museum demonstreerden vrouwen in klederdracht
tegen de achtergrond van wasgoed aan de waslijn het met de hand wassen en
mangelen en op het gras voor de kerk lagen lange stroken 'witgoed", dat nog lang
niet wit was, te bleken.

Een dröpken um te snoepen....
Om 11 uur begon Polderdieke met haar koopwaar in de kinderwagen en de
Kiepenkeerl met zijn handeltje in de 'kiepe'op de rug aan hun rondgang door het
dorp. Polderdieke bezocht de winkels van nu om te zien, hoeveel er in haast
zeventig jaar veranderd was. Zelfs een bezoekje aan de hervormde kerk werd niet
overgeslagen. Daar keken de bezoekers van 'Schatgraven', van T.V. Gelderland
verbaasd naar het vreemde bezoek.
In de kiepe van de Kiepenkeerl en de kinderwagen van Polderdieke waren
vroeger de meest vreemdsoortige artikelen te koop. Zoals Te Koppele het zei:
'Een dröpken um te snoepen en een pilleken um te poepen'.
Natuurlijk deelde Polderdiek op straat dröpkes uit, alleen ze had niet. zoals
vroeger wel, sterke drank onder in de kinderwagen. Dieke haar man was een
polderkeerl en die konden niet zonder een hartversterker. De Kiepenkeerl had de
'Fusel' niet vergeten en deelde stiekum aan enkelen zo'n hartversterkertje uit.
Zwarte handel bestond zeventig jaar geleden ook al. En zo'n beetje moet kunnen, zei iemand. We kunnen, mede dank zij het gunstige weer, op een leuke
monumentendag terugzien. Met dank aan alle medewerkers, zowel vrouwen als
mannen.
Het bestuur
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Het levensverhaal van Polderdieke
't Is eigenlijk niet meer dan een schuurtje, er zijn planken voor de ramen geslagen, door de klink van de deur is een stokje gestoken. Ik trek het eruit en stap
naar binnen. Het is donker, er staat wat rommel, in een hoek zit een rookgat in
het dak. Ik sta en kijk. Ik probeer me voor te stellen hoe het was, zeventig jaar
geleden, toen deze ruimte van 3 bij 3,5 meter bewoond werd door een man en
een vrouw, van wie vooral de vrouw ooit een begrip was in Eibergen, bekend bij
iedereen en geliefd door iedereen, inmiddels is ze al ruim dertig jaar dood, in
1951 overleed ze in Deventer, ze was toen 87 jaar oud. Ze stond bekend als
Polderdieke, maar haar naam was Hendrika Aleida Lammertink en ze werd op 21
februari 1864 geboren in Lochem. De meeste mensen die haar gekend en meegemaakt hebben, zijn intussen overleden en de enige die het leven van
Polderdieke van dichtbij meemaakte en er nog uit de eerste hand over vertellen
kan, is de nu 76-jarige Engelbert (Bart) Schut. Toen hij nog een knulletje was,
kwam Polderdieke vlakbij zijn ouderlijk huis aan de Hagcnsweg te wonen.
Dankzij zijn goede geheugen is het levensverhaal van Polderdieke in grote lijnen
bewaard gebleven.
Voor de jenever niks, voor 't zitten een riks
"Omstreeks 1910", begint hij zijn verhaal, "werden er kanalisatiewerkzaamheden
aan de Berkel verricht. Onder de werklui bevond zich ene Albert Punt, afkomstig
uit Klazienaveen in Drenthe. Het was zwaar werk dat daar verricht moest worden,
een kanaal graven met een schop, polderen heette dat. 'Polder' was een beroep en
deze man werd dus 'Polderalbert' genoemd. Op het Loo bij Mallem werd een keet
gebouwd voor de werklui en die werd beheerd door een 'keetvrouw' en dat was in
dit geval Dieke uit Lochem. Zo'n keetvrouw kookte het eten, deed de was en
bemoederde de arbeiders zo'n beetje. Er mocht daar geen jenever geschonken
worden, maar dat gebeurde natuurlijk toch. Op een dag kwamen er een paar controleurs uit Neede. Ze vroegen een borrel en Dieke schonk in. Beetje kletsen en
doen en toen vroegen de heren wat ze betalen moesten. Dieke antwoordde met een
stalen gezicht 'voor de jenever niks, voor 't zitten een riks'. Ze was bepaald niet op
haar achterhoofd gevallen, die Dieke", lacht Bart Schut.
Finaal in elkaar gewaaid
Toen hel werk aan de Berkel gedaan was en de polders uil elkaar gingen, trokken Albert en Dieke naar het dorp, waar ze gingen wonen in de kolenschuur van
Schepers aan het Zwikkelaarsplein. Toen ze daar een poosje gezeten hadden,
vertrokken ze naar de Hagensweg, waar ze in een gewezen veeschuur van de
laatste Berkelschipper van Eibergen, De Wolf (bekend als de Jappe) gingen
wonen. Die schuur stond op een weiland tegenover de boerderij van Schut.
"Albert werkte van 's morgens half zeven tot 's avonds zes uur als polder.
Hij heeft het heideveld dat tegenover de Ballaslput lag bij boerderij Kimmels

/?;Afl Stomps, rechts Polderdieke

Enige foto van Albert Punt, steunend op
een stok vanwege rugklachten Hij had
een jong dennenboompje opgetrokken

Het onderkomen van Polderdieke aan de Hagensweg.

-7helemaal met de hand omgezet, nou, dat is een enorm karwei geweest, neem dat
maar van mij aan. Hij had de handen ook helemaal krom staan, omdat hij altijd
maar die schop omklemd hield. Vier grote sneden roggebrood nam hij mee, met
spek ertussen en een flinke kan drinken. Op zondagmorgen ging Dieke naar het
dorp, borreltjes drinken en Albert hakte ergens een boom om zodat Dieke die
week weer kon stoken.
Dat omhakken ging stiekem en om te voorkomen dat men de bijlslagen zou
horen, omwikkelde hij de steel van de bijl met een grote zakdoek zodat het geluid
wat gedempt werd." Schut trekt een grote rode zakdoek tevoorschijn en doet
voor hoe dit ging, waarna hij zijn verhaal vervolgt, "s Middags deden ze dan even
een dutje en als het mooi weer was gingen ze op het bankje voor hun huisje
zitten en dan begon Albert te zingen, dat kon hij heel behoorlijk. Nou ja, en toen
ze daar een poosje gewoond hadden, toen is op een keer in het voorjaar hun
onderkomen finaal in elkaar gewaaid. Oh, ik weet het nog goed. 's Morgens
kwam Polderdieke bij ons op de boerderij". Hij veegt met z'n handen over z'n
gezicht en zegt: "Helemaal pikzwart was ze, want ze kookte altjd op een open
vuur en ze zat onder het roet. Albert lag nog onder het puin. Wij ernaartoe natuurlijk. Ik gluurde eens door het piepkleine raampje maar ik kon niks zien, overal
roet en planken. Enfin, we hebben alles eraf gepakt. Albert was gelukkig ongedeerd en toen zaten ze bij ons thuis, maar wat toen? Er werd contact opgenomen
met burgemeester Wilhelm en hij gaf toestemming om een collecte te houden.
Meester Leppink regelde het met agent Kammeijer zo, dat ze de eerste nacht op
het politiebureau konden slapen, in een cel." Hier stopt Bart Schut even en zegt
dan met olijk glinsterende ogen: "Ze mochten niet bij elkaar slapen, want ze
waren niet wettig getrouwd. Dieke was getrouwd geweest met ene Meijerink,
maar van hem gescheiden, ze had drie kinderen, die toen al volwassen waren
maar niet in Eibergen woonden." Over het ongetrouwd samen leven in die tijd,
haalt hij zijn schouders op: "Er was niemand die dat echt erg vond, iedereen wist
het, maar de officiële autoriteiten moesten zich natuurlijk wel een beetje aan de
regels houden."
Kinderwagen met 'negosie'
De collecte bracht een 'mooie cent' op, want iedereen mocht het tweetal graag.
Van het geld werd 'het allereerste bejaardenhuisje van de gemeente Eibergen'
gebouwd, aldus Schut. Het staat er nu nog. De boerderij van Schut is inmiddels
in andere handen'overgegaan; Dieke's huisje staat tegenover het pand
Hagensweg 5. Metselaar Spoor kreeg de opdracht om het huisje te bouwen en
toen hij al een aardig eindje op streek was, bleek dat hij bovenop de grond aan
het metselen was. Opzichter Van der Weijden oordeelde 'dat kan niet, het moet
zestig centimeter in de grond' en zo gebeurde het ook. Tijdens de zes weken, die
de bouw vergde, sliepen Albert en Dieke in een gefatsoeneerd varkenshok bij
de familie Schut, die overigens de grond voor het huisje gratis ter beschikking
stelde. Albert en Dieke waren inmiddels zo halverwege de vijftig en het werken

-8begon Albeit /waar te vallen Vanaf die tijd trok Polderdieke eropuit Ze had een
oude kindeiwagen met houten wielen en bi| de tirma Zion, een manutatturenzaak, kieeg ze op voorschot haai 'negosie' veteiband, veiligheidsspelden,
schoensmeer, poetsmiddelen en wat dies meei zij Daarmee ging ze de boer op,
zowel in als buiten het doip
Borreltje bij Albert en Dieke
Dit verhaal is nog wel bekend in Eibergen, maar Bart Schut weet meer Hij veitelt "Tweemaal in de week ging ze schoonmaken bij Salomon van Gelder,
oftewel 'Totterus', die geiten hield en ook zo n beetje scharielde met koopwaar op
een kruiwagen Als betaling voor die diensten mocht ze bij de twee joodse slagers in Eibergen, Maas en Herschel, om de week vlees halen"
Nog een paar heiinnenngen At en toe ging Dieke op bezoek bi| een van haar
kindeien en Albeit bleet dan thuis En dan kookte hij een grote pan sneit, dal kon
hij goed hoor, hartstikke lekker, met spek erin en worst Met Nieuwjaar bakte
mijn moeder oliebollen en koekjes en dan gingen we bij Albert en Dieke een
borreltje halen De volwassenen dronken een 'steik' bon eitje en wij kinderen
kregen een glaasje likeur En ik zal je vertellen dat ik nooit meer zo'n lekker
drankje heb gehad als toen die likeurtjes van Polderdieke Toen Albert eens ziek
werd, kwam de oude dokter Strumphler op bezoek Hij zei schertsend tegen
Dieke 'wil je hem nog een poos)e houden'^ Dan zal ik hem iets geven waai hij
snel van opknapt' en dat gebeulde
Toen Albert later overleed werd hij begraven op de begraatplaats aan de
Haaksbeigseweg Dieke bleet alleen in het huisje wonen, maar toen haar
gezondheid achteruit ging weid ze dooi haar oudste zoon Anton naai Deventer
gehaald en daar is ze overleden en begraven "
(Dit interview is eerder verschenen in het Geldersch Streekhlad van 10 april
1984 Op een enkele aanpassing na is de tekst vrijwel ongewijzigd gebleven
De foto's zi/n beschikbaar gesteld door museum De Scheper)
Eibergen, septembei 2002
Jansje van Dijk-Sijbrandij
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"Wat een Soldaat op Manoeuvre alzoo vertellen kan"
Dagboek van GJ. Heurneman 2.n.l9 R.l. Veldleger.

Inleiding
Toen de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
uitbrak, werd het Nederlandse leger
gemobiliseerd. Garrit Jan Heurneman
(28-4-1895 - 22-5-1978-), was een van de
Eibergse jongemannen, die de hele vier jaar
onafgebroken moest dienen in de Nederlandse krijgsmacht. Heurneman zou zich na
zijn diensttijd ontplooien tot een bekende,
zeer serieuze persoonlijkheid in de hervormde gemeente van Eibergen, waar hij
jarenlang dienst deed als ouderling.
Hij werkte bij de KTV, aanvankelijk als
chauffeur van een vrachtwagen (nog zonder
luchtbanden) en later tot aan zijn pensionering in de technische afdeling van deze textielfabriek. Hij woonde na zijn huwelijk in
een landarbeiderswoning op 't Brendeke,
een vrijstaand huis met een flinke 'hof
rondom, en een kleine deel in het achterhuis, want de textielarbeiders van voor
1940 waren, net als andere dorspsbewoners, zoals middenstanders, veelal voor hun
dagelijks levensonderhoud nog voor een

^.i. Heurneman als nuhtain

groot deel aangewezen op zelfverzorging, d.w.z. ze verbouwden hun eigen
groenten en aardappels en hielden meestal een paar varkens voor de slacht en een
of twee koeien of geiten.
Heurneman lag als militair in Arnhem en beschrijft een manoeuvre uit 1916,
-blijkbaar als oefening voor een soort stellingen oorlog aan de Maas, aan de
zuidkant van de Hollandse waterlinie, eeuwenlang de trots van de vaderlandse
defensie. Hij hield tijdens deze manoeuvre een dagboek bij, waaruit blijkt, dat hij
het militaire "handwerk" gelaten en met een zekere humor onderging en
ondertussen grote belangstelling had voor land en volk van de streken, waar hij
met zijn medesoldaten vanuit Arnhem doortrok. Uit zijn dagboekaantekeningen
blijkt wel, dat hij besefte, dat er "ergens" een echte oorlog woedde, die
mensenlevens kostte, maar van -de verwoede gevechten rond de stad Verdun aan
dezelfde rivier de Maas, waarbij in dat zelfde jaar maandenlang duizenden
Franse en Duitse soldaten zinloos de dood werden ingejaagd, zal hij toen de
omvang niet hebben geweten.
Redactie Old Ni-js
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Loopgravenoorlog bij
Verdun febn 1916 t/m dec.
1916.
Resultaat: 335000
gesneuvelde Duitse soldaten
en 360.000 Franse.
Zinloze slachting zonder
resultaat.

Loopgraven tijdens de slag
aan de Somme bij Amiens
over een front van 40 km
breed en 12 km diep.
De slag met de meeste
verliezen uit W.0.1:
1.4 miljoen gesneuvelden
zonder enig resultaat
voor beide partijen.
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"We zullen dit jaar ook oorlog hebben, doch gelukkig geen werkelijke.
We zijn nog niet begonnen, of we weten alweer wanneer de vrede daar zal zijn.
De manoeuvre vond plaats in Noord-Brabant, van den 21 sten tot den 27sten
September van het jaar 1916. Het is donderdagmorgen, om halfzeven ontwaken we en al dadelijk vliegen we onze tent uit, om te zien, wat voor weer het
was, want ge moet weten dat we toen op de Galgenberg lagen in een kamp
nabij Arnhem. Wat zien we? Niet de waterige dichtbewolkte hemel van de
vorige dagen, neen het lijkt dat we prachtig weer zullen krijgen. Na ons gewasschen en daarna wat gegeten te hebben brengen we onze uitrusting naar buiten.
Op mars
Om half negen staan we aangetreden en klaar voor de afmarsch.
De Commandant van het Bataljon heeft nog iets op zijn geweten en deelt
dit thans aan zijn menschen mede. In hoofdzaak kwam het hier op neer dat
hij hoopte dat het bataljon zich goed zou gedragen. "Ge zult", zegt hij, "op
deze Manoeuvre veel ontberingen hebben en moeten doorstaan en ook
zeker zware diensten". Nu, van dit alles hebben we gelukkig niets bemerkt.
Hiermede was het kwart voor negen geworden en marcheerden we af in de
richting Arnhem. Gekomen aan de Rijn moesten we "halt" houden en daar
wachten tot 10 uur. Om 10 uur werd de brug gesloten voor scheepvaart en voor
het verkeer van Burgers. Klokslag 10 trokken we de rivier over en lieten
we Arnhem achter ons. In het plaatsje Elden kregen we al weer rust, we
hadden toen nog maar een half uur geloopen. Na een poosje gerust te hebben
trokken we verder en kwamen we in het dorpje Eist. Hier hadden we ook
weer rust. Ik wil echter niet heengaan om te beschrijven hoe dikwijls en
waar we rust kregen. We trokken dus door, we hadden aardige wegen om te
loopen, plezierig, want in de Betuwe is veel te zien, wat betreft veeteelt en
vruchten- of ooftteelt. We vinden er groote boomgaarden, die daar den boer
jaarlijks groote sommen opbrengen. We liepen dezen dag 25 km en kwamen
in den namiddag tegen 3 uur aan in de buurtschap Wely dat onder de
gemeente Dodewaard hoort.
Overnachting Dodewaard
Hier zouden we den nacht doorbrengen. We kwamen in een groote schuur
te liggen. De Boer scheen erg benauwd te zijn voor zijn boomgaard, want
die vroeg al dadelijk aan de luitenant of hij een schildwacht voor den boomgaard wilde plaatsen en dit gebeurde dan ook. Ook moest nog een andere wacht
bij nacht patrouilleren en hierbij hoorde ik dan ook. Van 12 tot 6 uur moesten
wij naar buiten en al hadden we het niet zwaar en konden we het grootste
gedeelte doorbrengen met slapen, toch viel dit niet mee, want we lagen in een
tent op de koude grond.
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Dorpen in rivierenland , waar het regiment van Heurneman doorheen trok.

Door Rivierenland. Pontonniers
Des morgens trokken we verder en kwamen al dadelijk aan de rivier de Waal.
We trokken een eind langs de Waal verder en zagen daar het gehele
19e Regiment verzameld, tegenover het dorpje Winzen, dat aan de overzijde lag.
We trokken de Waal over door middel van een pontonbrug, die in den afgeloopen
nacht was gelegd door de pontonniers. Het was een kranig stukje werk,
al was het gelukkig niet zoo, dat ze onder 't vuur van de vijand waren. De overtocht ging zeer voorspoedig, eerst trok het 8e regiment er over en daarna het
19e regiment. Deze overtocht duurde langer dan 2 uur. We bevonden ons nu
tusschen Rijn en Waal. In dat Landschap liggen de dorpjes zeer dicht bijeen.
Groote plaatsen vonden we niet. Overal stonden hooge torenspitsen en daardoor
zijn de dorpen ver in het rond zichtbaar. In den namiddag komen we aan in het
plaatsje Wijchen. Het plan is om hier kwartier te zoeken. Doch dit gelukt alleen
de Ie compagnie. De overige drie compagnieën rukken verder op naar Ravenstein. Voor we hier zijn, moeten we eerst nog de Maas overtrekken. We hebben
dus in een dag het stuk land tusschen Waal en Maas afgelegd.
Ravenstein
Aan den oever der Maas ligt het dorpje Ravenstein. En hier krijgen we na lang
zoeken een inkwartiering. De 4e compagnie lag in de kerk, de 3e in een school
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en de 2e in een fabriek. Ik geloof dal wij wel het beste kwartier hadden. Ook hier
was een brug gelegd over de Maas door de ponlonniers. Ik heb dien nacht zeer
goed geslapen. Het eerste wat ons trof, was wel dit: we hadden tusschen Waal en
Maas en ook daarvoor steeds nette zindelijke menschen aangetroffen. Doch
zoodra we over de Maas waren, was dit uit en vonden we vuile menschen die het
niet zeer nauw namen met de zindelijkheid. Ze waren echter voor de soldaten
goed en we konden bij velen krijgen wal we maar wilden. Nu dal was voor ons
al het voornaamste, het overige trokken we ons niet zoo erg aan. Hier zitten echter ook wel vrekkige boeren en die konden we al spoedig kennen. Ten eerste
keken ze zuur en gaven niet en dan zeiden ze ook nog: "Komen daar die landopvreters al weer aan. We hebben de maag er al vol van, ga maar verder".
Ge begrijpt dezulken hadden er 's nachts het meest te verduren van hen die trek
hadden aan appels.
Noord-Brabant. Nog geen vijand gezien
Den volgenden morgen trokken we verder Noord-Brabanl in. Dat was op
Zaterdag. Onze compagnie splitst zich daar in tweeën, de Ie en 3e Sectie gaat
door naar Haren en de tweede en vierde naar Megem. Het is bekend dat we
er blijven zullen tot Maandag. We moeten hier een stelling, die reeds door hel lie
regiment is opgeworpen, verbeteren. Het dorpje Megem is daar in de omtrek
bekend om de nelheid der menschen en we zien er dan ook niet dat wat we in de
andere dorpjes ontmoeten. Tot op heden zijn we nog niet met de vijand in aanraking geweest. Wel kunnen we van hieruit de kanonnen hooren. Hier dichtbij is
een vliegkamp en zoo zien we hier steeds de machines in de lucht om verkenningen te doen, een enkele keer ook een vijandelijke, die boven de 1500 meter
vliegt. We hebben tot op heden mooi weer en zien hierin den Zeegen Gods.
Megen. Paters, bier en sigaren
We zuilen nu het dorpje en haar bevolking en haar nijverheid eens een beetje van
naderbij gaan bezien. De bevolking is allemaal Roomsch en we zullen er geen
Protestanten tusschen vinden. Ze zijn echter zeer vriendelijk en goed voor ons
en velen doen alles en hebben alles over voor den soldaat. We vinden hier een
gymnasium voor de leerlingen. De onderwijzers van dit Gymnasium hebben de
soldaten uitgenodigd om er des 's avonds Ie komen. Er wordt muziek gegeven
door een paar van die paters en een jongen van ons. Ze tracteren de soldaten op
bier en sigaren en gaan zeer gemeenschappelijk met ons om. We vinden hier een
klooster dat zeer mooi is en nog nieuw. Ook de kerk en de andere godsdienstige
gebouwen zagen er nieuw en zeer netjes uit. De huizen daarentegen zijn oud en
van zeer ouden datum naar de bouwwijze te oordeelen. We kunnen hieruit opmaken, dat er veel moet geofferd worden. Rijke menschen vinden we er dan ook
niet. Dat de menschen er innig Roomsch zijn, bewijzen de beelden die er langs
de wegen staan. Ook vinden we hier en daar kappelletjes waarin de voorbijganger kan ingaan om zijn heiligen te aanbidden. In dit dorpje vinden
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we niet zooveel aan. Hier zien we het zware Brabantsche werkpaard, dat
hier zeer veel in de weiden loopen. Doch lang niet allen hebben er paarden.
Het hoofdvervoer is er de hondenkar. Dit vervoermiddel treffen we elke keer aan.
Ook koeien houden ze er, vooral vetweiden doen ze veel.
Mutsen als vliegmachines
Hier vinden we niet de talrijke boomgaarden zooais in de Betuwe. Zooals ik
al eerder heb gezegd heeft de bevolking veel op met soldaten. Vrijdags konden
we dit dan ook zien en hooren. De menschen stonden in dichte rijen aan de Maas
om de troepen er over te zien trekken. De dracht welke de vrouwen, vooral
ouden, hier hebben, is zeer typisch, doch mooi. Ze dragen verbazende groote
mutsen van kant. De jongens noemen hen dan ook de "Vliegmachine". Die der
mannen is eenvoudig. En hiermee heb ik zoo ten naastenbij de bevolking en haar
omgeving beschreven.
Slapen in een menschenpakhuis
En nu zullen we maar weer eens beginnen met een nieuwe week. We lagen
hier in een pakhuis, nu een pakhuis zult ge wel zeggen, dat is zooveel bijzonders niet, want daar ligt ge altijd in. En dat is ook zoo, doch dit was een graanpakhuis. Het werd wel veranderd in een menschenpakhuis, doch daarom was
het nog geen kazerne. We lagen op stroo, er lagen bovendien nog een massa
zakken, die we goed wisten te gebruiken. We gingen heen en maakten van een
zak een hoofdkussen door hem te vullen met het overtollige stroo dat er lag.
De overigen spreidden we over het stroo heen, waar we op gingen liggen en
als we ons dan 's avonds in de deken, die we bij ons hadden, hadden gerold,
trokken we bovendien nog een zak aan de voeten, dat was hiervoor, dat de
deken niet los zou gaan en zoo bleven we 's nachts lekker warm. Nu weet ge,
hoe we daar lagen en ziet ge al weer dat een soldaat zich overal mee moet
kunnen redden.
Werken aan de stellingen
Het plan was om Maandagmorgen verder te trekken, doch dat gebeurt niet,
we hebben tot opdracht, dat we in de stellingen ten Zuiden van Megem moeten
verbeteren. En zoo gaan we weer naar de loopgraaf. We gaan maar weer aan
't graven en verbeteren nog wat moet verbeterd worden. De majoor, dit is
de sergeant-majoor, onze sectiecommandant, vertelt ons, dat we in de derde
linie liggen moeten voorkomen, dat vijandelijke patrouilles de Maas overkomen.
Zoo liggen we daar dan den geheelen dag en 't is bijna tijd om huiswaarts
te keeren.
Alarm
Doch daar komt een ordonnans aan per rijwiel en brengt de verpletterende
tijding, dat de vijandelijke cavalerie door onze linie is gebroken en dat ook
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zal proberen om de Maas over te trekken. Nu wordt de toestand crietieker,
we moeten onze stellingen gedeeltelijk bezet houden. De stelling die dichterbij
de Maas-oever lag werd bezet door een halve sectie, die om de 6 uur zal worden afgelost.
Nu moet ons kwartier worden opgeruimd want het is Dinsdag en morgen
zullen we immers naar Deventer gaan. We gaan Megem verlaten en gaan
weer naar onze stellingen en bezetten die thans en doen niets anders dan loeren
of er ook een vijand komt opdaagen. We zien niets doch hooren zooveel te meer.
Er wordt verbazend geschoten, waaruit valt op te maken dat het nu gaat, erop
of eronder. De vliegeniers doen verbazend veel verkenningen, meer dan in de
dagen voorheen. Het is middag en nog hebben we niets gezien. Ik dacht eens
zoo na over de dagen die verlopen waren en dacht: "Dit alles is nog maar schijn.
Wat zal dit wezen in de werkelijkheid. Dit hooren en lezen we wel in onze dagen
wat of het daar is en kan kunnen we niet anders dan den Almachtigen God
te danken dat Hij ons er tot op heden nog heeft buiten gehouden". Het wordt
al later en later in den namiddag, we hebben ons avondeten al op en weten
nog niet welke kant we op moeten. Onze sectiecommandant vertelt ons, dat we
morgen vroeg nog niet vertrekken naar Deventer en dat de Manoeuvre waarschijnlijk is verlengd.
Verzamelen en naar Oss!
Doch daar komt opeens de Ordonnans aan en brengt de tijding dat we verzamelen moeten in Haren om dan af te marcheren naar Oss. Groote blijdschap
onder de jongens. Want nu hebben we kans op inkwartiering en anders hadden
we op den blooten grond moet slapen. In Haren aangekomen verzamelt zich de
compagnie en rukt op naar Oss.
Terug naar Megem. Einde Oefening
In de buurt van Berchem kwam een luitenant met het bericht dat er geen inkwartiering was in Oss en dat we naar onze kwartieren moesten teruggaan. Dat stond
de jongens niet aan om nu weer terug te loopen en dan morgen denzelfden weg
nogmaals af te leggen. Op den terugweg werd niet veel goeds gehoord, hel was
maar mopperen, gepaard met vloeken. We kwamen eindelijk om half twaalf
weer in Megem. We maken ons leger in het pakhuis van bakker Peeter weer in
orde en slapen tegen twaalf uur al weer in. Den volgenden morgen gaan we weer
op weg. Bij het aantreden worden de magazijnen der geweren geledigd. Dit is
al een goed teeken en toen we afmarcheerden mocht de tamboer voor 't eerst de
trom weer slaan, dat was een teeken van vrede, een teeken dat de Manoeuvre
geëindigd was. In Berchem kregen we rust en moesten we wachten op de overige Compagnieën. Hierna gingen we verder door naar Oss. Op de weg naar Oss
ontmoetten we de generaal Burger, commandant der tweede divisie en voor hem
moesten we toen nog defileren.
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We trekken Oss door, een eind buiten het dorp houden we "halt" en krijgen grote
rust. Hierna trekken we de boer op en vinden een kwartier.
We liggen weer goed dezen nacht en zullen morgenochtend op den trein gaan.
Het is er echter lang niet /o netjes als in Megem. In Oss vooral is het smerig volk.

W<>nini> van G. ,/. Heurneinan aan 't Rrcndcke

Hel staat tevens bekend om de ruwheid en ook om de kwaadheid. Ze gebruiken
dan ook zeer spoedig scherpe wapenen bij ruzies. We zijn 's avonds nog even het
dorpje ingegaan en op den terugweg verdwaalde ik. Ik was in Oss van de
kameraden ai'gekomen en moest ik alleen terug en ja, eindelijk na lang vragen
en zoeken vond ik mijn kwartier weer terug. Ik ben toen maar spoedig gaan
slapen want we moesten er 's morgens om 3 uur al weer uit en tegelijk moesten
we afmarcheren naar de trein.
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We worden om 3 uur gewekt, maken de deken achter de klep van de ransel en
doen onze uitrusting om. We marcheren af en komen tegen kwart voor vier voor
de wagens te staan die ons naar Deventer zullen brengen. We worden met ons
achten voor een coupée
geplaatst, dus we zijn
nu klaar om in te stappen, doch we mogen
er nog niet in. Eindelijk,
daar klinkt het hoornsignaal van de sergeanttamboer: "Voorwaarts nu,
voorwaarts nu'\ Nu vliegt
alles de coupées in enin
een oogenblik is het perron ledig. We zitten goed
en wachten op vertrek,
dat gaat echter nog niet
zoo vlug en eerst tegen
half zes zet zich de lange
trein in beweging. We
hebben zooals valt te
begrijpen geen tijd gehad
om ons te wasschen en
zijn dus genoodzaakt te
wachten tot we in Deventer zijn. Om half 10 kwamen we in Deventer aan.
De burgerij van Deventer haalde ons af. Wat geen wonder was, want onder ons
zijn vele Deventenaren. En hiermee heb ik onzen achtdaagschen Veldtocht ten
naastenbij beschreven. Ik leg de pen neer en zal mijn handtekening zetten".
G.J. Heurneman
2.II.19 R.l. 2de Divisie, Veidleger

Kali. jrenskantsor, KoHerhoek

Cajé Grenszicht 1919, het oudershms van H. Overkamp. V.l.n.n Tante Dina tnet
Harry op de arm, drie soldaat-koinmiezen. winkelier Sloot uit Eiheigen, hovenier Golink uit Winterswijk, achter de slagboom Hendrik Nijhuis van de Rekkense Binnenweg en nog twee onbekende personen, in de deuropening vader
Bernard Overkamp.

Grenskantoor Bij de voordeur grensontvanger Cremer met echtgenote. Cremer
bewoonde de middelste woning. Daar was tevens het kantoor Links en rechts
woonden nog 2 kommiezen.
(Foto's H.Overkamp.)
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De smokkelhandel tussen Holterhoek en Zwilbroek
In de goede oude tijd werd er aan de grens bij tijd en wijle een levendige smokkelhandel bedreven. Deze vorm van illegale nering ontstond in de tijd toen landsbesturen allerlei maatregelen gingen treffen om de eigen handel en industrie te beschermen door het heffen van invoerrechten. Daarmee probeerde men de prijsverschillen tussen de eigen en buitenlandse producten te elimineren. Dat leidde er echter wel toe dat de illegale transitohandel zeer lucratief werd. Invoerrechten moesten
worden betaald bij de douanekantoren. Vermoedelijk zijn die zo begin of halverwege de 19e eeuw aan de landsgrenzen tot stand gekomen. De belangrijkste grensposten in het oosten des lands waren Glanerbrug en Zevenaar Daar tussenin had je
grenskantoren van lagere orde, waar men slechts in beperkte mate kon in- of uitvoeren. Ik noem bv. Buurse, Oldenkotte, Zwilbroek, Oeding, Heurne en Dinxperio.
De grenzen werden bewaakt door een leger van douanemensen, ook wel kommiezen genoemd. Volgens rooster patrouilleerden zij langs de grens. Vooral 's nachts,
want smokkelwaar werd als regel gedurende de nachturen vervoerd. De smokkelpaden liepen veelal door bossen en moerasgebieden, zoals bijvoorbeeld het
Zwilbroekerveen.
Smokkeltrucs
De smokkelaars bedachten allerlei trucs om de kommiezen te misleiden.
Zo werd vaak iemand met een geringe hoeveelheid smokkelwaar vooruit gestuurd.
Werd die niet gegrepen dan was de weg vrij voor het grote transport. Werd die wel
gegrepen dan ging het grote transport niet door. Evenwel hadden de kommiezen
deze truc op een gegeven moment door en lieten ze de voorloper gewoon passeren
en wachtten dan op de volgelingen met de grote buit. Smokkelen gebeurde in
het groot en in het klein. De grote smokkelaar ging het om winst te maken. In de
Eerste Wereldoorlog werden ze OW-ers genoemd, (oorlogswinstmakers). De kleinen beoefenden het "vak" om hun eigen levenspeil wat op te krikken. De Eerste
Wereldoorlog was voor de Nederlandse smokkelaars een bijzonder interessante
periode, omdat in Duitsland naarmate de oorlog voortduurde, gebrek ontstond aan
van alles en nog wat. Al spoedig na het uitbreken van de oorlog ontstond er hier een
belangrijk paardensmokkel, want het Duitse leger had veel paarden bij de Duitse
boeren gevorderd. Na de oorlog, met name zo ongeveer halfweg de jaren twintig,
werd er gesmokkeld in omgekeerde richting. In Duitsland was in die tijd voor een
habbekrats van alles te koop. Men was er tuk op de harde Hollandse gulden, omdat
de Duitse rijksmark op een gegeven moment vrijwel waardeloos werd. Het ontstaan
van deze situatie was hoofdzakelijk het gevolg van het wurg-dictaat van Versailles,
dat Duitsland na de eerste wereldooriog door de geallieerden was opgelegd en leidde lot werkloosheid en grote armoede onder het Duitse volk. Er werd zelfs honger
geleden. Ik herinner mij een vrouw met een stel kleine kinderen, die bij ons voor
de deur stond en om eten vroeg. Zij was een oorlogsweduwe en kwam uit Ochtrup.
De kinderen waren blootsvoets en zaten bijzonder slecht in de kleren.
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Dorsmachines
Uit die smokkelperiode van na de Eerste Wereldoorlog herinner ik mij dat ik op
een nacht wakker werd van drukte op de weg. Wat bleek! Een hele karavaan van
dorsmachines en andere landbouwmachines passeerde de grens en trok richting
Groenlo. Later bleek dat al dat materiaal afkomstig was van een fabriek van een
zekere mijnheer Kemper uit Staddohn of Ahaus. Hoe dat transport tot stand was
gekomen is voor mij een vraag gebleven. Er moesten twee grenskantoren worden gepasseerd en dat ging blijkbaar moeiteloos. Ik heb wel eens gehoord dat de
Duitse Zollbeamten na sluitingstijd van het grenskantoor het welletjes vonden.
Maar ik vraag me af of het Nederlandse grenskantoor zonder meer gepasseerd
kon worden dus zonder invoerrechten te betalen.
Illegale grenshandel in café Grenszicht
Ook herinner ik mij dat Vredense zakenlieden bij ons op de zolder gedeelten in
gebruik hadden waar ze hun koopwaar hadden opgeslagen, die zij voor Nederlandse guldens verkochten. Ik weet o.a. nog dat een manufacturier Terhalle daar
kleding verkocht. Toen deze vorm van handeldrijven financieel niet meer interessant was, kwam daaraan een eind. Maar op onze hooizolder hebben nog jaren lang
tientallen kolenkitten gelegen, die op een gegeven ogenblik ernstig door roest
waren aangetast en daarom zijn opgeruimd. Ook is er nog een costuum achtergebleven dat nog jarenlang in een kast op de zolder heeft gehangen. Toen ik in
april 1936 op het gemeentehuis van Eibergen werd toegelaten als volontair, vond
mijn moeder, dat het een geschikt costuum was om naar mijn werk aan te trekken.
Maar het beantwoordde naar mijn smaak niet meer aan de mode van die dagen.

Ciienskantooi Oldeiikotie op IJuiis grondgebied (foto museum De Scheper).
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Wie niet sterk is, moet slim zijn. Handel in naaimachines
Het is in die tijd ook voorgekomen dat een Nederlander in Duitsland voor een
appel en een ei een nieuwe naaimachine kocht voor zijn vrouw. Op een of
andere manier was hij te weten gekomen dat invoer van onderdelen belangrijk
voordeliger was dan invoer van een compleet product. Wat deed de man? Bij een
van de Zwilbroekse cafe's demonteerde hij de machine, ging met een verzameling onderdelen de grens over en zette bij ons thuis de machine weer in elkaar.
Hij hield echter enkele onderdelen over. Maar de machine functioneerde
uitstekend. Met de machine en de overgebleven onderdelen ging hij vervolgens
naar huis.
Beschadiging slagboom. Geen daders
In de jaren dertig werd er veel koren, vooral mais van Nederland naar Duitsland
gesmokkeld. Wat in beslag genomen werd door door Zollbeamten werd opgeslagen in een ruimte voor het loket in het Zollamt. Op een gegeven nacht de Duitse
en Nederlandse Zollbeamten en kommiezen hadden naar ik mij meen te herinneren een gezamenlijk feestje georganiseerd werd de opslagruimte in het kantoor
leeggestolen, vrijwel zeker door de smokkelbende van wie smokkelwaar in
beslag was genomen. Ook hebben de dieven toen de Duitse slagboom over de
weg beschadigd. Het is nooit uitgekomen wie de daders zijn geweest. Vrijwel
zeker is dat enkele Zwilbroekers en waarschijnlijk ook Holterhoekers er vanaf
wisten, maar die zwegen als een graf. Opvallend was dat Herman Wielens sindsdien 's zondags niet meer in Zwilbroek maar in Eibergen naar de kerk ging.
In scene gezette sniokkelajf'aire aan de binnenweg bij Terbruak (Toebes). V.l.n.i: kommies
van Leeuwe, Overkamps tante Dina, Frits Wielens, een Duitser, van 1920-1924 knecht bij
Overkamp, kommies Regelink en Bernard Overkamp. (foto H. Overkamp.)
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Margarinesmokkel. Wild-west
In de dei tiger jaien is er ook een peiiode geweest dat vanuit Duitsland naar
Nedeiland margarine weid gesmokkeld, die in Duitsland aanzienlijk goedkoper
was Er weid met margarine vooral in het groot gesmokkeld en wel met
(vracht)duto's Op een gegeven ogenblik bleek het, dat auto's, die vanuit Duitsland de grens passeeiden wel het Duitse Zollamt aandeden (vanwege de slagboom
moest dat overigens wel) maar het Nedeilandse gienskantoor voorbij gingen
zonder zich daar te melden Bij het Nederlandse gienskantoor was destijds geen
slagboom aanwezig Dank zij een tip van de Duitse Zolleinnehmei kwam de Nederlandse douane er achtei wat er gaande was werd een afspraak gemaakt met de
Duitsers om deze manier van smokkelen een einde te maken De Nederlanders
zouden een waarschuwing van de Duitsers krijgen wanneer zij vernamen dat er
weer een transport aanstaande was De waarschuwing bestond hierin dat op een
zolderkamer van het grenskantoor aan de zijde van de giens het elektrisch licht
zou worden ontstoken Dit zou vooi de Nederlanders het sein zijn om m actie te
komen Aan vader Temminghotf werd gevraagd of een aantal kommiezen post
mocht vatten in de schuur van zijn boerdenj Van daaruit hadden zij een prima
uitzicht op de grens en het Duitse Zollamt Achter het huis weiden een gierkar en
een ijzeren eg van mijn vader klaargezet, om als versperring op de Groenloseweg, resp Eibergseweg te worden aangebiacht zodra de smokkelauto de
grens passeerde Bij het Nederlandse gienskantoor zou een kommies postvatten,
die de automobilist een stopteken zou tonen Nadat enige dagen tevergeefs op de
uitkijk te hebben gestaan, kreeg men van de Duitsers een tip dat er iets aanstaande was Ook ontdekte vader Temminghoff die dag, terwijl hij buiten bezig
was, dat er een mannetje heel langzaam, komende vanaf de Duitse grens,
richting Groenlo fietste en veel belangstelling toonde voor ons huis Vader ging
de kommiezen waarschuwen, want hij wantrouwde dat mannetje op de fiets
Even later kwam dat mannetje terug en ging weer de grens over Toen het
donker was geworden, zagen de kommiezen bij ons in de schuui op een gegeven
ogenblik een soort bestelauto stoppen vooi het Duitse Zollamt De chauffeur ging
het kantoor binnen en de kommiezen zagen dat het elektrisch licht op de zolderkamei van het Zollamt werd ontstoken Even later kwam de chauffeur,vergezeld
van een Zollbeamte weer naar buiten De chauffeur stapte in de auto, de slagboom
ging omhoog en de auto zette zich in beweging Bij de grens aangekomen doofde de chauffeur de lichten van de auto, gaf vol gas en na het stopsein bij het
Nederlandse gienskantoor te hebben genegeerd, koos hij aanvankelijk de lichting
Gioenlo Echter veranderde hij voorbij onze tuin tussen de driehoek GroenloseEibergseweg van richting, ging voor ons huis langs en koos de lichting Eibergen
Nadat de hele douanemeute met getrokken revolver richting Gioenloseweg was
gehold om de gierkar op de weg te duwen, maakten enkelen rechtsomkeert, toen
ze in de gaten kregen dat de chauffeur van richting veranderde en zij slaagden er
nog net in om op de Eibergseweg de eg voor de auto te gooien Maar de auto hobbelde daar overheen Wel werden de chauffeui nog enkele revolverkogels nage-
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Grensovergang bij Oldenkotte, anno 1950 (foto museum De Scheper).

zonden, die echter ook geen effect hadden. Het leek wel een tafereel uit een wildwestfilm. Wel hadden uit voorzorg voor Groenlo en Eibergen ook nog enkele
kommiezen postgevat, die in actie zouden komen, als men er in de Holterhoek
niet in slaagde de smokkelwaar te pakken te krijgen. Ze zouden vanuit het grenskantoor Holterhoek telefonisch gewaarschuwd worden. Men kreeg echter geen
gehoor. Wat bleek later? De chauffeur had tijdens zijn fietstocht richting Groenlo
ter hoogte van Huuskersbos een draad over de bovenleiding gegooid, zodat
in Eibergen de telefoon niet overging. Mijn vader heeft een tijdje later de
chauffeur bij Reirink in het café gesproken. Hij vertelde vader dat hij wel een
zeer angstig moment doormaakte toen hij merkte dat er geschoten werd. Hij was,
het stuur krampachtig vasthoudend, vrijwel geheel onder het dashbord weggedoken. Daags na deze smokkelaffaire vonden de kommiezen op de Eibergseweg
op diverse plaatsen stukken autoband, veroorzaakt door de, de eg op de weg.
Tenslotte werd de auto leeg aangetroffen, naar ik mij meen in het Assinkbos.
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Jenever onder de rok
Na de zondagse hoogmis op Zwilbroek
gingen veel Holterhoekse vrouwen even
bij Reiring of Van den Berg aan om een
zondagse borrel te kopen, die was in
Duitsland spotgoedkoop. Die ging dan in
een meegebrachte ties en werd onder de
rokken verstopt en zo passeerde men dan
de grens. De Nederlandse kommiezen
kregen dat in de gaten. Op een bepaalde
zondag bevolkte een leger kommiezen
het Nederlandse grenskantoor. Na afloop
van de mis liet men de eerst voorbijkomende vrouwen gewoon passeren. Toen
De grens, een open schakel. Kunstwerk
even later een tweede groep het grensvan roestvrij staal. Plet Slagers Velp, 1994
kantoor naderde, vingen de kommiezen
(foto E.H.Wesselink).
alle dames op en leidden ze naar binnen,
waar zij door een visiteuse werden nagekeken. Er kwamen heel wat litertjes
onder de rokken tevoorschijn. Het was in de Holterhoek wel de sensatie van de dag.

Binneiiwc'g Holicili

i(hKd

Dat zijn zo enkele smokkelaffaires, die zich in de vorige eeuw aan de grens
hebben afgespeeld.
Zomer 2000,
Harry Overkamp
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Puntdraadfabriek Beltrum 1945 - 1947
Als je het verhaal leest kom je tot de conclusie dat de titel niet helemaal klopt.
De bevolking van Beltrum praatte toentertijd over puntdraadfabriek. Vandaar
deze titel. In de oorlog 1939-1945 heeft Duitsland vele Europese landen bezet,
waaronder ook Nederland. De oorlogsjaren waren zeer moeilijk voor de bevolking. De Duitsers sleepten van alles weg uit de bezette gebieden, zoals graan,
vlees, staal enzovoort. Staal, en met name koper, was zeer belangrijk voor de oorlogsindustrie, daarom werden de klokken uit de kerktorens gehaald. Dit gebeurde
ook in Beltrum. In de kastanjeboom bij de kerk zijn nu de groeven nog te zien
waar de kabels omheen hebben gezeten bij het verwijderen van de klokken.
Toen de klokken bij de kerk stonden hebben een paar jongens de tekst "klokken
uit de toren, de oorlog verloren" geschreven. Het onderwijzend personeel heeft
de volgende morgen, samen met de kinderen, de tekst snel verwijderd om moeilijkheden te voorkomen. Door het weghalen van de klokken was het slaan van
het uurwerk ook verdwenen. Door een velg van een vrachtwagen in de toren op
te hangen, kon de hamer van het uurwerk daar op slaan. Het slagwerk was weer
in orde en het klonk nog redelijk goed ook. De hoogspanningsleidingen die van
koper waren moesten ook vervangen worden door ijzeren kabels. De elektriciteitsmaatschappijen kregen de opdracht deze taak uit te voeren. Door sabotage en
langzaam te werken verliepen deze werkzaamheden zeer traag en toen de oorlog
in 1945 was afgelopen was het werk dan ook nog lang niet af en er lagen nog
heel veel ijzeren kabels bij de elektriciteitsmaatschappijen. Tijdens de Duitse
bezetting was er heel veel geroofd en aan alles was gebrek, zo ook aan prikkeldraad voor de agrariërs. Bij de coöperatie in Beltrum wist men dal er heel wat
ijzeren kabels lagen bij deze maatschappijen en de vraag was: "Kun je hier geen
prikkeldraad van maken"? Men heeft toen een monster van de kabel meegenomen naar een prikkeldraadfabriek in Hengelo, maar kreeg te horen dat dit niet
mogelijk was. Wel als de kabel uit elkaar gedraaid werd en aangeleverd in bossen van enkele draad. Nu was het de vraag of uit elkaar draaien mogelijk was.
Op een zaterdagmiddag in het najaar van 1945 zijn we met z'n drieën, te weten,
Maarse sr. en jr en Te Vaarwerk, naar Beijer aan de Heelweg gereden om op een
afgelegen plek uit te proberen of we de kabels uit elkaar konden draaien. We hadden een rol ijzeren kabel meegenomen. Deze had een gewicht van 100 kilo en
bestond uit zeven draden. Eén draad vormde de kern en de andere zes waren er
omheen gedraaid. De doorsnee van deze draad was 2,2 mm en geschikt voor het
maken van prikkeldraad. Een boerenkar werd op zijn kop gezet en vervolgens
werden de ijzeren kabels met de hand een meter uit elkaar gedraaid. De zes buitenste draden werden bevestigd aan de spaken, evenredig verdeeld. De middelste draad, de kern, werd zijdelings langs het wiel geleid. Het wiel van de kar werd
met de hand rondgedraaid en warempel de kabel liet zich heel mooi uit elkaar
draaien, een prachtig gezicht. Men kwam tot de slotsom dat het mogelijk was. De
week daarna werd overleg gepleegd met de smid Hofstede hoe verder te werken.
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WerkpUialsji' pwildraadjahrieL Uur vond de SI) iii 1944 de Engelse mitrailleur, die de
gebr. Sonderen, Herman Mom en Theo Walterbos noodlottig werd (foto W. ten Barge).

Tegelijkertijd werd al gezocht naar een locatie. Aan de Zwarteweg, tegenover de
Peppelendijk, liep vroeger een zandweg naar de Eibergscheweg. Na vijftien
meter stond rechts in het bos een ongebruikte dorsmachinewerkplaats van de
gebroeders Sonderen.
N.B. De gebrs. Sonderen zijn, samen mei Herman Moni en anderen zijn door verraad wegens ondergrondse aetiviteiten, waaronder wapenbezit, door de Duitsers op 20 april 1944 opgepakt en na een
kort verblijf in het concentratiekamp Vught met nog 14 andere mensen uit het verzet op 6 juni 1944
gefusilleerd in de duinen bij Ovcrveen. Hun werkplaats was eigendom van Jans ten Barge, die op
30 maart 194.'i met Herman ten Have te Zutphen ook door de Duitsers werd gefusilleerd.

Deze werkplaats, een schuurtje eigenlijk, had een afmeting van 10 x 15 meter
en was prima geschikt voor bedoelde werkzaaamheden. In overleg met de smid
werd een methode uitgedacht. Men moest een raamwerk in elkaar lassen
waar een spoel met ijzerdraad in kon hangen. Door het ronddraaien van
het raamwerk moesten de kabeldraden uit elkaar gaan. Ook was er een wals
gemaakt met een doorsnee van 60 cm waar de zeven draden gescheiden van
elkaar opgerold werden. Om het in de war laken te voorkomen waren er om de wals
houten schijven geplaatst, zodat iedere draad op zijn eigen plaats tussen de
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tien cm hoge schijven zou blijven. De wals was inklapbaar zodat men de rollen
draad er vanaf kon halen. Toen aan de slag. Om de rollen ijzeren kabels op
spoelen te brengen was geen probleem. De rollen werden op een draaitafel
gelegd. De spoelen werden elektrisch aangedreven en moesten langzaam lopen
omdat de kabel nogal stug was, maar het lukte. De volle spoel werd met de hand
in het raamwerk gehangen. De as werd vastgezet met een paar bouten en klemmen. Om het zelfstandig afrollen te voorkomen werden op beide randen een paar
remblokken aangebracht, die men kon afstellen door een paar veren. Aan de achterzijde van het raamwerk was een lager met aandrijfas gemonteerd aangedreven
door een elektromotor. Aan de voorkant was ook een lager geplaatst maar deze
was hol. De draden moesten door deze lager want anders kon het raamwerk niet
draaien. De zeven draden die hieruit kwamen werden op de wals gerold. Eerst
werd de wals nog met de hand gedraaid, maar hier werd ook al snel een motor
opgezet. Alle werkzaamheden werden door onszelf uitgevoerd in samenwerking
met de smid. Ook de aansluitingen van de motoren deden we zelf. Over arbeidsomstandigheden en veiligheid gedacht, alles kon. Het draaiende raamwerk kon je
zo inlopen en was niet beveiligd. Ook de kabels van ruim honderd kilo moesten
met de hand getild worden. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd.
De arbeidsinspectie zou tegenwoordig alles onmiddellijk stop hebben gezet.
De ijzeren kabels werden aangevoerd door vrachtwagens en buiten opgeslagen.
De uit elkaar gedraaide draden werden regelmatig afgevoerd naar de prikkeldraadfabriek in Hengelo en al snel konden de eerste rollen prikkeldraad afgeleverd worden bij de agrariërs. Ze waren hier erg blij mee en ons doel was bereikt.
De pioniers kregen al snel hulp van personeel en er werd in ploegen gewerkt.
Het liep allemaal van een leien dakje. Een zwarte dag was 17 december 1945.
Medewerker Johan Luttikholt werd 's morgens vroeg, toen hij naar zijn werk
fietste, getroffen door een hartstilstand en is ter plaatse overleden. Ondanks dit
trieste ongeval moest het werk doorgaan. Het werk werd steeds omvangrijker en
men had behoefte aan assistentie. Voor het ophalen van de ijzeren kabels uit heel
Nederland en het distribueren van het prikkeldraad heeft men de Handelsraad
van de A.B.T.B, te Arnhem gevraagd hierbij te helpen. Na twee jaar kwam in het
najaar van 1947 het einde van de voorraad ijzeren kabels in zicht en hiermede
ook van de werkzaamheden. Van het personeel kwam de vraag: hoe moeten wij
straks verder, is het mogelijk ander werk aan te trekken? Men heeft toen contact
gezocht met de Verenigde Blikfabrieken (Verblifa) in Deventer. Vanuit het
hoofdkantoor te Amsterdam liet men weten mogelijkheden te zien en een zekere
heer Fontein werd aangesteld om de zaak op poten te zetten. De machines van de
draadfabriek werden verwijderd en in het najaar van 1947 heeft men blikemballagemachines geplaatst. Deze bestonden uit: stansmachines, walsen en
snijmachines. Het personeel van de draadfabriek kon overgaan naar de blikfabriek. Bij zaal Spilman werd nog een avond georganiseerd om meer personeel
aan te trekken. Aanvankelijk liep het goed. Vanuit Amsterdam werd alles geregeld. De loonadministratie werd verzorgd door Joop Ribbers. Door verschillende
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omstandigheden, grote afstanden en slecht management, ging de zaak mis en na
twee jaar zag men er geen biood meer in De bhkemballage afdeling Beltrum
weid gesloten De machines werden oveigeplaatst naai Amsteidam en het personeel kreeg ontslag met een kleine vergoeding in de vorm van wachtgeld De dorsmachineweikplaats heeft nadien verschillende functies gehad Met de ruilverkaveling van 1953/1956 heeft ze ook het loodje moeten leggen Dat was het defini
tieve einde van alles wat zich hier heett afgespeeld en het is nu geschiedenis
Beltrum, februari 2002
G B Maai se
Gewerkt bij de draadfabriek: Joh te Vaai wei k G Maarse Th Maarse
(Eibeigseweg) Jos Ribbeis (Hassinkstiaat) J Klein Gunnewiek (Eibeigseweg)
J Hommelink H Klein Gunnewiek (Hotstee), J Arink Fi Schaienborg (Bultmansweg)
Gewerkt bij de blikemballage:
het hiervooi genoemde peisoneel en Jos Omens Fi Omens Th Groot Zevert
Bron:
G B Maarse aangevuld met intoimatie van Jos Ribbers en Th Groot Zevert
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Van Mond- en Klauwzeer in vroeger dagen
De wereldschokkende gebeurtenissen in New York, waar op 11 september 2001
meer dan 5000 mensen de dood vonden bij de terreuraanval op het World Trade
Center, hebben de emoties rond de mond-en klauwzeerepidemie, die in de zomer
van 2001 een aantal boeren in het oosten van ons land trof, wat naar de achtergrond verdrongen. Iedereen op het platteland was begaan met de getroffen
boeren. Vooral het massale slachten van het vee heeft veel emoties opgeroepen,
niet slechts bij boeren en instanties van de dierenbescherming, maar bij de hele
plattelandsbevolking. Mond- en klauwzeer was ook in het verleden een gevreesde ziekte, die telkens weer de kop opstak. Dan hing er een officieel waarschuwingsplakkaat 'Mond- en Klauwzeer' bij de toegang naar een boerderij of
weiland en ook toen moest men met speciale, ontsmette klompen stal of weide
in, waar zich zieke dieren bevonden. De beesten waren wel zichtbaar ziek, maar
werden na enige tijd 'vanzelf weer beter. Zo meldde één van de in Eibergen verschijnende kranten op woensdag 2 april 1952: "Wederom werd aangifte gedaan
van een nieuw geval van mond- en klauwzeer. Ditmaal door de Gehn te B.
in Olden Eibergen."
Navraag bij Henk Saaltink, die opgroeide op de boerderij aan de Borculoseweg,
destijds bekend onder huisnummer D 20, leverde op, dat het krantenbericht
betrekking had op hun buren, de gebroeders te Brinke. Ook bij Saaltink trad
in diezelfde tijd mond- en klauwzeer op. Maar van 'ruimen' van het vee was
geen sprake, aldus Saaltink. De mond- en klauwzeer moest gewoon uitzieken.

Schuur van Ten Brinke (foto E. H. Wesselink).
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De beesten konden vanwege de ontstekingen in hun bek niet vieten en het schuim
liep ze uit de bek Dat duurde enkele weken De ontstekingen tussen de tenen (klauwen) genazen langzamer dan die aan de bek Vader Saaltink ging er zelfs wel toe
over om een gezonde koe expres te besmetten met het schuim van een zieke koe
Beter korte tijd alle koeien ziek dan een lange tijd tobben met besmet teirein
De melkgifte van de beesten stond tijdens de ziekte stil Zonder voeding geen melk
Overigens, koeien, die niet melk' waien, kiegen minder krachtvoer toebedeeld dan
melkgevende beesten Was de ziekte voorbij, dan herstelde zich ook de melkgifte
weer enigszins Gelukkig dreef het gemengde bedrijf niet alleen op de opbrengsten
van het melkvee En daarnaast speelde de zelfverzorging nog duidelijk een lol
Men hoefde niet voor alle levensmiddelen naar de winkel in het doip Economisch
gezien was de ziekte, ook al werd het vee niet afgemaakt, een zware tegenslag voor
de betreffende boeren Maar ei zijn ook berichten, waaruit blijkt, dat ook in vorige
eeuwen de overheid het afmaken van vee als bestrijdingsmaatiegel voorschreef
Mond- en klauwzeer in de negentiende eeuw
In het bekende boekje "Eibergen voorheen en thans", uitgegeven in 1928 bij uit
geverij De Zonnewijzer' vertelt de schrijver H A Huender over de Eibergse
burgemeester WH S-mits, (1879-1903) die een wat oudere tijdgenoot van
Huender was "Vriendelijk, gemoedelijk, vooi iedereen te spreken, was deze eerste
burger-burgemeester de tegenhanger van zijn wel eens wat bar optredende oudmihtair-burgemeester-voorganger (burgemeester Koentz 1835-1879) Aan den
anderen kant voelde deze afstammeling van een oud regentengeslacht niet veel
voor een gereglementeerd worden van boven af en had de secretaris, (dat was G J
de Jong), de grootste moeite om de voorgeschreven administratieve boekerij in
orde te houden Toen dan ook tijdens de mond- en klauwzeerepidemie het afmaaksysteem werd ingevoerd en den burgemeester slachters werden toegestuurd om op
een boerderij al het vee af te maken, weigerde hij pertinent daaraan te voldoen en
het hij de slachters onverlichter zake weder afreizen, daar hij geen beulswerk
verkoos te laten doen Het door Huender gebruikte woord 'beulswerk' werd ook in
de voorbije zomer herhaaldelijk gebruikt voor het slachten van hele veestapels,
waarvoor de verdoezelende teim 'ruimen' werd ingevoerd Uit Huenders verhaal
kan men concluderen, dat de overheid destijds genoegen nam met het standpunt
van burgemeester W H Smits
Burgemeesters Smits, hereboer en burgemeester
De betrokkenheid van burgemeester W H Smits inzake de mond en klauwzeer
op een boerderij wordt begrijpelijker, als men weet, dat hij onder andeie eige
naar was van de Kormelinkplaatsen in Olden Eibergen langs de huidige
Kormelinkweg en de Molenweg Tot deze Kormelinkplaatsen behoorden behalve
de erven Groot- en Klein Kormelink, tesamen goed voor meer dan 60 ha, ook
nog de kleinere erven Voskamp, Meekes en Weerkamp (aan de Weerkampsweg),
aldus Willem Langelaar, tot voor enige jaien boer op Klein Kormelink
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De bestrijding van mond- en klauwzeer door het radicaal en ruw slachten van alle
levende have op de boerderij is ook onderwerp van een voordracht 'Mond- en
Klauwzeer' van D.H. Keuper uit Dinxperlo in zijn bundeltje 'Een Scheppel
Mankzaod' uit het begin van de twintigste eeuw.
Harmen Stoffels van den Kniephof
was er werkelijk naar an toe,
want, behalve zien bacillen,
was em, töt de leste koe,
al et laevend vee ontnommen,
en wreedaardig afemaakt.
Ok zien mooie zwatte katte
Had et moordend lood eraakt.
Bello was royaal verzoppen.
Leghorn, kriel en Orpington,
zat met umgedreijde nekke
in één gat, zo diepe as 't kon
De olde motte dreef men buten,
zie wier heel gewoon eslacht.
Zie wol nog de jongen zeugen,
maor daor wier niet an edacht.
Toen greppen ze de jonge poggen
en sloegen ze tegen de poste dood.
Gleuf maor, 't was een toer veur Stoffels.
Zien verdriet wier haos te groot.
Was 't wonder, dat hie week wier,
d'n bonten bij eur naam nog riep,
't bees nog pakken en nog strelen,
toe 't naor de slachtplaats liep?
Alle slachters mosten lachen
Maor de naobers snappen 't bes;
en vluuken op den districtsveearts,
den minister en de rest
Wie herkent in deze regels niet de taferelen, die zich in de zomer van 2001
op de Veluwe afspeelden?
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De Weaver te Rekken
(foto E. H. Wesselink).

1914. Mond- en Klauwzeer in Rekken bij 'De Weaver'..
Wie langs Rekken komt, ziet links van de weg het fraai gerestaureerde boerderijtje 'De Weaver' liggen. Er tegenover staat de in 1960 gebouwde lagere school
'De Weaverskamp', gebouwd op de kamp, die vroeger bij deze boerderij hoorde.
De straatweg, thans Holterweg, is dwars door de Weavers-kamp aangelegd.
Er werd toen niet meer geboerd op de Weaver. Op de Weaver woonde
de familie Bennink. Als laatste de ongetrouwd gebleven Diekske, (Hendrika
Johanna, geboren op 3 maart 1894 en overleden op 22 november 1982), dochter
van Jan Hendrik Bennink. Aan haar hebben we een aantal verhalen uit oudRekken te danken, waarvan het nu volgende er één is. "In de herfst van 1914 brak
mond- en klauwzeer uit bij een boerderij, tien minuten van de onze verwijderd.
Hoewel wij uitsluitend omgang met die mensen hadden in 't voorbijgaan, vertoonde al spoedig ook een koe van ons verdachte verschijnselen. De veearts
twijfelde aanvankelijk, maar moest na grondig onderzoek de ziekte mond- en
klauwzeer constateren. Van regeringswege werd dan al het vee, ook het pluimvee,
afgemaakt. Uitzonderingen vormden het paard en de hond. Een opzichter leidde
de nare afslachting en liet carbol en soda aanbrengen. Gemeentearbeiders, de
mensen van de eerste besmette boerderij en wij deden de schoonmaak, 't Was
goed, dat we veel te doen hadden en afleiding aan de vreemde werkkrachten hadden, want we leefden totaal geïsoleerd. Vader keek streng toe, dat geen postbode
ons huis verliet dan na grondig met klompen of schoenen door de creolinebak
te zijn geweest. Onze hulp werd goed betaald, 16 cent per uur. En voor de schadevergoeding kon nieuw vee aangekocht worden".
4 Oktober. Dierendag. Diekske Bennink vertelt
Toen in 1914 de hele veestapel bij Bennink geruimd was, zocht vader Bennink
naar nieuw vee. Diekske vertelt daarover: "Vader gaf de voorkeur aan puik fok-
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matenaal, dan maar een koe mindei En zo kieeg mijn broer Heiman, die in
Zutphen op de landbouwwintei school was en een vriend, afkomstig uit Olst had,
wiens vader stamboekkoeien had, van vader persmissie om daar een dier met
goede papieren te kopen Van het Maas-Rijn- en IJssel veeslag En zo kocht mijn
broer 'Nella' een diachtige vaais 't Arme dier werd vervoerd per trein en kwam
gewond aan Want, omdat ze alleen was, werd ze bij het rangeien van de ene kant
van de wagon naar de andere geslingerd Ze bleef lange tijd zenuwachtig, immei s,
een vreemde stal, een vreemde koe naast haar en vieemde veizorgers Van schrikachtigheid het ze zich met goed helpen bij de lang duiende geboorte van 't kalf,
een mooi stierkalf, maai dood En toen moest ze gemolken woiden Weer vieemd
vooi Nella en moeilijk vooi moeder Want melken was altijd vrouwenwerk.
Mannen konden met melken Ik kon 't toen met wegens gewnchtsieumatiek,
opgelopen dooi het vele keien pei dag water halen voor 't vee met ki ui wagen en
melkbus Het nieuwe vee tierde niet, de veedoktei vieesde, dat er creohne in de
put terecht gekomen was Ei weid een monstei naar Wageningen gestuuid vooi
ondeizoek en zolang er geen antwooid was, moest er water gehaald worden bij de
buien 't Ergste was, er lag sneeuw en ik had wel goede klompen maai geen laaizen 't Was nogal een lang pad, zodoende kwam ik er met toe eerst de sneeuw weg
te ruimen Kwam ik thuis, dan eerst de voeten warmen op de kachelplaat en vei
volgens er weer op uit Och, ik stond destijds voor tamelijk steik bekend, dat
maakt niet vooizichtig 't Watei weid in Wageningen goed bevonden Misschien,
dat het aan het hooi lag Misschien, dat de caiboldamp tussen de 'balkensleeten'
door naai boven gestegen was
Nella bleef lastig, zodat moeder eens tegen vader, die om moedei te beveiligen,
steeds bij het melken was, de opmeiking maakte "Ja, as dat bees maoi neet urn
de ondeugd vekof is" En vadei twijfelde ook Och, alles was ook zo moeili|k,
onze hulpbehoevende giootmoedei op 't ziekbed, dat in apul haai steifbed gewor
den IS Tante Baitje, vadeis zuster, veipleegde haar en ik kon het koken weer doen
Toen ik op de deel kwam, bleef ik bi) Nella staan en keek haai aandachtig in
de ogen Dat scheen ze goed op te nemen, rustig het ze toe, dat ik zachtkjes
piatend, haar vriendelijk beklopte Binnen koite tijd weiden wij goede maatjes 't
Hele gezin ademde er verlicht van op 't Steikste was, dat, toen ik haai kwam melken en op het eenpotig krukje zat en beginnen wou, dat ze haai kop omdi aaide en
me over de lug likte Geen zachte hondentong, maai toch een piettige gewaai
woiding Ovei de kleren heen kon je het wel hebben En dat gebeulde meermalen, latei ook op de weide Moeder had er ook geen moeite meer mee, trouwens
niemand 't Weid ons aller hevehngskoe Of Heiman daar mee in zijn schik was"
Toen hij 's zomers eens in Olst was en daai Nella's eigenschappen loemde, zei de
tante "Och, net haar moedei, net haai moeder" Ze kwam na een half jaar in 't
stamboek Vader hield haar vast en gewillig het ze alles met zich doen, de lettei S
en een nummei op een van de hoi ens inbranden De keurmeester had gezegd "Een
goed opgevoed dier" 't Sterkste staaltje van haai begup en gevoeligheid moet ik
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toch nog even vertellen. Vader had van 't resterend koopgeld een ordinaire vale
koe gekocht, uitsluitend voor de melkgift. Ze kon nog wel een paar jaartjes mee
en had gin 'vleisgier'. Koeien met een soepel uier gaven veel melk, koeien met een
vlezig gier (uier) niet.

"De Weaver" voor restauratie.
Toen ik ons troepje eens naar de achterste weide dreef op de Huttenstae, zag ik,
dat Mina, een jonge koe, op een valse manier naar de 'vale' keek. Daarom deed ik
het hek achter me dicht en bleef toezien. Maar Mina er achteraan. Ik gilde: "O, dat
redt dee olde koo neet". Nella keek me van terzijde even aan en holde achter Mina
aan. Ne olde koo tegen twee jonge heeste, ik wist me geen raad. Maar Nella wel.
Ze haalde Mina niet alleen in, maar kwam haar zelfs voor. Toen keerde ze zich
om, beschermde met haar achterwerk de 'vale' en presenteerde Mina de horens.
Mina nam die uitdaging niet aan, maar droop af. Posthuum, saluut, Nella!"
Opmerking.
De verhalen van Diekske Bennink verschenen in de periode 1977-1984 in het tijdschrift
van de oudheidkundige werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch en werden ons ter
beschikking gesteld via B.J.Dorrestijn te Silvolde.
Eibergen, september 2002
E.H.Wesselink
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Ons Zoekplaatje

In de collectie foto's van Wim Heinen, die is ondergebracht in museum
De Scheper, bevindt zich in de fotomap van Beltrum bovenstaande foto.
Op de achterkant staat geschreven "melkexamen ".
We vragen onze lezers (m/v) ons behulpzaam te zijn bij het zoeken naar:
- Welke personen staan er op deze foto?
- Is het juist, dat het om een melkexamen gaat?
- In welk jaar en waar, op welk boerenerf is deze foto gemaakt?
- Aan welke eisen moest men voldoen om te slagen?
- Wie waren er bevoegd om mensen op te leiden voor melkexamens?
Reacties (zo mogelijk schriftelijk) zijn welkom bij:
J.Baake
Nieuwenhuizenstraat 5
7161 VBNeede
tel. 0545-291310
E-mail:fam Baake@hetnet.nl
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Jong Hervormden uit Eibergen, ca 1942

We kregen veel reacties op ons vorig /oekplaatje. Ditmaal ontvingen we niel
alleen oplossingen per post, maar ook per e-mail. Het blijkt, dal steeds meer
ouderen gebruik maken van de computer, en niet alleen om brieven te typen,
maar juist ook om te internetten en hun berichten via de digitale snelweg te
verzenden. Fenny Tennissen-Veldink uit Haarlo /ag ook ons /oekplaatje en herkende niemand behalve Ds. Boorsma. De personen waren wal ouder als haar
generatie en zij ging op zoek in haar omgeving en kwam terecht bij haar buurvrouw Tonia Prinsen-Schukking. Samen bekeken zij de foto, met als resultaat dat
er 40 namen op papier kwamen. Aaltje Maalman-Stokkers wonend in De
Meergaarden wist ook een groot aantal namen en denkt ook dat hel om personen
van Jong Hervormden gaal. Van Jan ter Aardt van 't Loo kreeg ik een bijna volledige lijst met namen. Hij kan zich niet meer herinneren wanneer deze foto
gemaakt is, misschien in 1941 of 1942. Maar deze prent zou ook gemaakt kunnen zijn bij hel afscheid van Ds. Boorsma in 1943. Van Ali Boekweg uit Paterswolde, mevrouw Beunk uil Eibergen kreeg ik ook nog een reactie, alsmede van
Jan Berenschot uit Winlerswijk-Corle. Zijn voornaamste reden om te reageren
was niet alleen hel zoekplaatje maar ook een stuk bezorgdheid over andere foto's.
Hij schreef het volgende: "De reden dat ik op dit "zoekplaatje" reageer is nog een
andere. Ik heb 'jaren geleden' aan Herman Schepers een paar foto's (o.a. van een
personeelsreis van de Pickerfabriek en van de leerlooierij van Prakke) gegeven,
die volgens hem mooi zouden kunnen dienen als zoekplaatje in Old Ni-js. Nu is
hel aantal uitgaven van Old Ni-js niet zo groot en dan schiet hel natuurlijk niel
zo snel op, met daarbij de kans, dal de personen die daar op slaan worden geïndenlificeerd, met het jaar afneemt. Mijn vraag is: Zou het niel mogelijk zijn om
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in Eibergen een keer een 'foto-identificatiesessie' te organiseren? Eventueel in
combinatie met het filmfestival. Foto's, met namen waarop veel personen staan,
verliezen een groot deel van hun waarde als niet bekend is om welke personen
het gaat en wanneer en bij welke gelegenheid de prent is gemaakt. Ik ben erg
benieuwd wat de mening van het bestuur van de Hi.storische Kring Eibergen is
met betrekking tot dit onderwerp? Antwoord: het bestuur van de HKE vindt deze
suggestie interessant, maar kan dit pas realiseren als een commissie zich hiermee
wil belasten.
Jong Hervormden Eibergen, ca 1942 in de tuin van de pastorie van Ds.
Boorsma, tussen de kerk en Elim onder de dikke rode beuk.
Voorste rij zittend in het gras, 13 personen v.l.n.r.:
1. Barcndje Nooitgedacht, 2. Willem Fiasselo, 3. Nellie Kluivers, 4. Gerrit Jan ter
Aardt, 5. Marinus Kuiling, 6. Mans Giesbers, 7. Martinus Beunk, 8. Gerrit Jan
Nieuwenhuis, 9. Gerrit Wisselink, 10. Dina Forkink, 11. Ab Saaltink, 12. Dina
Schut, 13. Gerritje Top.
Tweede rij zittend achter de tafel, 6 personen v.l.n.r.:
1. Albert Koerselman, 2. Jan Saaltink, 3. Egbert Westerdiep, 4. Ds. C.P. Boorsma,
5. Jaantje lliohan, 6. Trui Nijland.
Derde rij staand, 17 personen v.l.n.r.:
1. Willem Forkink, 2. Bernard Voortman, 3. Hanna Ruiters, 4. Hendrika Grijsen,
5.Hendrika ter Aardt, ó.Dinie Gelink, 7. Marie van Coevorden, 8. Mineke te
Nijenhuis, 9. Mina Saaltink, 10. Dina Endeman, 11. Mina Nieuwenhuis,
12. Hanna Saaltink, 13. Dien Vrieze, 14. Alie Klumpers, 15. Mini Hofs,
16. Johan Scholten, 17. Hendrik Wilderink.
Vierde rij achteraan, 14 personen v.l.n.r.:
1. Jo Sprick, 2. Gerritje Grooters, 3. Riek Landewers, 4. Leida Boomkamp,
5. Janna Grijsen, 6. Hanna Maatman, 7. Leida Wevers, 8. Riek Wansink,
9. Jo Hasselo, 10. Tonia Schukking, 11. Hanna Simmelink 12. Dien Hasselo,
13. Dini Grijsen, 14. Marietje Ribbels.

Eibergen, 10 september 2002.
Johan Baake.
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De familie Winkelhorst
In de Achteihoek (en Twente) leven twee families Winkelhoisl De een heett /ijn
ooi sprong in Bailo bij Aalten, de ander in Wennewick/Oldenkotte, gemeente
Vreden, net over de grens bij Rekken Familiebanden zijn niet te bewijzen, maar
worden niet voor onmogeli|k gehouden Hemelsbieed is de afstand tussen beide
ooisprongen maai /o n 20 kiiometei In Salm & Salmaichiv in Anholl /ou mogelijk
een verband te vinden zijn, maar dit archief is helaas moeilijk toegankelijk en zeker
voor hobbyisten De geschiedenis van het gebied is over het algemeen wel hetzelfde, denk o a aan het gebied Hameland en aan het bisdom Munstei
De meeste Winkelhorsten in de driehoek Haaksbeigen, Eibergen, Vreden stammen
van de Wennewickse stam en in dit verhaal wordt deze familie besproken
De oudst bekende vermelding van de naam Winkelhorst in de omgeving van Vreden
bevindt zich in een oorkonde van 25 februari 1265 In deze oorkonde wordt een
Engelbertus te Winkelhorst genoemd als getuige bij een luil van lijfeigenen dooi de
Probstin van Vieden
De eerste vei melding van hofstede Winkelhorst onder Vreden staal in een oor-konde
van 1337 De hofstede was toen nog eigendom van de heien van Borculo
De heer van Borculo, Hendric V stichtte nabi] zijn slot een kapel voor de huisheden
en de hoiigen daai in de omgeving en gat als biuidschdt inkomsten aan /ijn goed
Winkelhorst (Oldenkotte) mee Oorspronkelijk was de boerdenj eigendom van het
hoogadellijke vrouwenstift te Vreden De abdis Adelheid IV van Bentheim koopt in
1368 de hofstede Winkelhoist weer teiug van de heei van Boiculo Hetgeen wil
zeggen, dat de bolstede Winkelhoist al voor 1337 bestond De bekende streekhistoncus Hendrik Odink schrijft in /ipi boek "Land en volk van de Achterhoek"
het volgende "Reeds in de dagen van de Vredensc keispel-piocessies woidt Oldenkotte genoemd al spiak men aanvankelijk meer van Winkelhorst Ook weiden beide
namen wel gelijktijdig gebruikt Doch de eerste naam heeft het gewonnen
Het kleine gehucht, dat vlak over de grens achtei Rekken heet reeds eeuwen
"Oldenkotte" Indeidaad heette het vroeger Winkelhoist Het bewi)s daarvan is dat
op vele /eventiende en achttiende eeuwse kaai ten Winkelhoist als een buuitschap
staat afgebeeld In de periode 1568 - 1648 was Nederland in ooi log met Spanje
Ook West Munsterland raakte betrokken in die tachtigjaiige ooi log Het neutrale
Westlaalse teriitoiium was al vanaf het begin van de ooi log opmaisgebied van de
Spanjaaiden en was het geschikte achtei land voor de verzorging van de beide
oorlogspartijen Op het platteland was de toestand vaak lampzahg Boerderijen weiden verwoest inkwartieiing, plundering, biandstichting, moord en veiki achting
waren aan de orde van de dag, als ei weei tioepen in opmais waren Vei scheiden
keren werd er getracht de oorlogsschade vast te stellen om zich een overzicht te kunnen vei schaffen van de ramp op het platteland In het Staatsarchiv te Munster bevindt
zich nog een schadelijst over de peiiode van 12 augustus 1591 tot maart 1593
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slachtoffer genoemd met de grootste schade van meer dan 300 Talen In die tijd een
groot bedrag. De soldaten van koning Philips 11 van Spanje, die toen vanuit
de garnizoenen Enschede, Groenlo en Oldenzaal regelmatig plundertochten
ondernamen naar het omliggende platteland, kwamen ook in Wennewick en
verdreven Winkelhorst van zijn hof en roofden het levende vee en andere zaken.
In genoemde lijst staat nogmaals de naam Winkelhorst, de Spaanse soldaten
bleken verantwoordelijk voor roof en schade van 50 Talen Waarschijnlijk betrof
het dezelfde boerderij. Ten tijde van de Republiek werden voor de Hollandse
katholieken noodmissen gehouden in boerderij Winkelhorst. Het kerkje te
Zwilbroek was was voor veel katholieken, o.a. uit Haaksbergen en Neede te ven
Met toestemming van de bisschop van Munster werd daarom in 1657 een kapel
gebouwd te Oldenkotte/ Wennewick. Ze werd "Kapelle Winkelhorst" genoemd
naar de boerderij Winkelhorst

Kerkje Oldenkotte van voor 1922. Gewijd aan St. Anlhoiüu.s van Padiiu. na Franciscus de
voornaamste kerkpatroon van de franciscaner orde (colL Museum De Scheper).

Dit kerkje staat nog steeds in Wennewick, net over de grens van Oldenkotte.
Het is overigens wel een paar keer gerenoveerd in de loop der eeuwen. De naam
Winkelhorst komt in 1749 ook voor in een zogenaamd "Seeienregister" van de
buurtschap Wennewick. In dit register staan de voornamen en leeftijden van de toen
daar wonende personen vermeld. Deze lijst is in het Latijn opgesteld. Personen die
toen Winkelhorst bewoonden waren Catharina (80 jaar), zij was weduwe van Hendrick Winckelhorst. Haar zoon, Johannes Winckelhorst (30 jaar) en zijn vrouw
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Achterkant keik Oldenkotte

i^e^ien \anaf

Wmkelhont (foto L II

Wessehnk)

Eigen paadje van Winkellioist naat de keik ooit ook een smokkel paadje^
(foto E H Wewelmk)
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Martha (35 jaar), en zoon An
ton Winckelhorst. De ge
noemde Hendrick Winckel
horst is de momenteel oudste
stamvader van de meeste, zo
niet
alle
Winkelhorsten,
waarvan de meerderheid nog
steeds woont in de driehoek
EibergenHaaksbergenVreden.
De oudst bekende naam
Winkelhorst dateert zelfs uit
de zestiende eeuw. Aanwijs
bare familiebanden zijn er
Keikjc Oldenkott thans nu ivsuninitic /uien ^cslig
echter niet. Op 14 oktober
(foto E. H. WcsseliiiL).
1803 werden de vorsten
SalmSalm zu Anholt, die heel veel Vredense boerderijen uit het geestelijk bezit
kregen toegewezen, eigenaar van de boerderij Winckelhorst. I n de loop van de 19e
eeuw werd het erve vrijgekocht. Nadat in 1884 de oudste zoon Hermann van Hof
TemminghoffZiefeld hier introuwde, wordt de naam Winkelhorst alleen nog als
bijnaam toegevoegd: TemminghoffWinkelhorst. Erve Winkelhorst ligt in
Oldenkott Wennewick net over de NederlandsDuitse grens. Komend vanuit
Nederland neemt men in Oldenkotte meteen achter de kerk (vroeger dus kapel
Winkelhorst geheten) de eerste afslag links. De eerste hoererij links van de weg,
tegenover de commiezenhuizen is de erve Winkelhorst.
Neede, september 2002
René Winkelhorst.
N.B. René Winkelhorst te Neede houdt zich bezig met stamboomonderzoek en familiege
schiedenis van de familie Winkelhorst. Hij doet dit samen met Theo Hesselink, die onder
zoek doet naar de Aalten.se familie Winkelhorst. Doei van dit verhaal is natuurlijk om nog
meer gegevens te krijgen. Op zijn website http://hoine.planet.nl/~Winkc 347 is o.a. een
namenlijst te vinden. Schriftelijke gegevens kan men sturen naar ES 39A, 7161 GN Neede.
Noot van de redactie van Old Nijs:
 De branden in 1973, 1976 en 1991 hebben alle oude gebouwen verwoest. Alleen de mooie
oprijlaan doet vermoeden, dat hier een boerenerf schuilging achter fraai geboomte. En het
smalle paadje van de moderne woning naar de achterkant van het kerkje geeft nog iets weer
van de eeuwenoude verbondenheid tussen de kapel en haar naamgever van vroeger, het
erve Winkelhorst.
■ Over de stichting van de kapel Winkelhorst is uitvoerig geschreven door Anton Terhürne
Jösner in diens boek "Dat olie Wennewick/Oldenkot."
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De Olde Huusholdschole
Hoge en statig ston e daor te staon
op d'n dreehook , waoi| londumme hen konen gaon.
Met hoge ramen, soMde en grauw.
Zo herinner ik mi-) 't olde gebouw.
En neet te vegetten 't holten iokaak
Van boeten was 't greun en van binnen was 't kaal.
En tussen dee twee ginge wi-j hen en weer.
Dat herinner ik mi-j oet de tied van waleen
Daor sprok jui'tiouw Huiberts, zee sprok met accent.
Hooghaarlemmcrdieks, wat ieder wal kent.
In dat hollen lokaal, daor moch zee probeern
Um de jonge vrouwleu 't naeistern te leern
Met giecheln en goecheln /oas vrouwleu dat doot.
Want doot ze dat neet, dan is "t ok neet good.
Wi-) hadden wal schik en dat heurn der bi-|
In dee zorgelo/e tied, /o herinner ik mi-)
Juffrouw v.d. Burg het ons kokken eleerd.
Dat ging meestentieds good, maor soms ok verkeerd.
Good eerp'le ofgieten viel neet altied met.
'k Wet zeker, dat i-jleu dat ok nog wal wet.
Zo bunt os de eerple wal es vies anebrand.
Ok in dat geval was d'r niks an de hand.
Want wie kokken wil leern, den kump dat neet vri-j.
Daorveur ginge wi-| naor schole, ok dat heurn der bi-j.
Algemeen vormend onderwies hebbe wi-j ok ehad.
Maor 't zat helaas meister Jansen neet glad.
Um ons zingen te leern hef e heel wat edaon.
Op dat punt kon e an ons weinig ere begaon.
An ziene viole daor lei 't neet an.
En van zanglesse geven wis hee heel wat van.
Maor wi-j hebt neet altied ons beste edaon
En d'n goeien man soms veur schut laoten staon.
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De gymles dee gaf ons een juffrouw Moulijn.
Maor Aaltjen en ikke, wi-j wazzen /o klein.
De ring en de brugge, 't was veur ons Ie hoge.
Toch was juffrouw Moulijn heel sportief in mien oge
De technische schole had antrekkingskrach.
Soms hewwe tussen de middag daor be/uukskes ebrach
En kekken intussen naor de jonges al mangs.
Meer ok neet, want wi-j fietsen d'r allene maor langs
Dat bunt zukke dinge, dee herinner ik mi-j.
Dee goeie olde lied, ze is lange veurbi-j.
Ze liekt noo / o mooi, maor heel zeker is, dat
ok too hebbe wi-j onze zorgen ehad.
Een old leerliiii^.
Naschrift redactie
We hadden dit gedicht al een tijdje in portefeuille en weten niet meer, wie de/e oiid-leerlinge van de huishoudschool is of was. Graag zouden we te weten komen, wie de schrijfster van bovenstaande herinneringen was.

Op de plek van hel w ille noodi^ehoinv van de Openbare hihliolheek slond voordien hel
hoiilen lokaal van de hmshoiidsi hooi (/oio Miiseiini De Si hepei}.
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Scheppels Mankzaod
Bandel.
In Old Ni-)s nr. 44 he'k 't woord 'bandel' en 'bandelen'behandeid. D'r waren nogal
wat Eibergenaren, die dat woord niet kennen en 't zo oneibargs vonnen, dat ze
haoste veur Old Ni-js wollen bedanken. Gelukkig heb ik dudelijk können maken,
dat 'bandel' een heel gewoon en nog bestaond Nederlands woord is.
't Steet in het groot Nederlands woordenboek van Van Dale vinnen. Zo zie'j
moor, hoo woorden en begrippen in onbroek en in 't vergetbook raakt.

Bandelen: unieke oude schooljoto uit cinci 1910
De jongens mochten met hun onajscheidehjke bandel op dejolo (Archiej Oud-Zelhem).
Kotten en kötterig
Jan Schepers gat mi-j een briefken met 't woord kötterig. Welk verband er is
tussen kötterig en kotten, waor ik de veurige keer aover schreef, wet ik neet.
Kötterig is, zoas Jan Schepers schrif: 'niet goed in orde, er niet florissant uitzien.
Weeink gif as veurbeelde: 'Kötterig oet de ogen kieken' en van planten wordt
gezegd: 'Dee staot er maor kötterig bi-j. Kötterig' kan ook betekenen 'zuunig, pinnig, neet royaal": 'Dee twee hebt mi-j een fees egevene, neet zo kötterig'.
(Weeink, 't Eibargs plat op de riege biz. 115).
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Taalvariaties
Van Nick Adema uut Utrecht he'k een dik pak ekregen met van werkwoorden
afgeleide oetdrukkingen en zegswiezen. 'k Hebbe dus weer een hele wanne vol.
Adema is gin geboren Eibergenaar. Hee kump meer van de kante van Lievelde
en dat köj an zien dialect merken. Hie is een taaikenner en verzamelaar van
woorden en uutdrukkingen in 't Achterhookse dialect. Geboren Eibargenaren mot
't maor veur lief nemmen, dat eur huusdialect zo hier en door wat anders is.
Maor wat is Eibargs precies? Den enen zeg: 'Wi-j hebt 't veur in de hielde' en holt
dat veur 't echte Eibargs, maor Hen-drik Odink schreef "Veur in de hilde
en hildesleet " (L en V.) Da's now ' t aardige van taal (sommigen schrieft
aadege). Elk veugelken zingt zoas 't ebekt is. Die variatie mek 't juust zo aardig.
Uut de verzameling van Nie Adema.
Afgesmakt: armzalig, karig, slecht bedeeld. '/ Was ne afgesmakte begrafenis.
Ze kreeg maor een afgesmakt busken bloomen veur al't wark, dat ze in deejaorn
edaon hef.
An- anmaakn- anioopn- andrieten
Voortmaken, opschieten: 'Kom, maak es een bet jen an'. Wi-j mot wal een betjen
anmaken, aw op tied wilt kommn.
Dezelfde betekenis hef 'an' in: 'stevig anfietsen' en 'wark es wat an, anders kriege wi-j 't wark vandage neet klaor'.
Tegen een kind, dat treuzelt: 'Wat loop i-j toch te sökkeln, loop toch es wat an,
wi-j kont neet de hele tied op ow wachten'.
Aj neudig naor de plee mot en der zit er ene al een heeln tied op 't huusken:
'Kom, driet es wat an, ik mot ok neudig'. (Opschieten met poepen dus)
Nog haoste mooier: 'Now zöj 't hemmn, a-j alles inepakt hebt, kump hee der nog
met zien pröttel andrieten'.
Angaon
Te keer gaon: 'brekken en angaon', 'haöken en angaon' (Normaal):
Ook van verdriet: 'Wat gonk e an, ton e de slechte boodschap heurn'.
Beginnen: 'het geet an - en too gonk 't an'. 'De karke geet an'.
Alvast gaan: 'Gaot maor vaste an, wi-j komt zo'.
Naar bed gaan: 'Gaot maor vaste an, ik kroepe der dalek ok in'.
Hen en hengaon
'Ik gao naor hoes hen". Dit is zo eigen, da-j Achterhookers, zelfs leraren
afkomstig oet den Achterhoek in 't Nederlands heurt zeggen: 'Nu ga ik eerst naar
huis heen.Ook de volgende manier van zeggen is de Achterhooker heel eigen:
"Now zal 'k eers hengaon en zeen, of de kippen al evoerd hunt, want dat wordt
hoge tied en dat wordt 't".
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Hendoon
'Mel iets hendoon' is niet al te veeleisend we/en 'Wi-/ mot er vancUn^e ui 't hoes
iiioi een hel/en mei hendoon, ancien kiiei^e wi-j 't heuj neet m d e hilde'
'II mot de /ufjroun op se hole nioi Muoi^en of :e de eerste da^e een het/en niet
't kind wil hendoon, liee hef \olle in huns motten helpen vicuit moodei ncn zeek
(ontzien)
Niet al te seiieus nemen 7 / uu>t een het/en mei dat uiense hendoon, :e is
neet wiezer'
Moi 't holt ok op met het metgaond waezen 7-/ kont let neet allied met hen doon,
ut ze OH neet an 't zui hunt met 'l wark'
Henlaoten
Een heel eigen Achteihooks wooidgebiuuk 'Dat laot hen, maor " Dat mai>
dan wel zow-aezen, niaoi ' Ook 'Och laot hen' Niet langer aover praoten
(Weeink) 't /s eigenlijk neet in oide maoi HI-J maakt et ons neet nieei duik
ciover
Daor zo hen
W/ / zalen hi-j mekaie en piaolen mor zowat dooihen Van 't ene op 't andere
Platen ovei ditjes en datjes
Ook 'Hee is ter ene van niaoi zo daorhen' (Heel gewoontjes)
Ankommen
Langs komen, be/oeken 'Kom es lamps' Toenemen m gewicht 'Ik hun de lieste
lied ciadn^ anekommen'
Ook gioei 'De keune hunt de leste wekken flink anekommen'
Toekomend 'Ankommende wekke, dan kan ik neet' Ook 'Tooken wekke'
Veikiijgen 'Hoo hu-/ door now weer anekommen'' ' En vake was dan 't antwooid ' la, hoo kump een hond an vlooien'
En op dee vraoge was 't antwooid 'Viaoi^ lee\ei hoo kom ik dei weei af
Aankomeling 'Ankcmvneling' Ene, den nog mooi pas anekommen was oi ene
den 't vak nog mos leern
Een ander kleddeken mank/aod uut een andere wanne
Ik pakke now een kleddeken uut mien wanne, 'k in de veigangen maonde van
anderen heb opesthieven Van alles wat, dus echt mank/aod
Met de butte middag luun
lan Schepels schiil mi-j In de kindeilied van onze oldei wodden d' i e/eg 'Kind,
I j mol bellei etten 1-j kont wa mei de bulte middag luim (luiden)
01 woj naoi Toontjes'^' (Met Toontjes wodden Nijland bedoeld, den doodgraver
was en wonnen naost 'l kaïkhol an de Boiculoseweg)
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Potsmit
Zwarte roet, die onder aan de kachelringcn en ook aan de potten en pannen zat,
die op 't vuur hadden gestaan.
Stnitlappen
Zo weiden vroeger pannenlappen genoemd. Ze waren gauw smerig van 't roet, dat
aan de pannen zat. Smit komt van smet, dus van aankleven. Roet, dat aangekleefd zat.
Vertöchtelijk
In 't verzet. Met tussenpozen. 'I-j mot meer in 't vertöchtelijke warken, dan
peiger i-j oezelfneet zo af.
Bosmiete
Een stapel rijshoul, of snoeihout, dat door bakkers gebruikt werd om de oven te
stoken. Ook iedere boerderij had wel een bosmiete. Met die dunne takken kon je
de kachel makkelijk aanmaken en ook als het nodig was, het vuur even ilink op
te stoken.
Slomp
Een grote hoeveelheid water of melk. 'D'r zit een besten slomp melk in
d'n emmer'.Ook: He-j dorst? Moj een hetjen drinken? Jao, geef maor een
flinken slomp.
Schuiken
Met de billen heen en weer schuiven. Wat zit i-j toch te schui-ken op 't zadel.
Hej de bene tekort of steet 't zadel te hoge? Ook met de rug over een deurpost
heen wrijven. Wat staoj toch te schuiken? 'Ja, 'k Heli jok op de rugge'.
Kumierd
Moeilijk te definiëren begrip. Een onhandig iemand. Wat on-vlot. Den, dat is
mien toch een kumerd. Den kan zo raar staon te kieken, da-j neet wet, wat of e
dech. I-j wet neet, wa-j met um anvangen mot.
Ni-jlaot
(Even iets nieuws, dat niet lang aanhoudt). Is Pokemon now al weer uut de
mode? Och jao, ze hebt 't ni-je der al weer af. Zo geet dat vake met ni-jlaot, 't
holt gin stand'.
Hetsebonnen
(Een soort bultjes op de huid als gevolg van de hitte)
Ik heb altied hetsebonnen hi-j heit weer. En dat jokt as de mieter'.
(Hetse van Hitze= hitte en 'bon' van 'buil').
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Onsamenhangend of onduidelijk wat zeggen, alsof het een vreemde taal is.
Waarschijnlijk verwant met koeterwaals,
'Onder den draod hen weiden'.
Laats Vloog ik an een olden kennis: 'Hoo geet 't eigenlijk met den en den?
Hef den zien winkel nog? Het antwoord was: 'Nee, die hef e an de kante edaon.
De loop was d'r uut. Och, en hee had problemen in de kokken. Zo geet dat, aj
regelmaotig onder den draod hen weidt'. Een mooi beeld. Zoals koeien en ook
geiten steeds de neiging hebben halsreikend het gras te bemachtigen aan de
andere kant van de afrastering, zo had deze getrouwde man zijn geluk gezocht
bij andere getrouwde mannen en dat liep op een scheiding uit. (problemen in de
keuken, het domein van de vrouw).
Vrouwen bloot, handel dood
Dit wordt gezegd, als het zomers weer wordt, wanneer de vrouwen zich 'bloot'
(met slechts een mouwloze jurk aan) op straat begeven. Dat was een slechte tijd
voor de neringdoenden; alleen de ijsverkopers en de zwembaden profiteerden
van de hitte.
Kringels uni de heurne
Bellen mie Jan te Vogt op en den zeg: 'I-j zölt ok al wal aardig wat krin-gels
um de heurne hebben'. Hee bedooln, da'k al aardig op laeftied zol wazen en 't
neudige had metemaakt.
En hee gaf mie ok de verklooring van dat gezegde. Bij beeste ontsteet een
kringesken in de heurne, als ze drachtig bunt. Een koo dee drachtig is hef meer
kalk neudig voor het greuiende kalf, zodat in die tied de heurne een stuk hoorn
greuit, dat minder dikke is. De kringen op de heurne geeft het aantal kalver aan,
dat de koe hef eworpen. Dus aan die kringetjes köj umsgeveer de laeftied van de
koe bepaolen. Jan te Vogt wis ok te vertellen, dat een koe met kolde heurne ziek
is.Zo leer iej altijd wat.
Dit was het dan weer veur disse keer.
Hol OW good en laot wat van ow heurn, a-j wat wet.
10 september 2002.
E.H.Wesselink

