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Bestuursmededelingen
Ledenvergadering 26 april 2003 in De Huve. Aanvang 14.30 uur
Wij nodigen onze leden bij dezen uit voor onze Jaarlijkse algemene ledenvergadering, die we houden op zaterdag 26 april in De Huve. Het Muldershuis bij
de Mallemse Molen was reeds door anderen gereserveerd. Aanvang 14.30 uur.
We beginnen met de huishoudelijke vergadering, waarin het bestuursbeleid van
de vereniging in het afgelopen jaar aan de leden ter goedkeuring moet worden
gelegd.
Twee bestuursleden zijn periodiek aftredend: de vice voorzitter J. van DijkSijbrandij, die zich herkiesbaar stelt en de secretaris A. Dijkhuizen-Blankvoort.
Ook zij stelt zich herkiesbaar.
Nieuw bestuurslid
André Rotman, ons jongste bestuurslid heeft te kennen gegeven, zijn bestuursfunctie neer te legen. In de daardoor ontstane vacature stelt het bestuur voor als
candidaat de heer A. v.d. Ziel, (een zoon van de bij velen nog wel bekende bakker
Van der Ziel aan de Laagte).
De leden hebben tot een week voor de ledenvergadering gelegenheid een tegencandidaat te stellen.We zoeken nog steeds een bestuurslid in de vacature van Jan
Aarnink, dus zo mogelijk iemand uit Rekken. Natuurlijk is ook iemand anders
welkom. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter of de secretaris.
Na de pauze: Het Boerenerf in relatie tot natuur en landschap.
De Open Monumentendag heeft dit jaar als thema: " De Boerderij".We willen
hieraan op de jaarvergadering alvast aandacht besteden. We hebben de heer
J.Huidink, directeur van de Stichting Landschapsbeheer in Gelderland bereid
gevonden aan de hand van door hem gemaakte dia's een lezing te geven over al
of niet in het landschap passende erfbeplantingen, zoals hij die in de Achterhoek
aantrof.
Hottingerkaart van Eibergen
In dit nummer van Old Ni-js staat een artikel over de Hottingerkaart van
Eibergen en de kaarten van de Achterhoek. Deze kaarten worden door de Drentse
Historische Vereniging in juni 2003, samen met de kaarten van delen van
Drenthe, Overijssel en Groningen, als atlas uitgegeven. Bent u geïnteresseerd in
deze atlas met kaarten dan kunt u deze bestellen d.m.v. voor-intekening. Dit kan
schriftelijk bij de Drentse Historische Vereniging, Postbus 243, 9400 AE Assen
of per e-mail via het adres dhv@dhv-drente.info.
Excursie 2003
Datum: Zaterdag 24 mei .
Reisdoel: kasteel Doorwerth en Posbank bij Rheden
Vertrek: 12.30 uur vanaf de parkeerplaats achter het muziekcentrum't
Spieker. Weer terug in Eibergen 19.00 uur
Kosten: circa 22 euro per persoon te betalen bij vertrek.
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Het imposante kasteel Dooi wen.

Informatie: Kasteel Doorwerth is fraai gelegen in de uiterwaarden aan de Rijn
bij Heelsum aan de rand van de Veluwe. Het kasteel, met omliggend gebied, reikend tot WoltTieze, was een vrije en hoge Heerlijkheid, evenals Borculo, waarin
de heren van Dorenweerd een vrijwel onbeperkte macht uitoefenden met het
recht van lage en hoge jurisprudentie, inclusief de doodstraf. De kerker in het
gebouw is nog een herinnering aan de macht van de heren van Dorenweerd.
Het kasteel ontwikkelde zich door toedoen van diverse kasteelheren sinds 1280
tot een imposant gebouwencomplex met een hoofdburcht en een voorburcht. Het
heeft een lange historie achter de rug met veel ups en downs. Het diepste
dieptepunt beleefde het in 1944 tijdens de slag om Arnhem. Toen werd het kasteel door beschietingen van de strijdende partijen tot een troosteloze puinhoop
veranderd en het kostte 37 jaar van restauratie om het weer zijn indrukwekkend
aanzien te hergeven. Na voltooiing in 1986 kreeg het een meervoudige museale
bestemming: het kasteel als zodanig en daarnaast is er het museum voor natuuren wildbeheer in gevestigd.
Door de oorlogshandelingen van 1944 ging de toen aanwezige inrichting zo goed
als verloren, zodat het interieur sober is en deels afkomstig van elders. De keuken
bijvoorbeeld is afkomstig uit kasteel Ruuiio. Door de oude stenen trappen, soms
in muren van twee meter dikte ingebouwd, en het ontbreken van een personenlift, is het gebouw in zijn geheel voor minder valide personen moeilijk toegankelijk, maar ook voor hen zoeken we, indien nodig, naar mogelijkheden om
een bezoek aan Doorwerth de moeite waard te maken. Het binnenplein met
naaste omgeving is qua architectuur en natuur boeiend. Op het binnenplein staat
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de oudste acacia van Nederland (meer dan 300 jaar oud) en daarnaast geeft een
wandeling met toelichting rond het kasteel een uitstekend beeld van het indrukwekkend gebouwencomplex.
Posbank
Na een bezoek aan de theeschenkerij De Salmen en een eventueel kort bezoek
aan het wildmuseum vertrekken we naar de Posbank in het natuurgebied de
Veluwezoom bij Rheden om even te genieten van de schitterende natuur in voorjaarstooi en van een laatste consumptie in het nieuwe restaurant daar.
Wie wil deelnemen aan de/e excursie kan zich via de aanmeldingsstrook
schriftelijk opgeven of telefonisch bij Annie Busink-te Biesebeek, Lariksweg 23,
tel. 0545-471498 of bij Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, tel. 0545472517. We hopen, evenals vorige jaren, op een aangename excursie met een bus
vol deelnemers en deelneemsters.
De voorbereidingscommissie Annie Busink, Dick Somsen, Hennie Wesselink.
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Onder de oude ginkgo biloba
Museum de Scheper heeft een gevarieerd programma, waarin de komende maanden het
accent ligt op verzamelen, op grafiek van een
kunstenaar die voor Eibergen veel gedaan
heeft en op de Van Ouwenaller Vereniging,
die één van de oorzaken is, dat Eibergen in
heel het land bekend is. En waar mogelijk
wordt aansluiting gezocht bij het basisonderwijs, zodat kinderen met ons leuke mu.seum in
aanraking komen.
Uit onderzoek komt het volgende beeld naar
voren. Tussen de puberteit en het moment dat
hun kinderen het ouderlijk huis verlaten,
bezoeken mensen nauwelijks een museum.
Maar als zij in hun kindertijd met genoegen naar het museum gingen, keren zij
na hun vijfenvijftigste op hun oude inspiratie terug naar het museum. De Scheper
biedt de inwoners en bezoekers van Eibergen de kans om als kind en als volwassene van musea te gaan houden.
Nationaal Museumweekend
Het museumweekend (12 en 13 april) staal dit jaar in het teken van "de kunst van
het verzamelen" en Museum de Scheper besteedt daarbij extra aandacht aan
"verzamelen". U ontdekt meer over de drijfveren en de eigenschappen van de
verzamelaar, de pracht van een verzameling en wat er zoal bij komt kijken om
een goede verzameling aan te leggen. In het groot is het museum zelf natuurlijk
een mooi voorbeeld, maar in het klein is de stenen- of knikkerverzameling van
jonge kinderen zeker even belangrijk. Voor Rijksmuseum Twente bijvoorbeeld
zal weer het verzamelen van kunst voorop staan.

Om iiuiseiiin heeft ook een aantal verzamelingen.
..En van die verzamelingen het)eft oud tunmergereedschap, dat op de tweede veidieping te
bewonderen is en die deel mtnuiakt van een oude
timmerwerkplaats.

-6VOV en Achterberg
In de zomervakantie besteden we aandacht aan de Van
Ouwenaller Vereniging, die ophoudt te bestaan en waarover in De Scheper een boek gepresenteerd zal worden.
Een van de beroemdste cliënten van de Vereniging was
Gerrit Achterberg. Enerzijds wordt hij gezien als een van
de toppers uit de vaderlandse poëzie, anderzijds wordt
hij verguisd vanwege de moord op zijn hospita en zijn
psychiatrische achtergrond. De discussie gaat er niet
alleen over, of zijn poëzie nu zo fantastisch is, of dat zijn
gedichten over liefde en dood steeds naar moord en
doodslag uit eigen praktijk verwijzen. De discussie gaat
Gerrit Achtcihein /W<''
meteen ook over de vraag, of het leven van een schrijver
zijn werk bepaalt, of dat het werk autonoom beoordeeld
moet worden, los van de toevallige wederwaardigheden van de auteur. In september - aansluitend op de VOV-tentoonstelling - gaan De wScheper en de
Openbare Bibliotheek extra aandacht besteden aan Achterberg met een lezing
over zijn poëzie en met een poëzie-project op school, waarvan hopelijk ook producten in het museum te zien zullen zijn.
Paul Puntman

Hel Wulpenslal. /arenkmg de diwclieuaiiing

van de Rekkende
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Watersnood 1953
Eibergen halve eeuw geleden volop in actie voor slachtoffers van watersnoodramp
In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag I februari 1953 voltrekt zich in
ons land een ramp van ongekende omvang. Door de combinatie van een uitzonderlijk zware noordwesterstorm en springtij breken in Zeeland en een deel van
Zuid-Holland de dijken door over een lengte van bijna 190 kilometer. De ramp
eist 1836 mensenlevens en tienduizenden stuks vee. Het water stroomt ongehinderd en met verwoestende kracht het land in tot ver in westelijk Noord-Brabant.
Pas de daarop volgende dagen wordt de verbijsterende omvang van de overstroming duidelijk en onmiddellijk komen de hulpacties op gang. Nederland slaat de
handen ineen met de actie "Beurzen open. Dijken dicht" met radiopresentator
Johan Bodegraven en ook uit het buitenland wordt hulp geboden.
Ouderen zullen zich nog de legendarische blinde dichter-zanger-pianist Jules de
Corte herinneren, en het door hem gecomponeerde en gezongen liedje "Beurzen
open en dijken dicht", dat als openingstune van de actie week in week uit in veel
huiskamers klonk:
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Het klinkt in alle oorden
van Dokkuni tot Maastricht
Van hier tot Hindeloopen,
Beurzen open en dijken dicht.
En zij die 't nog niet weten,
die zitten 't zich wellicht
Hun oren in te knopen
Beurzen open en dijken dicht.
Zo kunnen wij elkanders lasten dragen
En samen alle nood het land uitjagen.
Het klinkt enz.
Het rampgebied wordt bezocht door koningin Juliana, die de ravage vanuit een
bootje in ogenschouw neemt. De schok komt ook in Eibergen hard aan en er worden tal van acties op touw gezet om hulp te bieden. De gemeente stelt een bedrag
van ƒ 12.500,- beschikbaar, zijnde een gulden per inwoner.

Oiuic'i Luideicn en dwicn ^i/ii Je nut s/c sUhluolUis
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Eerste berichten onjuist
De gemeenteiaad van Eibeigen komt op maandag 21 tebruan in spoedzitting
bijeen om een buet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te
bespieken, waai in wordt voorgesteld om specifiek hulp te verlenen aan de
gemeente Made en Drimmelen in het Brabantse deel van de Biesbos De
bijeenkomst staat ondei leiding van burgemeester L H van Wensen en wordt
geopend met een 'koite, gevoelvolle toespraak' gevolgd door enige ogenblikken
stilte ter nagedachtenis van de velen, die omkwamen
Omdat in het verzoek alleen de naam van de gemeente woidt genoemd en geen
bijzondeiheden, steekt de buigemeestei zijn licht op bij het Piovinciaal bestuur
van Noord-Brabant Uit deze toelichting blijkt dat het gaat om twee kerkdorpen
met een gezamenlijke oppei vlakte van 5552 hectare De 6100 inwoners zijn
hoofdzakelijk weikzaam in landbouw en veeteelt Het dorp Made is niet door de
lamp getroffen, maar Diimmelen staat nog steeds onder water en alle inwoners
zijn geëvacueerd Er zijn weliswaar geen dodelijke slachtoffers te betreuren,
maar er is wel veel vee omgekomen en met de berging is men nog steeds diuk in
de weei Zestien huizen zijn geheel vernield, achttien zwaai beschadigd en bij 36
woningen bleef de schade bepeikt Zo luiden althans de eerste berichten Later
zal blijken dat deze gegevens onjuist zijn, want bij een bezoek aan het getroffen
gebied wordt duidelijk dat Diimmelen niet oveistroomd is en dat er ook geen
materiele schade aan huizen is, maar dat het poldergebied in de zuidelijke
Biesbos onder water staat Drimmelen is wel bedreigd geweest, maai dooi 'hard
werken' kon woiden voorkomen dat een sluis het begaf, waardoor de
Emiliapolder tussen Made en Diimmelen dioog bleef Toen dit gevaar nog maar
net was bezwoien, kwamen ei onheilspellende belichten van een dieigende dooibiaak aan de kant van Zwaluwe De werkzaamheden daai weiden bemoeilijkt
omdat Zwaluwe van mening was dat een doorbraak juist goed zou zijn, al werd
later toegegeven dat deze inschatting verkeerd was Een derde vloedgolf kon met
worden gekeerd en zette het doip Wagenbeig ondei watei, maai daar bleef het
bij Bleven de dorpskeinen gevrijwaard van het water, anders was het in de pold
er, waar boerderijen ovei stroomden en grote bediijfsschade ontstond Uit de
opgestelde urgentielijst blijkt, dat het om 36 gezinnen ging, waaivan er vijf alles
kwijt waien In brandstof en aaidappelen woidt onmiddellijk vooizien en daarnaast houdt het Plaatselijk Bureau van distiict 45 (Neede en Eibergen minus
Avest, Beltium, Lindvelde en Zwolle, die tot een andei distiict behoien) een
inzameling van veevoei Ingezameld woiden 39 950 kg bieten, 10 300 kg hooi,
5800 kg stio en 1850 kg haverstio
De gemeente Eibergen zegt alle steun toe, maar de burgemeesters komen samen
tot de conclusie, dat de belangujkste steun pas gegeven kan woiden als het watei
eenmaal weg zal zi)n en dat kan wel enkele maanden of zelfs nog langei duren
Een lichtpuntje is, dat van het zoutgehalte van de grond weinig nadeel woidt
verwacht, omdat al spoedig ook veel zoet watei ovei de polders is gaan vloeien
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Het i^ezin van lan en Ria \ d Sanden, Eén van de vijf in de Bie\ho\ih, die alles Au ijt
waien Muhel en Geiaiü op het celtie lohn enooi Foto i^cnonien in duieninin te
Jilhnig in 1954

-11Coordinerende rampenfonds
De hulpveilening woidt gecooidineeid dooi viei commissies, die elk een
onderdeel vooi hun lekening nemen Het comité telt nogal wat notabelen, maar
ook alle buurtschappen zijn vertegenwoordigd Voorzittei van de Financiële
commissie is buigemeester L H H R van Wensen en hij wordt bijgestaan door
secietaiis N PJ Zeeman, penningmeester H tei Bi aak en de leden J Hooisma,
J E Piakke en W Roerdink Aan de commissie Landbouwhulp wordt leiding
gegeven door voorzitter J G Maarse en secretaris J G Ravesloot en de leden zijn
H J te Brake (Zwolle), J H Baak (Olden Eibergen), J H Griesen (Rekken), A J
Kiajenbiink (Hupsel), C te Raa (Mallem 't Loo), W Roeidink (Holterhoek) en
kapelaan J L de Wit (Beltrum) Tot vooizittei van de commissie Huisraad en textiel woidt R Veldink benoemd, hi| kiijgt assistentie van secretaresse mevrouw
G Postma Raven Verdei hebben als leden zitting W Adolfsen-Bleumeis,
mejuttiouw M Besseling (Beitium) A ten Cate-IJzerman, H ten Gate Wullink,
J B Ebbeiink, R Kijftenbelt, J H Nijland van dei Giaat, G Roes-Boesveld en
burgemeesteisviouw A van Wensen-Gilissen Dan woidt er nog een commissie
Voorlichting in het leven geroepen, die bestaat uit W Hemen, G Roes en N PJ
Zeeman
Een treurige aanblik
De poldeis in de Biesbos bieden een treurige aanblik Anders dan aan de
zuidelijke oevei van de Amer, zijn deze poldeis niet beschermd door een
machtige dijk, maai dooi betiekkelijk lage kaden, die vrij spel geven aan het wisselend ti| van de iiviei Het lot van de bewoners was aanvankelijk onbekend,
omdat in de rampnacht de enige telefoonverbinding uitviel, maai later blijkt dat
alle bcwoneis zich met Gods hulp het vege lijt hebben weten te ledden
Buigemeestei Ciul van Made en Diimmelen wijst eiop dat de ledding mede te
danken is aan het feit dat de Biesbosmensen gewend zijn met het water te leven
Zestig viouwen en kindeien zijn op de rampzondag geëvacueerd met een luxejacht dat 's wintel s in de haven van Drimmelen ligt
Geen enkele poldei bleef onbeschadigd, bij het opmaken van de balans werden
ei 8^ giote en kleine doorbraken geteld Een open viaag blijft nog even wie ei
VOOI de kosten van de herstelwerkzaamheden moet opdraaien Waterschappen
bestaan niet in de Biesbos en de overheid noch Rijkswaterstaat hebben er belangen liggen De polders en kaden zi|n alle paiticulier bezit en de eigenaien zijn
voor een deel ook nog buitenlanders De kosten woiden geiaamd op ƒ 10 000,per gat en gevreesd wordt dat de eigenaars met enthousiast met de geldbuidel
staan te rammelen Voor de gemeente is dit heel vervelend, want zolang de gaten
niet zijn gedicht, woidt de poldei met dioog en kan er niet gepoot en gezaaid
worden Toch worden dijken en kaden van lieverlee gerepareerd en om de
polderbewoners weer snel op stieek te helpen, worden ei 'verlanglijstjes'
gemaakt Daarop staan onder meei stoelen en tafels, schoonmaakspullen,
kookgeiei, eetaardappelen en voedeibieten
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V.l n.r H.Krnisselhrink, H.Liefttnk. J,Woiniink, ,1 W. ten Elshof. (haast (mziihthare
onbekendejW.Roerdmk,
G.Grooters(van Need.seweg), E,de Vries (met hoed), hiirf^eniee.ster Cnil.
(vooraan met hoed), EG. Wielens, A,J,W,Bongen (knecht hij H, Keuper), G.Jenlink(knecht hij de
Teinme in Mallein) .Heiman te Raa (later te Gelselaar).

Groep leerlingen Technische School naast hel kippenhok voor Made en Drimmelen.
Links staand directeur Valkenburg, 3e Jos Gierkink, 4e H.Rijkse. Rechts naast hel kippenhok
leraar Stemerdink;naa,sl hem v.l.n.r Herman Wassink, Karst Mulder, ..Schepers. ..Arfinan (uit
Barchem). Net staand voor het geboim 2e v. links Gerrit ter Maal (Rekken). Voorste ri] 3e van
links ..Geerdink, 5e Appie Nahuis, 6e .. Ekelder.7e .. Emshroek. Se G.Reusink. liggend Hans
Soinsen, en . Dassen (Neede). at hier deze H Reinderink uil Neede, . Hietbrink, 4e van rechts
Coi Stap, 2e van ree hts Theo Helmers.

n
Toffe Eibergse jongens
Concreet woidt atgespioken dat Eibergen een aantal werkkrachten zal leveren
om met name de eendenkooikers weei op streek te helpen Vooi het in dit waterland typische bediijf van de eendenvangst staat het broedseizoen vooi de deur en
ook deze ondernemeis zijn al hun materiaal kwijt Burgemeester Van Wensen
zegt de komst toe van zestien jongemannen, die zich in Eibergen al gemeld
hebben bij de plaatselijke commissie
De groep kan worden verwacht rond 1 maart De club van zestien bestaat uit Ch
Bollen, H Kruisselbiink, J W ten Elshot, H G te Raa, H Lieftink, G Grooteis,
J H Wonnink, A Harbeis, FG Wielens, G Jentink, A J W Bongen, J G
Hoitink, J G J Huitink, J B Maarse, HJ Luttikholt en J Woltennk Ze woiden
enthousiast ontvangen en werken als paarden Op 7 maart worden in De Klok,
nieuwsblad vooi Made en Dnmmelen de harde werkers omschieven als 'toffe
Eibergse jongens' En veidei meldt de krant De kooikers kunnen er niet over
uit hoe deze knapen zwoegen als paarden om de rommel zo gauw mogelijk aan
de kant te krijgen Dnmmelse gezinnen waren zo bereidwillig om de jongens
spontaan in kwartier te nemen En ook van hen mochten wij horen, dat zij uiterst
tevreden zijn Bij al hun gesjouw in de eendenkooien hebben de jongens nog niet
de tijd gehad om het Biesboschgebied in zijn geheel in ogenschoun te nemen
Maar hiervoor heeft de Politie te Water een oplossing getroffen A s
Zateidagmiddag zullen zij worden rondgevaren, om overal eens een kijkje te
nemen Zondag willen zi] eens gaan kijken in de rampgemeente H Zwaluwe
Eibergen stelt met dit alles een prachtig voorbeeld En we hebben nu al wel
gehooid dat et van deze liefderijke bevolking nog \eel meet is te vernachten
En dat klopt, want na de eeiste groep vnjwilligeis, treedt er een tweede aan,
bestaande uit H Somsen, J Bleumink, H Pierik, G E Koeslag, H G J Omens,
J D Gerritsen, J J Reesink en J W te Hennepe De wisseling van de wacht vindt
met een korte plechtigheid plaats in het gemeentehuis van Made De
nieuwkomers worden onthaald op een kop kottie, 'welke wel verdiend was na
zo'n lange autobusieis' Na een hartelijk dankwooid, waarin de burgemeester
zich aansluit bij het 'wij zullen jullie nooit vergeten' van de kooikers, klinkt vooi
de eerste gioep de groet tot weerziens Hopelijk kan in de zomer nog eens een
bezoek aan de eendenkooien worden gebracht, maar dan onder heel andere
omstandigheden Intussen zijn ei vanuit Eibeigen honderd nieuwe broedkorven
ontvangen, waarop de eenden al in alle lust zitten te broeden
Op verzoek van de commissie is de Technische School bezig met het maken van
35 matenaalkisten voor de zogeheten keetmensen, arbeiders die met in de
Biesbosch wonen, maai er gedurende de werkweek zijn ondergebracht in een
keet (Als de lamp op een doordeweekse nacht was gebeurd, waren er ongetwijfeld nog veel meer slachtoffers te betieuien geweest) Vooi de gei eedschappen,
'die waai schijnlijk voor het giootste deel van andeie aaid zijn dan in deze
streken', wordt geld overgemaakt Daarnaast wordt bezien of er ook nog 23 kippenhokken in verschillende maten kunnen woiden vervaaldigd Via een circu-

-14-

Kooikci ,\. Ixciiwr op iic.t; naar zijn l-.""i

laire wordt een inzameling aangeicondigd van huisraad en textiel en jongeren
vanaf vijftien jaar kunnen zich verdienstelijk maken bij het ophalen van de
spullen. De actie wordt alleen in de bebouwde kommen gehouden, want op de
boeren zal nog een beroep worden gedaan om kippen af te staan en te zijner tijd
de Biesbosmensen te helpen bij het inzaaien.
Dankbaarder dan we kunnen schrijven
Hoezeer de eendenkooikers de hulp op prijs stellen, blijkt uit twee brieven van
kooiker Antoon Reuser aan burgemeester Van Wensen. Op 7 maart schrijft hij dat
zijn vader en grootvader ook kooikers waren en dat hij dit mooie werk liever doet
dan enig ander werk. Vier jaar tevoren nam hij het bedrijf over en werd hij voor
het eerst zelfstandig.
"Al onze spaarduiten hadden we erin gestoken en door verschillende tegenslagen, die in dit bedrijf wel meer voorkomen, hadden we het soms heel moeilijk.
Maar nu was het toch zo dat we ons brood konden verdienen, totdat de .stormnacht kwam en de gehele eendenkooi verwoestte. In die barre nacht toen ik met
vrouw en kinderen op de zolder van ons huis zat en de golven er overheen sloegen, had ik maar een gedachte, namelijk als we het er allemaal maar levend
afbrengen en dat is God zij dank gebeurd in tegenstelling met zooveel andere
mensen. Niet zo ver hij ons vandaan, ook in de Biesbosch, maar onder de
gemeente Dussen, verdronken een boer met zijn twee zoons en als we daarnaar
kijken dan hebben wij eigenlijk niets ondervonden. (-) Wees ervan verzekerd,
geachte Heer Burgemeester, dat wanneer Uw jongens niet waren gekomen, ik
genoodzaakt zou zijn om de Biesbosch te verlaten en het bedrijf op te heffen en
U zal wel hegrijpen wat dit voor mij betekent. En gewerkt hebben uw jongens,
meer dan ik van een betaalde arbeider zou hebben verwacht. Als ik zie hoe deze
jongens kerels hun best gedaan hebben, dan weet ik zeker dat Nederland ondanks
deze ramp zich zeker weer zal herstellen. Voor alles wat u en uw gemeente voor
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ons deed en naar ik hoor nog zal doen zeg ik n hartelijk dank, wees u ervan overtuigd dat we er dankbaarder voor zijn dan wij hier kunnen schrijven. "
Op 23 maart volgt nogmaals een dankbetuiging voor de hulp en goede gaven in
de vorm van kolen, aardappelen en eendennesten, die door de Rivierpolitie zijn
bezorgd. Het bedrijf is vrijwel helemaal weer opgebouwd en de boer kan het
nieuwe broedseizoen met vertrouwen tegemoetzien.
Particuliere initiatieven
Behalve de door de gemeente gecoördineerde hulpacties, werden er ook particuliere initiatieven genomen om de nood in het rampgebied te lenigen. De zesdeklassers van de Sint Jozefschool gingen postzegels verkopen, maar de
vijfdeklassers wilden ook wat doen en bedachten een verkoopactie van lepeltjes
en zamelden daarmee een bedrag van ƒ165,- in. De afdeling Eibergen-Rekken
van het Centraal genootschap van Kinderherstellings- en Vacantieoorden organiseerde op 28 februari een uitvoering in zaal Olthof in Rekken. De entree bedroeg
een gulden en na afloop was er een bedrag van ƒ187,- beschikbaar voor uitzending van kinderen in de getroffen gebieden. De bezoekers werden onthaald op
optredens van de Hawaïclub De Kalua Eilanders en de toneelgroep Borculo. De
Eibergse Gymnastiekvereniging kwam over de brug met ƒ150,-, de Hervormde
toneelvereniging Kunst naar Kracht schonk ƒ50,- en ONO gaf op dinsdag 10
maart een concert ten bate van het rampenfonds. De Luie Schop in Rekken
schonk ƒ25,- en Eibergse Boys deed met ƒ250,- een duit in het zakje. De NCVB
(Nederlandse Christen Vrouwen Bond) stelde zich op de jaarvergadering in zaal
Wormmeester tevreden met een 'heel sobere tractatie' en het geld dat daarmee
werd uitgespaard, plus de opbrengst van een collecte en de door de gastspreekster spontaan beschikbaar gestelde vergoeding, bedroeg ƒ100.-. Ook op zilveren
en gouden huwelijksfeesten en andere feestelijkheden werd geld ingezameld.
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Bezoek aan getroffen gebied
Op dinsdag 24 februari brengt een deputatie uit Eibergen een bezoek aan het
getroffen gebied.
In het nieuwsblad De Klok wordt hiervan verslag gedaan en Onze Gids neemt dit
verslag onverkort en zonder commentaar 'omdat het artikel geheel voor zichzelf
spreekt' over. Wij doen er enkele grepen uit.
Burgemeester Van Wensen en zijn gezelschap worden in het raadhuis van Made
en Drimmclen ontvangen door het gemeentebestuur. Aan de hand van een kaart
legt burgemeester drs. A. Cru! uit wat er gebeurd is en na de lunch bij hotel
Nuyten stapt men in twee Rijkspolitievaartuigen om ter plaatse poolshoogte te
gaan nemen. De excursie naar de Annapolder, waar bedrijfsleider Kerremans met
zijn gezin in de rampnacht zulke onmetelijke angsten heeft doorleefd, laat een
onuitwisbare indruk na.
'Troosteloos was de aanblik van de geheel ondergelopen polder. De spiegel van
het water werd slechts gebroken door een hoop oud ijzer, wat eens een
machineloods was geweest. De kostbare landbouwmachines lagen links en rechts
in het water verspreid. De veestalling, waaruit de muren door de golfslag waren
verdwenen, vormde nog slechts een armzalige afdruk. De woning van de bedrijfsboer z.waar beschadigd. Een knechtenwoning vrijwel geheel vernield en een
nieuwe volkskeet geheel geruïneerd. Op de rand van een der dijkgaten van een
meter of 8 diep en 10 meter breed. Dit was het beeld van een der polders, zoals
er enkele tientallen liggen.'
De bezoekers zagen ook nog een werkploeg bezig met het bergen van alle
weggespoelde goederen en materialen, waaronder kinderwagens, karren, vaten,
ledikanten; alles is onbruikbaar en waardeloos geworden.
Na het bezoek publiceert het gemeentebestuur van Made een openbare dankbetuiging aan Eibergen. Ik volsta met enige citaten hieruit:
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telijkheid en dankbaarheid ter kennis van de bevolking dat het Gemeentebestuur
van Eibergen (Gld) in nauwe samenwerking met het aldaar gevestigde rampencomité spoiUaan besloten heeft, bijzondere hulp te bieden aan de door de watersnood zo bijzonder zwaar getroffen gezinnen in de gemeentelijk gebiedsdeel, dat
gevormd wordt door de Brabantse Biesbosch. (-)
De wetenschap, dat voor deze bijzondere hulpverlening te Eihergen van bijzonder enthousiasme is gebleken ondanks het feit dat aldaar door de ongeveer
12000 inwoners reeds eerder een bedrag van bijna j' 70.000,- werd bijeengebracht ten bate van het Algemeen Rampenfonds, nog afgezien van de grote
hoeveelheden goederen in natura, welke werden ingezameld, dwingt tot diep
respect en zeer bijzondere achting.'
Afsluiting van de actie "Eibergen helpt Made en Drimmelen".
In overleg met het gemeentebestuur van Made en Drimmelen werd besloten om
op 12 december 1953 een slotbijeenkomst in Eibergen te houden, maar omdat
burgemeester Crul van Made en Drimmelen kort daarvoor betrokken raakte bij
een auto-ongeluk, waarbij hij (gelukkig slechts licht) gewond raakte, werd deze
bijeenkomst gehouden op zaterdag 20 maart 1954, des voormiddags 10.15 uur in
de raadzaal te Eibergen. Voor deze bijeenkomst werden door burgemeester Van
Wensen en de heer N.P.J. Zeeman, voorzitter en secretaris van het Algemeen
Comité, de leden van de gemeenteraad uitgenodigd en de 28 commissieleden.
Men kreeg een overzicht voorgeschoteld van de verrichte werkzaamheden en
tevens werd het bijbehorende financieel verslag uitgebracht.
Om 11 uur arriveerde een deputatie uit Made en Drimmelen, die het gemeentebestuur uit dankbaarheid een schilderij aanbood van de Biesbosch, bestemd
voor de raadszaal.

Schilderij vein de Hiexho.seli.
i;es(lu'nl< vim Milde en Diinunelen
aan liilfers^en.
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VI n I hm Maai\c
Henk Kiuisselhimk
Woltermk

sihoonvadei \an A Reuser een iietsnijder, Jan Huitmk Anion Haiheis
Cliiis Bollen iiehuikt \ I n r Ria Reuser hm Lullikholt lan Hoitmk Jan

en onze eendenkooien
Het verheugt ons zeer, dat wiJ nug
zo kort nadat te dezer plaatse de eerste bencht«n konden worden gelanceerd omtrent de bijzondere hulpverlening der Eibergense anwoners aan
onze getroffen Baesbosdhbewoners,
van enthousiaste berichten ontvan
omtrent hetgeen nu reeds in 't k;
van deze hulpverleni|n£ iji tnljgtp
gebracht.

Eibergen stelt met dit aiies een
prachtig voorbeeld En -we hebben nu
al wel gehoord, dat er van deze liefderijke bevolking nog veel meer is te
verwachten

EIBERGEN

^helg^met man en macht

Ook m Eibergen h
tussen niet stil gezel
week werd voor de i
zending van 100 mei
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Inteiessant is dat op de uitnodiging aan mevrouw Van Wensen, en de heien
JEPiakke H tei Biaak, N PJ Zeeman en R Veldink met pen stond
bijgeschieven, dat ze tevens werden uitgenodigd aan te zitten aan een gezamenlijk maaltijd in hotel Beiendsen om plm 12 30 uur De keuze van deze peisonen
IS met duidelijk De heien J Hooisma en W Roeidink, toth ook lid van het algemeen comité, waren met uitgenodigd voor deze maaltijd, de heei R Veldink weer
wel en van de commissie landbouwhulp, die zich bepaald met onbetuigd had
gelaten wat de hulpveilening betiett, weid ook niemand uitgenodigd
Laatste dankbetuiging
Eenjaar later, zateidag 29januaii 195i is er dan nog een allerlaatste contact met
Made en Diimmelen Toen werd ei in de hei voimde keik te Eibeigen op initiatief
van Made en Diimmelen een concert gegeven ten behoeve van de Eibeigse
bevolking met medewei king van het dameskoor "Zanglust" en het gemengd kooi
uit Made, afgewisseld met solozang dooi de sopiaan meviouw F Gaymans uit
Made Uit Eibeigen werkten mee de heei Coi de Koning oiganist van de hei
voimde gemeente Eibeigen en het Eibergse Kameroikest ondei leiding van J H
Odink
PROGRAM

MA

Opening
Damcskooi ZangUisl uit Mjde
Die Welt
Quem Vidisti Pastores
O lesu amor Mi
Moedeis slaopliedeke

O di Lasso
Mai De Jong
Jat Schollen
WF Kools

Oi JLISOIO door de hetr Coi de Koning uit Eibeigen
Thema met variaties over Meick toch hoe steitk

Coi Kee

Sopraansolo door Mevrouw F Gaymans uit Made (met orgelbegeleiding)
Dettinger Te Deuin
G F Handel
Litanie
F Schubert
Eibtigs Kameioikest o I v de Heei J H Odink
Andante aus dei Symphonic mil dem Pauktnsthlag
' die Ehre Gottes aus der Natur
(met/ansjvd Heer G Odink)
Gemengd kooi uit Made
Heldenkoor uit Aida
Ave Verum
Vil)a lied
Serenade van een lansknecht
Slavenkooi uit Nabuco
Sluiting

J Haydn
L v Beethoven

G Veidi
W A Mozart
FLehar
O di Lasso
G Vcidi
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Reünie na 50 jaar
Men heeft in de krant kunnen lezen, dat Henk Kruisselbrink, één van de Eibergse
"jongens", die destijds enkele weken naar de Biesbosch gingen om de getroffen
bewoners daar te helpen, het initiatief nam voor een reünie en dat er in museum
De Scheper een bescheiden expositie van foto's en krantenknipsels is ingericht
ter herinnering aan de watersnoodramp van 1953.
Heel verrassend was het, dat de gemeente Eibergen op 28 januari j.1. een brief
ontving van Michel van der Sanden uit Made, waaruit blijkt, dat ook daar nog
herinneringen aan Eibergen bestaan. Het is het verhaal van één van de slachtoffers van toen, die met zijn ouders woonde op Biesbosch huisno 27, gemeente
Made en Drimmelen (N.B).
Zijn vader J. van der Sanden kreeg destijds een door burgemeester Van Wensen
persoonlijk geschreven brief en die brief stuurt zoon Michel nu. na 50 jaar, aan
Eibergen retour, samen met het verhaal over de familie sindsdien.
Gaarne laten we onze lezers meegenieten van deze twee brieven, die ons door hel
gemeentebestuur ter hand werd gesteld.

Rejüsteii.Shumd v.l.n.i:: J.W. ten Elshof. A.J.W. Hoiii-cii. A. Harhen, C. Bollen. HJ. Liiuiklwlt.
H.D. Lieftink, zittend v.l.ii.r.:./. Maarse. H. Kniisselhriuk, W. te Hennepe, H.G.J. Orriëii.s.
H.J.Pierik. J.ReeshiL
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Eibergen, I Maart 1953
BURGEMEESTER

VAN

EIBERGEN

Beste familie!
U hebt zeker al van Uw burgemeester gehoord, dat Eibergen U wil helpen om
de gevolgen van de ramp, die U getroffen heeft, zo goed mogelijk te boven te
komen. Tot kort geleden wisten wij weinig van elkaar de meesten hier haddden
nauwelijks ooit van de Biesbosch gehoord en voor IJ was Eibergen zeker een
haast onbekende klank.
Nu heeft de nood ons samen gebracht!
Wij waren enkele dagen geleden in Uw gemeente; Uw burgemeester liet ons in
één der polders zien, hoe het geweld van storm en water uw bezittingen heeft
geteisterd. We kregen een indruk, hoe U daar leeft en werkt. Met Uw burgemeester en medewerkers bespraken wij, hoe wij U op de beste wijze zouden
kunnen helpen en allen, die uit Eibergen waren gekomen, gingen naar huis met
het vaste besluit alles voor u te doen wat in hun vermogen ligt.
Nu moet ik U toch iets vertellen van de plaats waar die hulp vandaan komt.
Eibergen- aan de niet bevaarbare rivier de Berkel, is een gemeente met circa
12.500 inwoners, gelegen in de Noord-Oosthoek van Gelderland aan de Duitse
grens. Deze bestaat uit een hoofddorp Eibergen (circa 3500 inwoners) en een
tiental buurtschappen, waarvan Beltrum en Rekken de grootste zijn. Er zijn 2
Ned. Hervormde en 3 R.K. kerken, één Gereformeerde kerk en een Vrijz.
Protestantenbond. De bevolking vindt haar bestaan hoofdzakelijk in het
gemengde landbouwbedrijf (veeteelt, varkens en kippen-, rogge- en haverteelt,
bieten en aardappelen ) op de hoger zandgronden en in de hier gevestigde
industrie, waartoe behoren een textielfabriek, drijfriemenfabriek met
leerlooierij, ritssluiting- en kettingkastenfabriek enz. In de omgeving is veel
natuurschoon, bos en hei. Langs de oevers van de Berkel toeven graag de vissers. Muziek en zang, toneel en gymnastiek en natuurlijk ook de voetbalsport
worden in Eibergen druk beoefend. Zo in het kort het leven van de mensen, die
samen de Eibergse bevolking vormen.
Zo, nu weten wij tenminste iets van eikaan Wij zullen elkaar zeker nog beter
leren kennen. En wat wij het meeste hopen, is, dat er tussen U en onze mensen
zullen groeien vele en hechte banden van vriendschap. De eerste zijn intussen,
geloof ik, al gelegd bij ons bezoek, waarvan ik hierboven sprak.
Met Uw burgemeester hebben wij afgesproken, dat U, voorzover U dat tenminste nog niet hebt gedaan, hem alles opgeeft, waaraan U ten gevolge van de
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ramp behoefte hebt. Hij zal het dan acm ons doorgeven. En al kunnen wij
misschien niet alle wensen vervullen, wij zullen er in ieder geval ons best voor
doen. Daarom is het goed, dat wij alles weten.
Natuurlijk blijven wij ook graag op de hoogte hoe U het allemaal maakt en
vooral hoe het herstel van uw huizen, bedrijfsgebouwen en landerijen vordert.
Als U mij daarover eens zoudt schrijven, zou ik dat erg prettig vinden. Ik kan er
dan zoveel te meer en te beter van aan mijn medewerkers en medewerksters en
aan de bevolking hier vertellen.
Zo gaan wij samen aan het werk, met maar één doel voor ogen, zo goed
mogelijk en zo gauw het kan te herstellen, wat verloren ging of beschadigd
werd en zodoende voor U een nieuwe toekomst op te bouwen.
Moge ons werk met Gods hulp slagen en U allen tot zegen zijn.
Was getekend L.H.H.R. van Wensen.

Hel echtpaar v.d. Sanden in 1997 met de kinderen Wil. Muliel. Ceroid. Ankie en John.
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Michel van der Sanden,
Duivenhof 6,
4921 WHMade

Made, 25 januari 2003

Aan de gemeente Eibeigen
Heemkundegioep'^ Aichiefs
50jaar later
In West-Brabant en Zeeland staat de herdenking van de watersnoodiamp volop
in de belangstelling Er komen dan ook veel heiinnenngen boven
Tussen de herinneringen vonden wij deze brief van uw plaatseli|ke actie
"EIBERGEN HELPT MADE EN DRIMMELEN"
Het leek ons wel leuk om u nu, 50 jaar later, voor die actie nog eens te bedanken
Hoe IS het eigenlijk allemaal gegaan met die familie uit Biesbosch huisno 21">
Het gezin, toen pa, ma, 3 kinderen - ikzelf was toen andeihalf jaai oud heeft
hachelijke momenten meegemaakt, maar is op zondag uit de Biesbosch gered
Als ervaren Biesboschbewoner zag mijn vader. Jan van der Sanden al tijdig, dat
het mis zou gaan Het water stond al erg hoog tegen de dijk, terwijl het nog uren
zou duren voor de vloed op het hoogste punt zou zijn Met viouw en kinderen is
hij naai het hoogste punt van de polder, waai ze woonden, de Annapolder,
gegaan Dat hoogste punt was een woonheuvel waarop een boerderij stond Met
het gezin van die boeidenj zagen ze, dat de woonheuvel ook overstroomde Een
wagenloods stoitte in en de wegdrijvende materialen beukten zwaar tegen de
boerderij Beide families hebben toen hun toevlucht gezocht boven in een hoois
chuui Toen ook daaivan de houten wanden het langzaam gingen begeven, was
het inmiddels licht gewoiden Op zondagochtend werden de families gered De
eerste opvang was in een kloostei te Made Koit daarna ontfermden familieleden
zich over twee van de due kindeien Jan en zijn vrouw Rina met een kind zijn
daarna ondergebiacht bij een gastgezin in Made Ei is toen een grote hulpverlening op gang gekomen Mijn ouders zijn onder andere geholpen met een kippenhok met 20 zwarte kippen
Ze hebben ook enkele worsten gehad, maar of die uit Eibergen kwamen, is met
helemaal duidelijk meei
Uit familievei halen over die tijd komt oveiigens ook naar voren, dat de hulp
goederen met altijd terecht kwamen bij de mensen, die het zwaarst getroffen
waien Daar kon mijn vader zich tientallen jaren later nog steeds boos over
maken
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Na de watersnood was de woningnood natuurlijk extra groot. Samen met andere
gedeputeerden moesten mijn ouders loten om een vrijkomend huis. Ze kregen het
huis niet. Wat later kwam er een oud huisje te koop en mijn ouders hebben dat
gekocht en opgeknapt.
Aan die veilige kant van de rivier is het gezin nog uitgebreid met twee kinderen
en daar heeft het lang en gelukkig aan de Drimmelenseweg, dicht bij de
Biesbosch, maar niet meer in de Biesbosch gewoond.
Het kapotte huis Biesbosch huisnr 27, zo zwaar beschadigd, dat het 100% onbewoonbaar verklaard werd, is later toch weer opgeknapt, maar ten behoeve van de
daar aangelegde drinkwaterspaarbekkens is de woning nadien gesloopt.
Onze vader is in 1999 overleden. Mijn moeder woont nog steeds in Made. Ze
heeft nog steeds een houten naaikistje met op de binnenkant van het deksel een
ansichtkaart van Eibergen.
Vriendelijke groeten,
Michel van der Sanden.
Naschrift.
Michel van der Sanden was zo attent om op enkele vragen van ons een tweede
brief te sturen met wat aavullende gegevens over de ramp. We hebben die in zijn
hierboven afgedrukte brief opgenomen.
Hij is er niet achter kunnen komen, of burgemeester Van Wensen aan alle vijf
zwaar getroffen gezinnen een brief heeft geschreven, al lijkt het hem wel
waarschijnlijk. De betreffende gezinnen waren of uit Made vertrokken of
verbleven in een verpleeghuis en waren niet meer aanspreekbaar.
Eibergen, januari 2003
Jansje van Dijk-Sijbrandij
Hennie Wesselink
Bronvermelding:
Onze Gids februari en maart 1953. Brieven uit arcliief gemeente Eibergen
Met danic aan Henk Kruisselbrinl^ voor het aanreii<en van krantenartilcelen en foto's.
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Oplossing zoekplaatje 45: melkexamen in Beltrum

In nummer 46 van Old Ni-js publiceerden we een aantal reacties op de foto uit
Beltrum, waarbij we op zoek waren naar personen die deelnamen aan een melkcursus in Beltrum. We deden toen nogmaals een oproep om de oplossing volledig te maken, wat toch nog een drietal reacties opleverde. Uit Groenlo kregen we
van Theo Zieverink nog een aanvulling op namen. Theo, die zelf ook een melkcursus en het melkexamen heeft gedaan denkt zichzelf terug te herkennen als
derde van links. Mevrouw M. Klein Bruinink-Stomps uit Eibergen had nog een
instructieblaadje en haar diploma. Zij heeft de cursus in Rekken gedaan, maar het
examen was bij Kemink in Mallum. En we vonden Theo Heutinck uit Beltrum
bereid, voor ons een artikel te schrijven omtrent deze handmelkcursussen. Theo
werkte een groot deel van zijn leven op de zuivelfabriek in Beltrum. Zijn resultaat vindt u elders in dit nummer. De foto is omstreeks 1938 gemaakt, waarbij we
tot de volgende namen komen: v.l.n.r.:
1. Henk Holtkamp, was voormelker/ instructeur
2. Anna Takkenkamp, was dienstmeid bij Nahuis,
3. Theo Zieverink (Buitink),
4. Hendrik Nahuis (met pet), eigenaar van de boerderij,
5. onbekend,
6. Anna Klein Gunnewiek (Wielaker) en
7. onbekend.
NB. Alleen voor nr.l.Henk Holtkamp en nr.4.Hendrik Nahuis hebben we zekerheid. Voor de andere namen hebben we geen duidelijke bevestiging binnen
gekregen.
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Handmelkcursussen en Handmelkexamen
Tot aan 1960 werden de handmelkcursussen geoiganiseerd door de plaatselijke
Zuivelfabiieken (boterfabnek en/of kaasfabiiek) Immers zij hadden belang bij
het winnen van veel melk van goede kwaliteit Hel heette toen Geldeisch
Melkexamen Een commissie genaamd "De commissie voor verbetering van
melkwinmng en staiinuchting in Geldeiland", was ingesteld dooi de gezamenlijke landbouworganisaties in Gelderland Zij tekenden voor de verantwoordelijkheid De cui sussen en examens stonden evenwel onder toezicht van de Rijks
Zuivelconsulent In het begin van de zestiger jaren werden deze cui sussen
geplaatst onder het landbouwonderwijs Men vond dat ze daar beter thuis hoorden De Lagere Landbouwscholen kregen de organisatie en waren ook veiantwoordelijk voor het geven van de cursussen Gelijk met deze 'overname' werd
op de Lagere Landbouwschool ook les gegeven in handmelken aan het
kunstuiei
Maar nu eerst terug naar het begin van de vorige eeuw Vanat de begin jaren
twintig begon men met het geven van melkcursussen Jongens, maai ook meisjes vanaf ca 16 jaar, werden ieder jaai in de gelegenheid gesteld om zich als cursist aan te melden via de Zuivelfabriek Op die leeftijd zouden de jongelui voldoende kracht in handen, polsen en armen hebben om goed te kunnen melken en
tevens een goede kans maken om voor het melkexamen te slagen
De cui sussen weiden gegeven door gediplomeerde vooi melkers, ook wel
instructeurs genoemd, die hiervoor een vooi melkcursus moesten volgen van vier
lessen met daarbij een afsluitend examen De mensen die deze voormelkers
moesten opleiden waien zeei ervaren, meestal oudere personen, die het vak tot
in de finesses beheersten en zij mochten zich dan ook leraar in het melken noemen
De handmelkcursus bestond uit negen lessen Deze weiden gegeven in twee
gedeelten, namelijk zeven lessen in de maanden juli en augustus en de lesterende lessen in het volgend vooijaar, in de tweede helft van mei, waai na in juni het
examen volgde De lessen werden gegeven door een voormelker op een bedrijf
waar voldoende koeien aanwezig waien om due cuisisten, minimaal twee, maar
liever diie koeien te laten melken De cuisussen begonnen 's morgens al vioeg,
namelijk om 5 30 uur Dat was dus vroeg opstaan Om meerdere reden werd
voor dit vroege tijdstip gekozen, maar één reden ei van was, dat men de werkzaamheden m de namiddag niet behoefde te onderbreken Ook zijn de koeien
's morgens lustigei
Men moest verschijnen met schone handen en kleding, kort geknipte nagels en
schone klompen Meisjes moesten een hoofddoek diagen Het gereedschap dat
men nodig had bestond uit, melkbussen, een melkemmei, teems, spantouw, stoeltje op één poot, uierdoek, wateiemmer en een voormelkbekei met zwart plaatje,
om de eerste stralen in op te vangen
De koeien weiden uit de wei gehaald en de poten werden vastgebonden met een
spantouw, waarna de melkbussen, de melkemmer, teems met schoon koud
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Dl hm I hu ii^l mei de hondekar de melkbussen naai de idiote weg, Haar de
melkiijdeis :e kwamen ophalen (Coll Museum De Schepei)
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werden omgespoeld Vet der werd het gereedschap in een bepaalde volgoide achter elkaar gelegd
De vooi melker molk eerst een koe, zodat men kon zien hoe dit moest Dit herhaalde hij de eerste drie tot vier lessen Daarna gingen de cursisten elk twee of
due koeien melken, waaibi] de vooimelkei de nodige aanwijzingen gat Er weid
gelet op de volgende ondei delen
- Zindelijkheid van handen, kleding en omgeving.
Spannen, met platte knoop, en stand van de koe.
- Voorbehandeling:
a het schoonmaken van de uiers en omgeving met watei en doek, tevens
bedoeld om de melkatgitt te stimuleren (laten schieten)
b het controleren van de eeiste stralen middels ze te melken in de zoge
naamde vooimelkbekei
- Wijze van zitten en houden van de emmer:
a rechtop zitten, bovenlichaam dicht tegen de koe aan, maai toch vrij van
de koe, en ai men dicht naast het lichaam
b melkemmer ondei de uier tussen de benen klemmen
- Manier van melken, vingerstanden:
a spenen met de volle hand omvatten, polsen en ai men zo weinig moge
lijk bewegen om 'tiekken te vooikomen
b vingerstanden een van de belangrijkste onderdelen De vingei toppen
dienen recht op de tepel te woiden geplaatst Men sluit de speen at met
duim en wijsvingei om daaina achter elkaai de tepel te di ukken, zodat
de melk via het tepelkanaal en slotgat in de emmei vloeit
Regelmatig, krachtig melken, hoedanigheid van de stralen:
zekei in het begin, wanneei de melk "toeschiet' dan dienen ei volle stralen
gemolken te worden Met een zekere iegelmaat dienen deze stialen midden in
de emmei teiecht te komen, waardoor ei schuim op de melk komt Men begint
met de beide voorkwartieien, daarna de achterkwaitieien Dit woidt enkele
malen herhaald tot er nagenoeg geen melk meei komt Daarna begint het
namelken
- Namelken:
ook hiei weei eerst de voorkwartieren, daarna de achteikwaitieien Duim en
wijsvinger omvatten zo hoog mogelijk de speen en een deel van de uiei (tepel
holte) om de laatste melk uit de uiei te halen
Dit wordt ook enkele malen herhaald
- Tijdsduur van het melken:
geacht wordt dat een koe tussen de 8 a 10 minuten "leeg" is
- Het verlaten van de koe:
de melkemmei wegzetten, spenen afwassen en afdrogen met doek, spantouw
los maken Alles in een bepaalde volgorde in de handen houden en meenemen
Na ledeie koe woidt de melkemmei geledigd in de melkbus
BIJ bewaiing van de melk moet deze direct tot beneden 15 C woiden gekoeld
Als het melken klaar is woiden de koeien naai de weide gebracht, en wordt het
gereedschap schoongemaakt
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-31Dil gebeurt als volgt:
1. emmers, teems, etc. worden eerst omgespoeld met koud water om de
melkresten en andere vuilresten te verwijderen.
2. daarna schoonmaken (boenen) met heet sodawater.
3. naspoelen met veel schoon koud water om de sodaresten te verwijderen.
4. alle gereedschap omgekeerd op een melkrck plaatsen.
En als alles weer opgeruimd was ging men naar de keuken om kolTie te drinken,
al dan niet met beschuit en werd er nog wat nagepraat en eventueel een aantal
punten voor de volgende keer doorgenomen.
De boer kreeg voor het beschikbaar stellen van zijn bedrijf een summiere vergoeding, betiteld als vergoeding voor het "melkverlies". Ook de voormelker
kreeg een vergoeding voor het geven van de melklessen. De cursussen werden in
de gemeente Eibergen gegeven bij o.a. Nahuis in Beltrum, Olminkhol' in Oldcn
Eibergen, Kemink in Mallum, en Te Raa (Hemsink) in Rekken. Holtkamp uit
Bellrum en H. ten Cale. voorlichter uit Haarlo waren vaste juryleden.
De kandidaten dienden een volledige melkcursus te hebben gevolgd en moesten
vuur I mei van het examenjaar tenminste 17 jaar oud zijn. Het examen, omtrent
de bekwaamheid, vond plaats ten overstaande van een jury van twee voormelkers. Bij hel examen werden niet alle onderdelen even zwaar beoordeeld.
De onderdelen die zwaar meewogen waren: manier van melken en vingerstanden, regelmatig krachtig melken, hoedanigheid der stralen, en de manier en
resultaat van het uitmelken. Hiervoor moest men dan ook een aantal van tevoren
vastgesteld aantal punten halen, afgezien van het totale aantal vereiste punten,
om te kunnen slagen voor het diploma, hi de loop der jaren werden zowel de
waarde toekenning als de cijferwaardering aangepast. Zulks aan de praktijk
getoetste inzichten.
Tot slot, de dieren, dus de koeien, met zachtheid behandelen en het melkstoeltje
alleen gebruiken waarvoor het bedoeld is. Een "gespannen" koe hoort niet in de
wei. Alle gewonnen melk komt in de bus, maar dan moet je wel eerst onder de
teems kijken, anders loopje de kans een 'overstroming" te krijgen. Overkwam je
dit, dan volgde een berisping van de voormelker en gelach van je mede cursisten.
Beltrum, januari 2003
Theo Heutinck.
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Oplossing Zoekplaatje nr. 46 Personeel Postkantoor

In ons vorig nummer deden we een beroep op onze lezers te helpen zoeken naar
namen van personen, waarvan een aantal een uniform aan hadden. Dit leverde
toch een aantal reacties op van zowel de namen als wat achtergrondinformatie.
Jan Berenschot uit Winterswijk-Corle en Harry Overkamp uit Noordwijkerhout
kwamen meer met herinneringen uit de vijftiger jaren dan met namen. Zij verhaalden, dat de PTT niet alleen de post bezorgde, maar dat zij ook de zorg hadden voor Telegrafie en Telefonie. Wanneer je in het dorp of naar buiten wilde bellen kreeg je altijd Fenna Leppink-Blankvoort (zittend 3e van links) aan de lijn.
Zij verbond je dan door of legde de nodige verbindingen naar de buitenwereld.
Fenna zat achter een apparaat met veel "toeters en bellen". De Telegrafie stond
voor het verzenden van telegrammen. De man, staand achter helemaal rechts,
draagt nog geen uniform maar alleen een uniformpet. Hij is dan ook geen postbode maar hulpbesteller. Het was overigens niet gemakkelijk om bij 'Tante Post'
aan het werk te komen, maar als je eenmaal in de organisatie was opgenomen,
dan had je een baan voor het leven en zeker in zo'n uniform. De foto is ca. 1938
gemaakt in de tuin van het postkantoor in de Hagemanstraat (vroeger
Groenloseweg) van het totale personeel van de postkantoren Eibergen en
Rekken. Namen van personen kreeg ik verder van mevr. Blankvoort en Jan Pierik
uit Eibergen, J.H.Roossink uit Rekken en B.J. Sprokkereef uit Zelhem.
Staand achter v.l.n.r.:
Jan Grijsen, H.J.Roossink, Mevr. Onstein-Olthof, Jan Willem Stomps (Elsman),
Hendrik Stomps (zat op het postkantoor in Rekken), Albert Bouwmeester,
D.Sloot (hulpbesteller) en Herman Odink (hulpbesteller)
Zittend voorste rij v.l.n.r.:
Jan Nijland, Gerrit Abbink, Fenna Leppink-Blankvoort, Gerrit Leuverink,
Gerard Menkhorst, te Biesebeek, J. Wolfs, Gerrit Odink.
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Ons Zoekplaatje

Van mevrouw G. Geessink-Meutstege kregen we deze groepsfoto.
Op de achterkant staat geschreven: uitstapje buurt 1946.
Onze vragen bij dit plaatje zijn:
Welke personen staan er op deze foto?
Welke buurt was hier op reis en waarheen ging de reis?
Waar werd deze foto genomen?
Reacties (zo mogelijk schriftelijk) zijn welkom bij
J.Baake
Nieuwenhuizenstraat 5
7l61VBNeede
tel. 0545-291310
E-mail: fambaake@hetnet.nl
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De Hottinger-kaart van Eibergen (1786)
Ruim tweehonderd jaar geleden hebben militaire ingenieurs de streek rond
Eibergen en andere delen van Oost-Gelderland gekarteerd. De door hen vervaardigde kaarten, die lang verborgen hebben gelegen in de voor buitenstaanders niet
toegankelijke militaire archieven, zijn in vrijwel alle gevallen de oudste betrouwbare en gedetailleerde kaarten van het gekarteerde gebied. Zij maken deel uit van
de 'Atlas Topographique van het frontier des IJssels, Wedde en
Westerwoldingerland'. Deze als de 'Hottinger-atlas' bekend staande verzameling
van 112 handschriftkaarten van Noord- en Oost-Nederland, vervaardigd tussen
1773 en 1792, berust in het Nationaal Archief te Den Haag. Van deze kaartenserie hebben 33 geheel of gedeeltelijk betrekking op Gelderland. Een van de kaarten geeft een fraai beeld van Eibergen en omgeving, omstreeks het jaar 1786. In
dit artikel zal het ontstaan van de Gelderse kaarten worden beschreven. De kaarten uit de Hottinger-atlas zullen in juni 2003 door de Drentse Historische
Vereniging als atlas worden uitgegeven. 1
Militaire liartografie
Veel van de kaarten die in het verleden van ons land zijn vervaardigd hebben een
militaire achtergrond. Voor de legerleiding is door de eeuwen heen een goede
kennis van het gebied waarop de strijd zich zou kunnen afspelen van groot
belang geweest. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de tijd daarna
waren de krijgshandelingen voornamelijk gericht op het veroveren van vijandelijke en de verdediging van eigen vestingsteden en schansen. Eenmaal in het
bezit van dergelijke versterkingen viel het omliggende gebied welhaast automatisch toe aan de bezitter ervan. In die tijd was er dan ook vooral behoefte aan
stadsplattegronden en tekeningen van schansen.
In de loop der tijd verschoven de krijgshandelingen echter steeds meer in de richting van een strijd tussen grote legereenheden te velde. Begin negentiende eeuw,
ten tijde van de Napoleontische oorlogen, zouden dit soort veldslagen de uitslag
van de oorlogvoering zelfs vrijwel geheel gaan bepalen. Door deze veranderingen ontstond er bij de militairen een toenemende behoefte aan gedetailleerde
topografische terrein kaarten. In ons land betrof dat vooral kaarten van de gebieden die voor de verdediging van belang waren. Een aanzienlijk deel van het
grondgebied van de Republiek werd omsloten door natuurlijke barrières, die
voor een vijandelijk leger een flinke belemmering vormden. Van noord naar
zuidwest waren dat de moerassen in het oosten van Groningen en Drenthe, die
langs de zuidgrens van Drenthe, de IJssel, Maas, Rijn en Waal en de Zeeuwse
wateren. Een relatief groot deel van de militaire topografische kaarten die in het
verleden werden vervaardigd hebben daardoor op die gebieden betrekking. Ook
andere grensgebieden, zoals het oosten van Overijssel en Gelderland, waren als
mogelijk strijdtoneel van militair belang en werden dus gekarteerd.
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De kartering van de rivieren
Zoals hiervooi genoemd, hebben de IJssel en delen van de Rijn en de Waal vroeger een belangrijke rol gespeeld in de veidediging van ons land tegen aanvallen
vanuit het oosten Betiouwbare kaai ten waren vooi de legerleiding dan ook van
gioot belang In juli 1773 gat stadhoudei Willem V luitenant ingenieui Heiman
van Hooft opdiacht om 'Eene Kaarte te tormeeren van het terrein tusschen
Nijmegen, de Rivier de Whaal op, en de Rijn at, over Ainhem, langs den IJssel,
over Doesbuig, Zutphen, Deventei, Zwolle en Campen, tot aan Zwarte-Sluis met
de situatie daai annex, bijzondeilijk de getoitititeeide Steeden en Forten,
Rivieren, Watergangen, Dijken en Sluijzen' 2
Van Hootf is ruim vijfjaar met het opmeten en tekenen van de kaai ten bezig
geweest Het gebied dat hij kaï teerde bestond uit de iivieren en een strook land
aan weerszijde ervan De breedte van die stiook wisselde, meestal bedroeg hij
ongeveei een uur gaans, zo'n vijf kilometer dus In februari 1779 kon hij het
resultaat van zijn arbeid, een kaart met een omvang van maar liefst 630 x 270
centimeter, aan de Raad van State toezenden Drie jaar latei was ook het nette
exemplaai van de kaart gereed Hij tekende dit met hulp van de extiaoidinans
ingemeuis M A Snoeck en J A van Kesteren Op 26 februari 1782 overhandigde hij deze 'Caait van een gedeelte der Whaalstroom, gedeelte van de rivier den
Rhijn en den geheelen IJsselstroom met de situatie daar annex' aan de Raad van
State Zowel deze nette kaart als de eerdei genoemde brouillonkaart bevinden
zich nu in het Nationaal Archief 3
Zijn werk moet in de smaak gevallen zijn, want de Raad gat hem direct na ontvangst van de nette kaart opdracht nog een tweede exemplaai te veivaardigen
Ditmaal moesten de bladen een dusdanig tormaat hebben dat zi) in een atlas konden worden opgenomen Zij moesten daar echter ook weer uitgenomen kunnen
wolden om ze desgewenst aaneen te kunnen voegen Dit exemplaar was al in
oktober 1783 gereed De bladen van deze tweede nette kaait maken nu deel uit
van de Hottinger atlas van de Graatschap Zutphen, Overijssel, Zuidoost Drenthe
en Westerwolde, zoals die in de dooi de Dientse Historische Vereniging uit te
geven atlas zullen worden opgenomen 4
De kartering van de Graafschap
Het gebied ten oosten van de IJssel is in de loop der eeuwen herhaaldelijk het
toneel van strijd geweest Veel meer dan het westen van ons land heeft het in het
verleden geleden onder invallen van vijandelijke legers, van belegeringen van
vestingsteden en van verwoestingen op het platteland Tijdens de Tachtigjaiige
Oorlog heeft Holland alleen in de beginperiode te maken gehad met Spaanse
invallen In Oost-Nederland daarentegen, is tijdens deze oorlog tot eind twintiger
jaren van de zeventiende eeuw gevochten Latei in die eeuw heett het gebied ook
nog twee Munsterse en een Franse inval te verduren gehad Voor de verdediging
van de Republiek hadden deze delen van Overijssel en Gelderland een grote stra-
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tegische waarde. Betrouwbare icaarten van het gebied waren voorde legerleiding
dan ook van groot belang.5
De Raad van State gaf daarom in 1785 de ervaren ingenieur J.F. Wollant opdracht
de Graafschap en het oosten van Overijssel in kaart te brengen. Hij moest zijn
kaarten op de door van Van Hooff vervaardigde rivierkaarten laten aansluiten. Na
eenjaar alleen aan het werk te zijn geweest kreeg hij versterking. In maart 1786
werd extraordinaris ingenieur M.A. Snoeck bij de werkzaamheden ingeschakeld
en in het voorjaar 1787 kwam ook extraordinaris ingenieur H.J. van der Wijck de
gelederen versterken.6
Zonder problemen verliepen de lerreinopnames niet. De ingenieurs werden door
de inwoners van de streken waar zij hun werkzaamheden moesten verrichten
soms zeer onvriendelijk bejegend. Zo schreef Wollant in september 1786 dat hij:
'te platten lande door de bewoonders op eene verregaand licentieuse wijse in
deselve quartieren gemaltraiteert werd'. Ondanks deze moeilijkheden kon
Wollant de gereedgekomen kaarten in oktober 1787 bij de Raad inleveren.
Tezamen bestreken zij de provincie Overijssel (met uitzondering van NoordwestOverijssel en Twente) en, op enkele stroken langs de Duitse grens na, de gehele
Graafschap Zutphen. Ook de door Van Hooff c.s. vervaardigde rivierkaarten
maakten er deel van uit. Deze waren, zoals in een voorgaand hoofdstuk beschreven, tijdens de kartering van de rivieren tussen 1773 en 1783 niet vol getekend.
In de volgende karteringsfase werden de wit gebleven delen van de kaarten alsnog ingevuld. De door het drietal vervaardigde kaarten maken nu deel uil van de
Hottinger atlas in het Nationaal Archief te Den Haag. Wel werden de 25 kaarten
wegens het onhandig grote formaat - een van de kaarten had bijvoorbeeld een
aimeting van 90 bij 180 cm - in een later stadium in 74 kleinere opgedeeld.7 De
niet gekarteerde stroken langs de Duitse grens in het oosten en zuiden van de
Graafschap werden in 1812 alsnog door Franse en Nederlandse militaire ingenieurs onder leiding van chef d'escadron d'Epailly in kaart gebracht. De acht door
hen op een schaal van 1:20.000 vervaardigde kaarten berusten in het militaire
archief te Vincennes. In het Rijksarchief in Gelderland zijn foto's van deze kaarten aanwezig.8 In een volgende karteringsfase werden ook van Twente,
Zuidoost-Drenthe en Westerwolde kaarten vervaardigd. Dat gebeurde onder leiding van de van oorsprong Zwitserse kapitein ingenieur J.H. Hottinger, aan wie
de kaarten verzameling zijn naam ontleend.
De atlas
In de door de Drentse Historische Vereniging uit te geven atlas zullen alle kaarten van de Hottinger-atlas van Noord en Oost-Nederland worden opgenomen.
In totaal bestrijken deze kaarten de Graafschap, de streek rond Arnhem en
Nijmegen, Salland, Twente, Zuidoost-Drenthe en Westerwolde. Ook de zes tussen 1792 en 1794 door Hottinger c.s. vervaardigde kaarten van de omgeving
van de stad Groningen zullen worden opgenomen.

-38De ooispionkeh|kc kaaiten /i|n allen op een schaal van hondeid locden op een
Ri|nlandse duim (1 14 400) getekend In de dooi de Dientse Hisloiische
Veieniging uit te geven atlas /uilen / i | op een kleinere schaal woidcn afgebeeld. De details /uilen echtei goed heikcnbaai blijven De atlas, die een tormaat kiijgt van 33,5 x 24 cm, /al in kleuiendiuk woiden uitgevoeid Juist het
kleuigebiuik op de kaarten maakt details, /oals bijvooibeeld de bebouwing,
goed zichtbaar Het kaaitgedeelte /al woidcn vooiatgegaan dooi een uilgebieide histoiische inleiding, waai in van elk van de gekaiteeide gebieden een
beschiijvmg /al woidcn gegeven van het militaire belang eivan en van de wij/e
waarop de kaaiten tot stand kwamen De atlas kan besteld woiden bij de
Drentse Histouschc Vcicmging. postbus 243, 9400 AE Assen Tot juni 2003
bediaagt de vooimtckcningspiijs Ruio 40 (excl vei/cndkoslen) Een biietjc oi
een c-mail naai dhv^Mhv-dicnthc inio met vermelding van 'Bestelling
Hottinger-atlas' is voldoende U krijgt de atlas dan eind juni, begin juli met een
acceptgiio vooi de betaling tocge/ondcn
HJ. Vetsjell
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Sehollen. t W J Mrlrlarr lopogiatisehe kaarten en stadsplaltegronden van Nederland l")?')179'i. Alphen aan de Rrpi 1989 I I'S. NA, Geniearelirel Meniorren 4 ÜMM rnv nr 2{)2,IJ4I,
brjlaye NA RvSt rnv nr ^29 resolutrell 8 1771
Sehollen U'S 116 NA R\St rnv nr 141 resolnlre 1 9 1779 rnv nr 14^; resolnlre 29 I 1 1781
rnvni 146 resolulrcs 6 2 1782, 26 2 1782. Geniearehrel Meniorren 4 OMM rnv nr 202 1141
De brouillon en de nette kaart worden onder riuninier 4 ÜSK IJ 10 e en 4 OSK IJ 10 rn het
Natron.ial Arehrel bewaard
NA RvSt rnvnr M6 resolulre 7 1 1782 rnv nr 149 resolulre 1 10 1781 21 10 1781
Sehollen 122
- Meri PI e a

Gesehrediiirs \ in Gelderland 1492 I79S Boek II /ntphen 197=1 109 111

NA RvSt rnvnr 1S8 resolirtres 28 1 1786 =i 4 1786 Sehollen 118 119
NA RvSl rnvnr 1146 ingekoriKn slnkken ^1 10 1786 Sehollen 119
Zto ook Verslelt H l

De I ranse k.iarleri \ari Drenthe en de noordelrike kirsl Cironrngen 2001 16
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Een tijdeljke woonkeet in de Meerbekkerhoek, 1913-1915
Het vierde huis aan de Brökersweg in Rekken.
Volgens het bevolkingsregister 1911 tot 1920, folio 169 woonden in een keet op
G 4b (tussen Brookskamp en de Breuker) vanaf 3! oktober 1913 tot 24 februari
1915 de volgende personen:
Johanna Maria Bakker (hoofd), geboren 18 oktober 1884 te Groningen,
Jacobus Bakker, geboren 19 april 1905 in Oldenzaal, niet erkend kind,
Hilligje Bakker, geboren 25 oktober 1909 in Aalten. niet erkend kind,
Jacoba Bakker, geboren 7 december 1913. aldaar in die keet geboren.
Verder staat op folio 169 vermeld, dal deze vier personen op 24 februari 1915
vertrokken naar Losser en dat de keet werd afgebroken.
Over dit "vreemde gezin"in de Meerbekkerhoek kwam ik het volgende te weten.
Harald Bleumink was bij het speuren naar gegevens in het doopboek van de
parochie Rekken een doopregistratie tegengekomen met een eigenaardige
omschnjvmg.Het blijkt te gaan om een gezin zonder vader. In het bevolkingsregister wordt niet aangegeven, dat gezinshoofd Johanna Maria Bakker
weduwe was. Bij aankomst in de buurschap op 31 oktober 1913 moet zij
zwanger geweest zijn, want op 7 december 1913 wordt daar haar derde kind
Jacoba geboren. Het kmd werd niet, volgens traditie bij ons in de buurt, door één
of twee naobers op het gemeentehuis aangegeven, maar door dokter Ter Braak
uit Eibergen, die haar bij de bevalling had geassisteerd.
Het kind kreeg op 8 december het nooddoopsel toegediend (door wie dit is
gedaan, staat niet vermeld in het doopboek) en het werd twee weken later herdoopt in de parochiekerk van Rekken. Als haar peter wordt genoemd Jacobus de
Korte en haar meter was Agnes Bakker. Beide personen zijn voor mij onbekend,
mogelijk was de laatste een zuster van de moeder.
De dooppastoor plaatste achter de naam van het kind de toevoeging: Vagabunda.
Dit betekent vagebond, zwerver. Dus zonder vaste woonplaats en vallend buiten
de gemeenschap. Bij navraag bij mijn oudere zus en oudere Rekkenaren bleek,
dat niemand ooit iets van deze mensen had gehoord.
Ook mijn oud-buurman Hendrik Groothuismink (geboren in 1912 op G 4a), had
nooit iets over dit voorval gehoord. Hij, noch zijn ouders, oudere broer Jan
(geboren 1908) of zus Trui (geboren 1910) konden zich herinneren, waar deze
keet gestaan mag hebben en onder welke omstandigheden dit gezin daar heeft
moeten leven. Johanna Maria Bakker is met haar kinderen in 1915 vertrokken en
de woonkeet is daarna afgebroken.
In de kanttekening van de geboorte-akte van voornoemd kind Jacoba staat vermeld, dat bij het huwelijk van haar moeder op 25 februari 1925 in Losser met
Hendrik de Wacht het kind in het nieuwe gezin werd opgenomen en vanaf die tijd
de naam kreeg: Jacoba de Wacht.
De zwervers hadden blijkbaar een thuis gevonden.
J.H.J. Aamink
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Naamgeving Boerderijen in Beltrum.
"Hofstee"
Dit IS een boeideii| op het adies Zieuwentseweg 14 Volgens het bevolkmgslegistei van 1817 1825 werd deze boerden) toen bewoond dooi de lamilie
Peppelenbos Stoveiink en weid in die ti|d "Sweeis"genoemd De/e bewoneis
hebben /ich latei aan de Bioedeisweg gevestigd
De volgende bewoneis", Hendiikus te Hotstee, gehuwd mei Helena Klein
Haneveld, kwamen van de boeiden] 'Holstede De/e tamilie is m 1829 op Smte
Peter (22 tebiuaii) van haai huis Giolseweg 6, naai Sweeis veiti(\kken en /i|n
daar gaan wonen
Het IS aanneiTieli)k, dat vanat de/e tijd de boeideninaam Sweeis is omge/et in
Holslee Het echtpaar te Hotstee Klein Haneveld is kindeiloos gebleven
Hendiikus Ie Holstee was op 3 1 augustus 1785 geboren en is op 15tebiuaii 1860
oveileden Zi|n viouw Helena Klein Haneveld, was geboien op 16 maait 1791
en IS op 15 novembei 1867 ovei leden
Na het oveih)den van dit echtpaai heelt de vanal 18^6 inwonende neel de
bewoning oveigenomen De inwonende neef was Jan H Klein Haneveld Hi)
was op 15 oktobei 18^0 in Vieden (Did ) geboien Hi] tiouwde op 30 apiil 1869
welleli|k met Jacoba Gioot Beeinink, die op 10 septembei 1828 op de "Voshaai"
in Beltium was geboien Ook dit echlpaai is kmdeiloos gebleven Jacoba oveileed op 27 decembei 1901, Hendiikus enkele |aicn latei, n 1 op 5 juni 1904
In 1906 IS Giada ten Have, weduwe van J H Klein Haneveld, komende van K
78, samen met haai 2 kindeien m dil huis gaan wonen dus Sweeis en later
Hotstee genoemd
De dochtei, Hendiika Klein Haneveld, geboien op 4 lebiuaii 1880, is m 1909
naar Gioenlo veiHokken Haar enige zoon, Johannes Klein Haneveld, geboren op
17 |uni 1871, is hiei blijven wonen tot hi) op 1 augustus 1919 is ovei leden
Vanal M) augustus 1919 is de m Gioenlo wonende dochlei Hendnka samen met
haar man, Antonius Klein Gunnewiek en hun 4 kindeien weei bi) haai moedei
thuis komen wonen Hierna /i|n nog 2 /onen geboien Ie welen Hendiikus in septembei 1919 en Fianciscus in )uli 1921, waai dooi hun kindeital op 6 kwam
De weduwe Grada Klein Haneveld-ten Have is op 81 |ange leeftijd in 1921
ovei leden Een van de /onen, die Theo Holstee weid genoemd maai lohannes
Th Klein Gunneweike heet is m 1948 met Geeiliuida Ch Tank getiouwd
Samen met hun 10 kmdeien hebben ook /i| de heikenningsnaam "Hotstee"
gedragen en dooi gegeven
Mei het bovenstaande is uitgelegd waaiom ei mensen uil Beltium me de lamilienaam Klein Gunnewiek woiden benoemd als "Hotstee"
Januari 2003
lan Kok "oet Beltium"
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Jan te Vogt, den vioggei bi-| de gemeente warken en in /len vii |e lied een lintjen van de koneginne vedeenen, stuurn mi-) een briet met /oat e /elt zeg, een
handvol mankzaod en een tosken mosseldeii-)e van een rebbel
klaos (Rebbelen is praten Een rebbelklaos houdt van piaten )
Hee begint zien piaoteii |e met een wooi gebeuld verhaal, wooivan olde weg
waikeis nog allied schik hadden, schut c 't Geet volgens lan aovei Geiiit
Heuineman, den beschieven is in Old Ni-js nummei 45
Den Gairit Heuineman was ok tuinman bi-| den domeneer van de Grote Karke
in Eibargen en de olde gemeentewaikeis hadden dei nog allied schik van, dal ze
op een kcie deui de hegge van den hot van den domeneer Ganit an 't wark zaggen Gaiiil wodden al wat older en heurn neet te bes meer en ton zat ei een groten kraeie in de galmgaete van den toien van de kaïke "Graads, Graads,
Geiiad'" leain de kiac|e "Jao meviouw', zae Heuineman den menen dat de
vrouwe van den domeneei dal zae Maoi der kwam gin anlwooid Ton zaeden de
wegwarkers "Wi-j holt em veui de gek, as dee kraeje nog weei reait, dan loope
wi ) um En jao beur, een van dee kearls had een hoog stemmeken en too dee kraeje weer "Gei rad, Graads'"leep, ton nep éen van dee ondogte "Heurneman""
"Jao meviouw" en de stemme leep "Kottie drinken'' "Jao, ik komme', zae
Heuineman en hee slofken op de veuideure an, deed de klompe oei en liok an de
belle "Zo meviouw", had te zeg, "daor bunk dan" "Wat wil je^", had de vrouwe van den domneer ezeg "Jao, eh, uu, u het toch eioepen van kottie drinken ^"
"Nee hooi, helemaals met, Heuineman" "O, oo", had hee ton ezeg "Maar je
kunt wel kollie kii|gen, hoor' Zekei wel" En ton slotlen hee achlei eur an naor
binnen En den dag van dee wegwarkei s was weer good
N B
Naoviaoge bi-| de tamilie Heurneman wees oei, dat disse anekdote daor bekend
IS

Allenig, 't verhaal geet neet aover den Gairit Heuineman oei Old Ni-js ni 45,
maor aover den zien va, den heiten ok Garrit en wonen in een buuitjen etten
buten 'l doip, dat "De Baimhaitigheid" enuumd worden Dat waain een paar
huuskes argens in de buuile van 't zwembad 't Vinkennest
Heurneman en Huurneman
De Eibaigenaren bunt allied met de klanken uu en eu an 't husselen In
"Vuuireve" betekent vuui "vooi" Eldeis in den Achteihook is dat "veui' "Veur
in de hielde" nuumt Wim Kemink zien veihaal en dat is dan Eibargs vuui het
Nedeilandse "vuui"
Met de name Heurneman he'k veui tien joor geleden heel wat te zuuken ehad
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(Of mot ik in 't Eibargs "zeuken"schneven ^ Ik was bezig de ooilogsgeschiedenis van Eibaige te beschrieven Herman Schepers wis mi-j te vertellen, dat de
Duutseis op 10 mei 1940 al een tietse estollen hadden bi-j Huuineman, den
"doorgunds" in Olden Eibaige wonnen
Hee leet mi-| zelfs een copie zien van het proces verbaal, dat de politieman Mom
van dee diefstal had opemaakt Inderdaod, Mom had m 't protocol de name
"Huurneman" eschreven'
Ik hebbe alle Huurnemans opezoch maor dee wisten van niks Endelek kwam ik
op 't lumineuze idee um Heumeman an de Boiculoseweg op te bellen En jaowel, bi-j Anton Heumeman had een Duutsen soldaote op 10 mei 1940 een fietse
metenommen Maoi in Eibaige praoten ze van Huurneman Zelfs politieman
Mom wis neet anders of Heumeman heiten Huuineman en zo kwam die name in
zien pioces-verbaal Dat dus eigenlijk niet lechtsgeldig was
Jan te Vogt hef mi j ok nog een iiege gezegdes edaon met de verklaoring der bij Die bunt een mooie anvulling op onzen Eibargsen woordenschat Ik hebbe der
hier en dooi een vertaling in 't Nederlands bi-j edaon Niet al onze laezeis bunt
bedreven in 't laezen van ons dialect
Zo kearl, zo koeze = Zo de kearl is, zo is ok zien gereedschap Een koeze is een
stuk van een ekentak of sleet, waor ze heel vioggei met dosken, dus den veurloper van een vlaegel ( Een koeze is een stuk eikentak, die vioeger gebruikt werd
om te doisen, dus de voorlopei van de vlegel)
Hee hef 't naffelverband/en nog neet verdeend (Het navelverbandje, dat nodig is
vooi het pasgeboren kind
Ejfen met t gat in de kroele gaon = pauze houden Ok wel "der vieve nemmen"
Effen met mekare klassineren, 'n piepken roken, effen oetrosten
Een kroele is een droog hoekje op de kant van de sloot, waar je even (vi)f minuten) met 't gat lekkei waim kon zitten uitrusten en met mekaar een praatje kon
maken en een pijpje roken
Den Aevert te pakken hemmen In 't veurjaor neet good op dreef konnen kommen Sloerig in de hoed (= huid) wodden dei ezeg 't Kwam deels deui te weinig vitaminen in den winterdag Wi-j zegt tegenswoordig "voorjaarsmoeheid"
Den Aeveit was de (veurjoors) zunne
"Evart", schilt Ben Weeink, in " 't Eibaigs Plat op de Riege" En hee gif as betekenis lui, sloom wezen Maoi van de zunne in 't veuijaor wodden i j mangs ok
wal wat loom Dan was den zin van 't waiken der af
Den hef Aevert op de rugge Dat wodden bi-j ons ezeg van ene den lui was en
neet warken wol (EHW)
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Todden = dragen, sleppen. 'n Jongen hond löp met alles te todden, 'n Varken, dat
nusselt (een nest maakt), is ok an 't todden met stro.
Huulbessem = stofzuiger. Somsen in Eibargen verkoch hier de eerste huulbessems.
Den olden Tol-Pape oet Veur-Beltrum zae:"Bi-j oons, schrif Jan te Vogt, de jonge
vrouwe Anna Geesink oet Auste (Avest), broch met eur trouwen met oonze
Hendrik net veur d'n tweeden wealdoorlog ne huulbessem met".
Een vrouwleuhoor trok hadder as zeuven vösse " .(Vösse = vospaarden). Zo groot
is de antrekkingskracht van de vrouwleu op 't mansvolk.
Raöteln. Een henne, dee good in odder is, löp geneuglek te raöteln. Dan schorpt
en krabt zee met de peute in de grond um pieren of zaödjes los te krabben en op
te pikken. Bi-j dreug weer kroelt ze in 't dreuge zand en schudt dat losse zand
deur eur verenpak en zo schudt ze de luuze en vleu (= vlooien) oet de vearn.

Wegwerkers cuiii lui uien van de Gioenlosewi ,
'^
Bovenste rij v.l.n.r: Jcms Asschert, Bernard MoLktnk, Willem Vos, Gerrit Somsen, Willem Stomps,
Jan Nijkamp. Middelste rij vj.n.r: Willem van Aard (machinist stoomwals). Barend ter Horst,
Jan Reijerink, Hendrik Drenten, Hendrik Vos, Hendrik Kohes.Hendrik Schut, ..Wittehroek.
Voorste nj: Koeslag, Jan Krehhers, .. Boesveld. Johan Ordelman, Henke Prins, Tone Ni/enhius,
Jan Deurnink.
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Lopen,
Hce lop iini l hoes lun te potasken = Hi) is oud en versleten
Gengelen= wandelen, maoi t is ok wat nutteloos londlopen
Wat loop 1 I toch te gengein' Doo toch es wat
Gengein is veiwanl met 't Duutse gangein, dat "lopen leren" betekent
Hee lop as ne hane met stront an de peute = op de tenen iopen
t Lop iiin deiit niekaie (hi| is veiwaid)
Faolen = zwaai en stevig komen aanlopen Hee kwam deur 't losse land anpaolen
Geissein = hard lopen, maai niet hollen "Zee um daoi es an kommen geissein
Asol dei gin tied meer aover is'
Slok = slap, losjes.
Slok in de hoed= los in het vel Slok is ook slap "Bind mi | den band es wat vas
ter, den zit vols te slok
Slokrepen Een peerd, dat neet trok, had de repen te slok (= de trekriemen te slap
gespannen)
Weer en wind.
Slok weer= zacht, wisselvallig weer, onbestendig
Lig in de winter t maontjen op de iiim^e dan gao wi-j binnen diee dai>e ao\er
de brugge
Als in de winter het maantje op de rug ligt, dus bi) wassende maan, dan gaat het
/o hard vriezen , dat het ijs een brug over sloten en beken wordt
Op nen begiezelden tak volt ^in snee = als het geijzeld heett, sneeuwt het niet
Vriezen dat 't knapt Heel haid vriezen Zo haid, dat de beume der kloven van
kriegt, wat 't knappen veroorzaakt Veural eken (eiken) bunt daor heel geveulig
veur , wet Jan te Vogt te vertellen Timmeileu en meubelmakeis hadden een hekkei an vreezebasten in de boomstemme ( Bi) haide vorst ontstaan ei vooial in
eiken vriesscheuren in de boomstammen)
Samtiedehjk = zo geleidelijk an, (zie ok Weeink"'t Eibargs plat op de iiege)
Lanimentearn = lamenteren, jammeren
Rijzen of reizen = met iets tijns, b v suiker ,sti ooien
Ok De roi^i^e is meei as iiepe ze ^eet al an 7 reizen, de keurne laot zich los oet
de oorne (= de zaadkorcls laten los in de aren)
De kasboom (ketstboom) begunt te reizen, de naolden valt dei af
In Eibargen wodt ok guurn ezegd, in 't bezunder van kalk op de muurn
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0pm. 't Is niet duidelijk, of je moet schrijven "rijzen"of "reizen" . 't Woord is
waarschijnlijk verwant met het oud Duitse woordje risen, dat een opgaande of
neergaande beweging weergaf. En dan is rijzen een voor de hand liggende spelling van dit woord. Praktisch uit het spraakgebruik verdwenen.
Slaege. 't Land is vol slaege: 't golft, 't is onlieke. De vrouwe hef mooie slaege
in de heure.
Het enkelvoud: "een slag in 't haar hebben" is normaal gebruikelijk.
Straejen {of strelen), streiijen = strooien, 't Heuj straejen = 't hooi uit mekaar
strooien om het beter te doen drogen.
Boeven = beven. Baeven as een espenblad. Baefespe - een ratelpopulier.
Baeven van koldiuheid. Verklommern= verkleumen van de kou.
Olderdom. "Vrogger kraejen de hanen", zae de boei; "now gaapt ze". Hee was
zo doof ewodden, dat hee 't kraejen neet meer heurn.
Te Linde wodden. = dementeren
Aj pensioen kriegt, hej feest, nuior i-j mot wal zelf de slingers ophangen.

StuKihcihcli'iiiii; .1 W Hci^ciiuiitsliaal 1948
V.l.n.r. H. Sloiiips. T NIICIIIIKIS. G. Kolllwf (Rekken), .lan MciiU-iikamp. G Bnwnma.
(Rekken)

Joh Bats
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Reppeln.
Eei} ic'ppcltiiuticn = een condoom
Reppeln wodden e/eg van beeste, at ze mekaie van wellust bespiongen in de
weide "Reppeln, dat doot de kniens" wis dei mi ) ene te vetellen, an wee ik
viooge ot e wis wat reppeln is
At de vaikens evoeid wodden slonnen /e hongerig te reppelen tegen de /onnies
(/ich op de achteipoten oplichten tegen hel planken schot aan )
Ok kindei ot jonges konnen staon te reppeln tegen een hek an ot /o Ot op een
ondeigrond van stio, die dan oet mekare etrapt wodden Moodei kon dan loop
en "Hol toch op met dat gereppel"
De koo wet neet dat ze kalf i\ ene s Dal /aeden ne kere een paar jonge vrouwleu leggen eui mooder, dee toetein umdat /e te late van de kaï misse in hoes
kwammen
Nog es Viouwen bloot handel dood
Nao de vaiialie ' Kaïsen lood handel dood en kieeg ik van Jan te Vogl nog dis
sen ceidhaczcn lood handel dood Ze gaot allcmaole aovei de/ommertied,
dal tei gin handel was in vee en /aod van 't land
Pasloois doeven ok wal ka s eneumd Dal bunt de kiaejen, dee um de karken hen
vleegt (kraaien die lond de kei ken vliegen)
Opstrop.
"Waoi is on/e va'" vioog mien bieui en on/e moo /ae "Hee is naor Opstiop"
"Wat dut e daor'" "Pispotjes bakken en i-) /ollen kommen um dei de ooine an te
smakken", was 't antwoord
Ok bakken ze in Ochtiup kuiken (kiuiken) van de lode klei dooi Dee gebioeken
de boem vioggei geeine um in den /ommeidag dunken in met te nemmen naoi
't land Dan zatten /e den kiuke met dunken derin onder een gaste met rogge De
opstiopsen klei was poieus en de kiuke begon te /weiten en /odaonig bleet 't
diinke keulig (koel)
Opstiop IS de veibasleiing van Ochtiup, dat eften aovei de gren/e achtei Gionau
hg De plaatse is bekend vanwege de pottenbakkers Dee bakken vrogger pispotte met londumme ooine dei an, dan gieppen de viouwleu in 'l donkein nooit mis
ondei t bedde at ze dei snachtens oet mossen um te pissen Teggenswooidig
wodl ze as sierpotjes verkocht, he'k nog pas eziene (EHW)
BoUUiii^ - haast hebben Hee is toch zo boldeiig in de hoed (onrustig)
Hoed IS hiei niet huid", maai "li)t^' Huid is in lAchteihoeks vel"
Ton den veedoktei bi j 'n boer mos helpen mei l afkalven van een veeize in 'n
stal (een)aiige koe),/eg den boei 'Pasop doktei den slarken tiaedl o w / o nog

47op de hoed"( "den staiken" was de koe dic ei naast stond in de stal en kon de dok
tei een trap tegen 't li)t geven ) Maoi den veedoktei zeg 'Dat kan met, want mijn
hoed ligt achtei in de auto"
Hoed - hood
Iets oiidei de hoed liehhcii - wat ondei de leden hebben = zich ziek voelen
Smodderif> = onzelig^ met schoon Verwant met smoezelig"'
Een sinodse deuze = geen propere viouw
Smodde of smorre was ok de koppein koffiepot Een bekend lestauiant in
Markelo is "De Kopien Smoiie ' Zol /o'n pot dei vroggei ok wat smoddeiig oet
hebben czeen ^
In 't dorp, wooi ik vandan kommc, wodden een van de wegwaikeis ok "Smodde"
enuumd, den was altied met den teerbessem in de weei en zag der dan ok smod
deng oet Hoo kon den man bi | dat waik ok schone blieven
De wisseling van dd en ii kump in disse stieken vakei veui Een boiiel wodt in
Eibaige vaak as boddel oetespiokken (E H W ) zie ook bij D Baitelink
Ge/egdes
Al duet i-j ok iii de kciiiie, as t neet hottein ml kiiei^ i-j i^iii hottct Als het niet
wil, dan lukt het met, watje ook doet
Zonder hrandholt kan de se hossteeii nc et dampen = Zonder geld is niets te koop
Het w-eei kan waen nat t ml den koekoek lop neet \eiii apiil
Hoiidcidniensiii
liondcidzinnen Hoiidcid woste (noisten) liondeidpinnen (I
j kont 't neet alle leu naoi 't zin doon = Je kunt het met ledeieen naai de /in
doen)
Boeiennamen Een verhaal apait
Heel volle boem hebt een bi-jname Zo kent ze in Beltrum, volgens Jan te Vogt
Paojert, = Pajers, Smedart = Snijdeis, Heujart = Hooiaart, Staeveit = Stevens,
Piaomait = Piamei, Kamait = De Kame, Kniepait = Meekes, Bruggait=
Bruggeit Howkait= Hauwkeit
Maor een neiikait (eldeis nenkerd) is een herkauwer
Zo kon de volgende oetneudiging ontstaon
"Den Aekstei op de Kiette wodt veizoch op de begiafenisse van de Weule te
kommen den op de Kiaeje wont"

-48Opmeiking Het valt op, dat de uitgangen "er", "ert"ot "erd" met name in
Beitium /ijn verworden tot "ait" Sloidig uitgesproken zelfs tot "at", zoals ik 't
hooide m "Houwkat" Let ok op wat hierbaoven stond ovei Aeveit en Evart
Zo, dat was een beste wanne vol mank/aod Van alles wat
Bedankt Jan te Vogt
De bi-)drage van meviouw M Orriens - Stotteler bewaai ik tot de volgende kere
Laot 't OW allemaole good gaon E H Wesselink (Hennie)
Maart 2003

