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Van het bestuur. Terugblik op het jaar 2004. 

On/e uitj»avcn in 2004. 
Inhoud en omslag van ons |ubileumnummei. Old Ni-|s ni 50, weid dooi de 
leden hoog gewaaideeid 
Omdat we met een andeie drukkei weiken, n 1 diukkeii] Maaise, hebben we 
besloten hel omslag te veiandeien Met genoegen kqken we teiug op de num-
meis 32 t/m 49 met op de omslag de mooie sieeitekening van buk Stam Alles 
heett 7ijn tijd Voortgaan en niet vergeten 

Ledenwerving. 
We gaan vooi 1 ()()() leden We/itten dicht in de buurt Om de ledenwei ving aan 
te moedigen (ver)aardagscadedu bijvoorbeeld), kunnen we wie een nieuw lid 
opgeelt, een piemie m uit/icht stellen, n 1 ol de gedichtenbundel 'De Holtei' van 
G Odink ol ' t les kan liepi' geschreven door L A van Dijk U vindt m dit num-
mei een aanmeldingsloimuhei Natuuilijk kan men ook telelomsch contact 
opnemen met Dick Somsen 

Boek KTV Eibergen 
Het boekje ovei de KTV bleek goed aan te slaan Het is /o goed als uitvei-
kocht Van alle kanten kwamen enthousiaste reacties 
Ixn schiilteli|ke reactie kreeg ik van mevrouw J H Ni|man Kiuidemer uit 
Wmtciswijk Het blijkt, dat /e een kleindochter van moedeis/i|de is van Beiend 
llcndiik Niessink en Geeitiuida Mei|eis, die tot haai oveili)den inwoonde bi| 
Adiiaiius Kiuidemer en Aalt|en Niessink, de oudeis van meviouw Nijman 
Beiend Niessmk weikte op de blekeii] Hi| woonde op huisnummei A3 en het 
huisnummer van de blekeiq was A4 
Toen hi| (weileed, /eiden /e van de lamilie ten Cate tegen /i|n viouw "Tiui, 
maak |e met be/oigd wi| /uilen vooi )e /orgen". En dat is ook gebeuid Elke 
/ateidagmoigen kwam jonkheei A R J van Coevoiden, die ook op de blekenj 
welkte en woonde aan de Klaashotweg in de buurt van Kruidenier, een loon-
/ak|e brengen met daarin een rijksdaalder, tot aan haar overlijden 
Ik kan me nog herinneren, dat in de decembermaand wel eens twee dames van 
ten Cate kwamen om mi|n opoe te be/oeken / e biachten dan een paai eigenge-
bieide /warte kousen mee De tijden /ijn wel veiandeid 
Bij het hondeidjaiig bestaan van de iabiiek werd er een krans gelegd op het 
oude keikhol aan de Boiculoseweg door de heer Adoltsen namens de directie 
Hij /ei toen "We leggen een krans op het grat van eén van de oplichters, wiens 
naam we niet /uilen noemen" Aldus I H Nijiiian Kiuidenier. 

Boerderij- en veldnamenboek. 
In september konden we het lang in ontwerp /qnde boerdeiij- en veldnamen
boek uitgeven, samen met het Staling Instituut te Doetinchem Het is een heel 
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mooic uitgave geworden met piaehtig kaailweik en gegevens ovei tweehonderd 
boeideii|en en bi|/ondeie histoiische veldnamen Er is nog een beperkt aantal 
verkii|gbaai bi| boekhandel Gellekink tegen de prqs van € 18 95 

Open Monumeiitcndaf». 
We beipeikten ons dit |aai tot een expositie van kaarten en loto's van boeideri)-
en en veldnamen in de oude Maltheuskeik, het mooiste monument van te Eiber
gen Na het monumentenweekend stonden de kaarten nog drie weken opgesteld 
in museum De Scheper 

Grote belangstelling; voor 25e Filmtestival 
Vele (oud) Eibergenaren in de /aal en vele Eibergenaren op hel witte doek ti|-
dens het 25e Filmfestival van de Historische Kiing op zondag 7 novembei in de 
Huve De grote /aal was zowel tqdens de middag als de avondvoorstelling 
helemaal uitveikocht In totaal weid het evenement bezocht door bijna vijfhon
derd belangstellenden 
De Filmcommissie was er wederom in geslaagd een gevaiieeid en ondeihou-
dend piogiamma samen te stellen, dat begon met een lilm, die het Rode Kruis in 
1950 maakte In een bonte stoet paiadeerden tientallen Eibergenaren over het 
witte doek waarbij Herman Schepers deze en gene bij name noemde Onder 
meei passeeiden de levue de muziekverenigingen Fuphonia en Excelsioi de 
gymnastiek en de voetbalveieniging, de padvindeiq, kindcispelen op de Maat, 
een demonstratie van de hondenclub en een grote optocht met veisierde wagens 
Ook het talrijke publiek en piominente Eibergenaren ontkwamen destijds met 
aan de camera en zo waren onder anderen te herkennen 'hondenman' Sigger, 
optochloiganisaloi Bievink, doktei Vissei, iabiikanl Jan Piakke, buigemeester 
Van Wensen en Hendrik Odink 
Lieide vooi het ambacht heette de lilm met Albeit Hulshof in de hooklrol Hij 
woonde destijds in Haailo in De Vuurrevei hel museumboeideii|l|c dal nu in 
Eibeigen aan de Hagen staat en ondeideel is van museum De Scheper Met zqn 
onafscheidelijke sigarettenpeuk je op z n onderlip, hel hij vanaf het snijden van 
de wilgentenen tot aan het eindproduct zien hoe in vioeger tijden alleilei ver
schillende sooiten manden weiden gevlochten Van lecentere datum was de 
korte impressie van de Monumentendag 2002, toen Gerrie te Velthuis in de huid 
van de legendarische Polderdieke kroop Met haar kinderwagen vol koopwaar 
en veigezeld dooi de kiep'nkeeil Anton ter Huine, liep zij vol veibazmg door 
het Eibeigen van nu 
De laatste tilm was de nieuwste productie van cineast Ben Tragtei in de hete 
zomer van 200^ legde hij de uitbreiding/ienovalie vast van de grote schuui bij 
museum De Lebbenbiugge in Borculo In piachtige beelden werd de bouw 
gevolgd tot aan het iiaaie eindiesultaat 
Na afloop bracht voorzitter Hennie Wesselink dank aan Ben Tragter Annie 
Busink lohan Baake Aiend ter Weeme en Heiman Schepers van de Filmcom-
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missie HIJ nep de aanwezigen op om dia's van de Bloemensymfonieen uit de 
zestiger en zeventiger jaren beschikbaar te stellen alsmede oude films voor het 
festival van volgend jaar 

Excursie Hattem. 
Onze excursie eind mei naar Hattem was een succes We werden er begroet door 
ons in Hattem wonende lid, mevrouw Netty Nooidzij Bomer, die de hele dag in 
ons midden was en ook meedeed aan de rondleiding door Hatttem, waar o a het 
Bakkerijmuseum en het Anton Pieckmuseum werden bezocht We hadden een 
fijne chauffeur in Geint Hartemink, die helaas korte tijd nadien plotseling ovei 
leed 

Excursie 2005. "Aover den Paol". 
Nu al kunnen we bekend maken, dat onze volgende excursie zal worden gehou
den op zaterdag 28 mei 2005 We zoeken het ditmaal voor de verandeiing in het 
buitenland, maar wel dichtbij Dat scheelt ook in de kosten 
Gezien de belangstelling voor het boekje ovei de KTV leek het ons in de lijn 
liggen om eens een textielmuseum te bezoeken Ons oog is gevallen op het tex
tielmuseum te Bocholt, waar de weettoestellen nog draaien en waar men de daar 
vervaardigde producten kan kopen Bij ons bezoek kregen we een prettige 
indruk van het geheel We krijgen er een rondleiding in het Nederlands en ei is 
een gezellig restaurant voor koffie met gebak 
Na dit bezoek vertrekken we naar Anholt voor een bezoek aan het Biotopwild-
park Anholter Schweiz, dat naar onze smaak een bezoek zeer de moeite waard 
is Het park werd in 1893 aangelegd door Leopold van Salm zu Salm, die zo 
onder de indruk was van het Zwitserse Vierwoudstedenmeei, dat hij dat jaar 
bezocht, dat hi| dit meei in het klein het aanleggen met rotspartijen, die per 
schip en paardenwagens van Zwitserland werden aangevoerd Men kan er wan
delen en genieten van de in het Wildpark vooikomende planten en dieren, o a 
de wasbeer Midden op het meer staat een Zwitsers chalet, waar men onder het 
genot van een drankje kan genieten van een boeiend uitzicht over het meer met 
zijn rotspartijen De kosten van dit middaguitstapje (van 13 uur tot 19 uur) 
bediagen circa € 20, per persoon 

Men kan zich nu al opgeven bij 
AnnieBusink,Lanksweg23,7151 XV Eibergen, tel 0545 471498 of bi) 
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel 0545-472517 
De deelnemers krijgen natuurlijk te zijner tijd nadere informatie 
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Onder de oude ginkgo biloba. Museuninieuws 

Museum de Scheper heelt weer een lleuiig en levendig jaar achtei de lug Tot 
eind lanuaii hadden we een expositie met loto's van tihct^en voorheen en 
ihans In april en mei exposeerden Hannie Somsen, Manen Schmidt en Marian
ne Ezendam hun kleurige bloeinenschilderi|en Van eind |uni tot begin augustus 
kwamen de amateui schilders Dick Beekman en Bi am Wei|land en lotogiaal 
Wim Tuitert samen ondei de titel Aliika, zo mogeli|k nog kleunger We zoigden 
weer voor activiteiten tijdens het Nationaal Museum-weekend in apiil Op 8 juli 
trokken we naar 't Heimaal met Herman Schepers en be/ocht aansluitend de 
Rei/ende Veiteilei het museum om over de diaak te veitellen, die het Geldeis 
erfgoed bedreigde Van 9 oktober tot 11 november hadden we een tentoonstel
ling van piachtige kaaiten van Twente en de Achterhoek uit de 16e en 17e eeuw 
bn we sluiten het |aai al met een expositie "oud papiei", waai uit blijkt dat ei 
fraaie schatten tussen het papier kunnen /itten, zoals geld uit het concentratie
kamp ol een biiet van Heniy Moore De/e expositie bli|lt lot hel einde van het 
|aai 

Hevrijding van Eibergen 60 Jaar 
Op 1 april 194* ,̂ Paaszondag, weid Eibeigen dooi de Engelse tiocpen bevujd 
van de bezetting dooi de na/i's Dat heidenken we met een tentoonstelling die 
duuit tot de bevri|dingsfeesten in het hele land geluwd zijn Er komen allerlei 
thema's aan de orde de distiibutiekantoren met hun bonnen, het plaatseli|k 
bureau m on/e agiarische gemeente, het vei/et, de ia//ia 's, pamlletten van beide 
kampen en natuui li|k de bevrijding /ell Museum de Scheper heeft allerlei docu 
inenten en ob|ecten en heeft veel conlacten met ver/amelaais Als er echter 
onder de le/eis van Old Ni'js mensen /ijn die vooi wei pen vooi deze tentoonstel
ling in bruikleen willen geven, of die een mooi veihaal hebben dat bij deze 
expositie past, dan kunnen die /ich met Heiman Schepers m verbinding stellen 
(0545-471333) 

Exposities 2(M)5 
VOOI 2()()S hebben we al viei tentoonstellingen waai van we al /eker zi)n hoe die 
ei uit komen te zien Van 3 tebruaii lol 24 maait exposeert Ben Somsen loto's 
van Eibergen en omgeving. Op het eind gaat dat gepaard mei de presentatie van 
zi|n loloboek "om Eibergen" Van 31 maart tot 16 mei staat de bevii|ding van 
Eibeigen 60 jaai in de aandacht Waai schijnlijk kun |e in dc/c peiiode een esta
fette lopen door het hele land om alle exposities, voorstellingen en festiviteiten 
Ie bezoeken Maar in De Schepei kunt u ook nog met uw eigen heiinnenngen 
aankomen Van 28 mei tot 3 )uli komt de Belliumse kunstenaai Jan Smit met 
schilderijen Jan was oorspronkelijk boer, maai hi| is van loeping verandeid en 
schildert nu veel landschappen en maakt poëzie Van 21 )uli tot 11 september 
woidl ei een expositie gewijd aan Kamp Holteihoek, dat 30 jaai bestaat 

Paul Puntman. 
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Eibergen grensland tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 

In mijn boek Kom Vanavond met Verhalen, Eibergen in Oorlogstijd deel 2 heb 
ik in het ecistc hoofdstuk de geschiedenis ovei de oor/aken van en de aanlei
ding tot de Eeiste Weieldooilog beschieven en verwe/en naai bclangiijke, in de 
bilbiotheek veikrijgbare geschiedenisboeken 
Daarom volsta ik in dit artikel met vermelding van enkele belangiijke jaartallen 
van die ooi log 

28 juni 1914 

28 luh 

28 juh 
1 augustus 

3 augustus 

4 augustus 
6 augustus 
12 augustus 
2 november 

'S novcmbei 
19IS 1917 

1917 I fcbiuan 

1917 óapiil 

1917 

1918 3 maart 
1918 

1918 11 november 

Oostenrijkse tioonopvolgei in Saiajewo veimooid dooi tei-
rorist' 
Oostenrijk verklaart Seivie de oorlog Rusland mobiliseert, 
Duitsland mobiliseert Otticicren in Bei lijn juichen Het 
volk op straat /ingt ' Nun danket alle Gott" 
Ook Frankiijk mobiliseert 
Duitsland verklaart Rusland de ooi log, omdat Rusland 
algehele mobilisatie afkondigt 
Duitsland verklaart de oorlog aan Frankrijk en trekt zonder 
ooilogsveiklaring vooial België binnen Ooilogsveiklaiing 
volgt pas op 4 augustus 
Engeland vei klaart de oorlog aan Duitsland 
Oostenrijk verklaait de ooi log aan Rusland 
Frankrijk en Engeland verklaren de oorlog aan Oostenrijk 
Turkije kiest de kant van Duitsland Rusland vciklaart de 
oorlog aan Tuikije 
Engeland en Fiankrijk verklaren de ooi log aan Turkije 
Het westelijk Iront /il muuivast Mensonterende loopgra
venoorlog 
Duitsland kondigt de lucksichtslose (mets ont/iende) U-
Boolkiieg aan 
De Vcienigde Staten van Ameiika verklaren Duitsland de 
oorlog 
Oktoberrevolutie in Rusland Hel tsarenrijk wordt een com
munistische republiek 
Vrede van Biest Litowsk tussen Rusland en Duitsland 
10 november Kei/ci Wilhelm 11 van Duitsland viaagt asiel 
aan in Nedeiland 
Wapenstilstand tussen westelijke mogendheden getekend in 
spooi wagon te Compiègne 
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Vluchtelingen 
Duitsland maakte haast met de oorlog tegen Frankrijk. Het was er heilig van 
overtuigd, dat het Frankrijk net als in 1870 in recordtijd op de knieën zou krij
gen. Het Duitse leger trok België binnen om via de onverdedigde noordgrens 
van Frankrijk snel succes te bocken.(Plan Von wSchlielTen). Luik werd door Duit
sers plat gebombardeerd met "dikke Bertha's", zoals men de kanonskogels 
noemde naar de echtgenote van de wapengigant Alfred Krupp uit Essen. 
Toen de Duitsers begin oktober Antwerpen hadden ingenomen, kreeg Zuid-
Nederland een grote stroom van vluchtelingen te verwerken, meer dan 2()().(){)(). 
Ook 30.000 gevluchte Belgische soldaten zochten hun heil in Nederland. 
Een aantal keerde nog hetzelfde jaar naar België terug, maar tussen de 50.000 
en 100.000 bleven de hele oorlog. De kosten bedroegen voor de Nederlandse 
regering 40 miljoen gulden. 
Het vluchtelingenprobleem had een enorme impact op de hele Nederlandse 
bevolking van nog geen 7 miljoen. Ineens was één op de vijfendertig Nederlan
ders vluchteling. 

J.P.A. Wilhelm 
.I.P.A. Wilhelm, net op vijftigjarige leeftijd uit militaire dienst 
getreden, werd door de regering benoemd tot regeringscom
missaris voor het vluchtelingenwerk in Noord-Brabant en 
Zeeland. 
Na beëindiging van die laak werd hij benoemd tot burge
meester van Eibergen. 

Vluchtelingen in Eihcrgen 
Ook Eibergen kreeg er mee te maken. In oktober werd er in de gemeenteraad 
melding van gemaakt. 
Hoeveel vluchtelingen er hier aankwamen, is niet te achterhalen. Uit het boekje 
van F.J. de Leeuw "Eibergen in oude ansichten" deel 2 weten we van de 
gezusters Dierickx, vluchtelingen uit België, die in de Grotcstraat een tijdlang 
een hoedenzaak hadden in het pand waar nu de drogisterij Schlccker zit. 

Vrede in duigen 
De vrede lag in duigen. Bij het Vredespaleis in Den Haag zag men een bord 
staan: "wegens faillissement te koop". 
Het was ook wel bizar. In Nederland lag de herinnering aan de onaHiankelijk-
heidsfeesten van 1913 nog vers in het geheugen. Ook Eibergen had meegedaan 
met erebogen en versierde straten. In Rekken hield men een optocht, die het 
begin zou zijn van het Rekkense volksfeest. 

M 
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(i rootoirjij 

^d 'Y^-rt^ 
Het ho^e huis rechts is het pand, waarin de dames Dierickx een hoedenwinkel hadden. 

De eerste ^ 
ckk. Elect. 

Tram, met 
aar voltal-
ig personeel 

Ansichtkaart uit 1913. Volksfeest in Rekken, 
{collectie,/. Baake) 
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Twee foto's van de Onafhan-
kelijkheidsfeesten in 1913 
(16 september) 

De :ud stond op de plek van 
de huidige viersprong 

De e re hoog stond hij de 
spoorwegovergang aan de 
Beltiiimsewe^ 

(c ollec tie J Baake) 
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Het feestcomité: De heren Samson, Fokkink, Ahhink, burgemeester G.H. Smits, 
Ouden Ampsen, Orhan, G.J. de Jong, G. Schaperclaus, W. Timmen, 

Antink en vid Noorda. (c ollcc tie J. Baakej. 

Gevolgen voor Nederland 
Op vrijdag 31 juli 1914 kondigde de Nederlandse regering de algehele mobilisa
tie af. Alle militairen, miliciens werden ze toen nog genoemd, werden onder de 
wapenen geroepen. De totale legermacht bestond uit 177.500 man, 6600 paar
den en 400 kanonnen. Aan de kust stonden 78 kanonnen, merendeels afkomstig 
uit gesloopte oorlogsschepen. 
De uitrusting van de soldaten, die al enige jaren met groot verlof waren en nu 
weer moesten opkomen, was allerbelabberdst. Heel wat opgeroepen manschap
pen ontdekten, dat hun dienstlaarzen krom getrokken waren en het dicnstonder-
goed en de sokken waren al lang in het burgerleven afgedragen. Vaak met het 
uniform op het naakte lijf en met blote voeten in de krom getrokken schoenen 
sjokten ze naar kazerne of legerplaats. Honderden strompelden de volgende 
ochtend naar de dokter met blaren aan de voeten. 
Er was een ernstig tekort aan helmen, gasmaskers, handgranaten en mitrailleurs. 
En er was munitievoorraad voor ... 14 dagen, als er tenminste niet te hard 
gevochten hoefde te worden. 5) 
En het werd in vier oorlogsjaren niet beter. In april 1918 meldde de legercom
mandant, generaal Snijders, dat slechts één op de veertig soldaten een stalen 
helm had en één op de tachtig een gasmasker. 3) 
Maar ondanks die slechte bewapening en uitrusting kostte de mobilisatie 50 mil
joen gulden. Niet niks in de tijd, dat de halve cent nog een wezenlijke gelds
waarde had. 
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Nieuw uniform 
Eén ding kregen de soldaten kort daarna nieuw. Het militaire uniform droeg niet 
langer de blauwe kleur met opstaande kraag, nog uit de Franse tijd, maar werd 
vervangen door hel veidgrijs, dal we tot 1940 /.ouden kennen. Haast elke 
Eibergse jongen, die in die tijd soldaat moest zijn, zal wel een foto naar huis 
gestuurd hebben in dat nieuwe uniform. 3) 

Modern vervoer van mitrailleurs. lYekhonden! 
Om het leger aan snel vervoer te helpen, werden alle gemeenten opgeroepen de 
aanwezige motorvoertuigen te inventariseren. Ook de gemeente Eibergen moest 
opgave doen van het aantal auto's. Dat waren er vier, J.E. Prakke had er één, en 
ook mevrouw PrakkeLuiten, de weduwe van Herman Prakke, en dan nog H.H. 
ten Cate en dokter Veening, die ook zijn tijd vooruit was. 4) 
De legerleiding legde beslag op 10 van de 130 vrachtauto's die er in Nederland 
waren en vorderde 240 trekhonden voor het vervoer van de mitrailleurs. 5) 

Schoolmeesters onder dienst. 
Ook Eibergen kreeg met de mobilisatie te maken. In Rekken werden het school

hoofd, meester Tiecken en de "hulponderwijzer" onder de wapenen geroepen 
en ook de onderwijzer Bousema uit Beltrum. 

Nid ■rW..« nrMA «pfMNM 

Hel k'^er paraal. Pirntbricfkaartcn met leficroiulcnlelcn (let op de trekhonden). Scimen-

gevoegd ontstond de beeltenis van koningin Wilhelniina. 
(uil: Gesehiedenis in heelden, uitgever Waanders 2000} 
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Een Duitse soldaat en een 
Nederlandse Grenswachtsoldaat 

hij de grensovergang Holterlioek. 

(collectie./. Raake). 

In 1916 deed meester Tiecken, die bij de landstorm diende, een poging tot ver
lof, maar dat werd geweigerd. J. Leppink, onderwijzer zonder hoofdakte aan de 
school te Eibergen, werd tijdelijk tot hoofd in Rekken benoemd. In 1916 werd 
tot tijdelijk onderwijzeres aan de O.L. school in het dorp mej. G.J. Hupkes 
benoemd. 6) 

Grenswacht 
Ter bewaking van de grenzen werd de grenswacht in het leven geroepen, meest
al bestaande uit nog weerbare mannen, de zogenaamde landstorm, die nu weer 
opgeroepen waren. In Eibergen werd een grenswacht gestationeerd, die aanvan
kelijk werd ondergebracht in twee boerenschuren aan de Rekkenseweg. Al in 
1914 werd daar een barak gebouwd, waarin de grenswacht tot 1917 werd onder
gebracht. De gescbhiedenis van deze barak staat te lezen in Old Ni-js nr 36. Er 
waren twee grensposten te bewaken, bij Oldcnkotte en in de Holterhoek bij 
Zwilbroek. Ook was er een post op de Haaksbergscweg met slagboom. Daar
naast moesten ze patrouilleren in hel grensgebied, een strook van ± .'ïkm breed, 
waarin ook Eibergen grotendeels lag. 
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Grensoveif^am; hij Oldenkotte. 

Gieiisoveigani^ Holterhoek Zwilhioek. genomen vanaf de Duitse kant Duitse Zollheumte 
met haard poseert samen met de Nedcilandse maiedtaussee te paai d 
(collectie J Baake) 
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Eibergen, grensgebied 
Grenzen leidden in het verleden nogal eens tol twist en gekrakeel. Daarvan 
getuigen op Eibergs en Haaksbergs grondgebied het Twislveld en de Krakeels-
weg. Om aan dat gekrakeel een eind te maken, werd in 1766 na veel onderhan
delingen de grens met het bisdom Munster vastgelegd en werden er grenspalen 
gezet van Niekcrk bij Rekken tot aan Dinxperlo. Op Eibergs grondgebied, een 
traject van ruim 12 km lang, kwamen palen van Bentheimcr zandsteen te staan, 
genummerd van 803, bij de grens met Meddo tot en met 832 bij Niekcrk ten 
noorden van Rekken. 
Bij het Zwilbroekse veen maakt de grens een haakse hoek. De steen daar werd 
de hakenstcen genoemd, waarvan de vrijwel zeker naam Haak en Hoek is afge
leid van het nabij die steen gelegen restaurant aan de Winterswijkscweg. 
Na de Franse Tijd vond een controle plaats. Op diverse plaatsen werden in 1847 
zogenaamde obelisken van hardsteen geplaatst, omdat de oude stenen waren 
verzakt of spoorloos verdwenen. 
Voor de Franse Tijd kende men al een tolhelTing voor in- en uitgevoerde goede
ren, convooi- en licentiegelden genoemd. Het was een van de weinige mogelijk
heden voor de overheid om aan geld te komen. Convooigeld werd geheven 
voor het begeleiden van schepen bijvoorbeeld en een licentie was een vergun
ning voor het vervoeren van goederen naar het buitenland. 7) 
Na de tijd van Napoleon werd de zaak beter geregeld. Er kwamen bewapende 
douaniers voor grensbewaking en inning van invoerrechten en accijnzen, zoals 
dat sindsdien werd genoemd.7) 
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Sniokkel in oorlogstijd 
Smokkclarij is zo oud als de belasting op in- en uitvoer. Smokkelverhalen dus 
ook. Joop Brens legde er een aantal vast in zijn boekje "het Meisje van "Roder-
lo", waarvan niet vaststaat uit welke tijd welk verhaal stamt. Harry Overkamp 
vertelde er enkele in Old Ni-js nr 45, bl/ 19 cv. Hel oudste smokkelverhaal is 
het door Hendrik Odink romantisch beschreven verhaal "De Gestoorde Brui
loft" uit 1819, waarvan ik hier alleen de tragische afloop weergeef. 

De gestoorde bruiloft. 
Het gebeurde in mei van dat jaar op de bruiloft van Hendrika van de Smitteri-je 
in Rekken bij Poppink en Derk Antvelink. De gasten dronken Moezel', die 
Stomps van de Pasop, een fervent smokkelaar had bezorgd. Stomps was een fer
vent smokkelaar. Hij betrok zijn jenever van scholte Siehoff uit Ellerwick. Dat 
wist de commies Evers, afkomstig uit Noordwijk, die al tijden tevergeefs had 
geprobeerd om Stomps op zijn smokkelarij te betrappen. 
Zowel Pasop als Evers dronken meer dan goed was op de bruiloft en kregen het 
openlijk met elkaar aan de stok. Evers droop af, inaar wachtte Stomps, toen die 
met zijn vrouw naar huis ging op bij de Lindcvoort in Rekken en schoot hem 
neer. Evers kreeg twaalf jaar tuchthuisstraf. 8). 

Bentsink. 
In 1888 werd in Rekken de jonge Gradus Bentsink op tweeëntwintigjarige leef
tijd op smokkel betrapt. Op smokkel stond tot 1909 gevangenisstraf. Om aan 
opsluiting te ontkomen vluchtte hij via Vreden naar Hamburg, waar hij zich 
inscheepte naar Amerika. Hij vestigde zich als boer in Pennsylvania. 
De familie Benlsink aan de Meeldijk onderhoudt nog steeds banden met de 
Amerikaanse familie Bentsink in Pennsylvania. 9) 

Smokkel in 1914-1918 
Alle historici weten te melden, dat de smokkelhandel in de jaren 1914-1918 
hoogtij vierde. In de grensstreek, waarin Eibergen lag, was dat zeker zo. 
Gelukkig had de Nederlandse regering verklaard, dat smokkelhandel geen 
schending betekende van de Nederlandse neutraliteit, al bleef smokkel wel straf
baar en werden er 23.000 soldaten extra ingezet voor de grensbewaking en 
tegen de smokkelhandel. Maar of het hielp? 10) 
De Duitsers hadden met hun grote legers aan west- en oostfront aan alles 
behoefte. De stijgende prijzen werkten de smokkclarij natuurlijk sterk in de 
hand. 
In de Achterhoek en ook in Eibergen-Rekken werd bij het leven gesmokkeld. 
Gerrit Stomps uit Mallem, (geb. 1906, overleden in 2003) wist mij er in 1998 
van te vertellen. 
Volgens hem lag hun huis aan de Slotmansweg aan een smokkelweg die begon 
bij het station van Rietmolen. Daarlangs werden o.a. paarden vervoerd. Daaraan 
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hadden de Duitsers grote behoefte. Er sneuvelden in totaal 8 miljoen paarden in 
het leger. Soms gebeurde het, dat er bij Stomps paarden aan 't huis vastgebon
den stonden Die hadden de hoeven achterstevoren onder. Smokkelaars zijn slim! 
Eens stonden er 5 a 6 paarden. "Jongens, naar huis", riep vader Stomps. De kin
deren mochten niks zien natuurlijk. De commies, die daar in de buurt regelmatig 
patrouilleerde, probeerde de jongens wel eens uit te horen. Maar die lieten niets 
los tegen 'vrömd' volk. 
Ook varkens waren begeerde smokkelwaar. Het aantal varkens in het schot bij 
Stomps varieerde nogal eens. De ene dag lagen er vijf en de andere plotseling 
zeven of zelfs tien. 

Op klompen van Mallem naar Meddo en terug 
Vader Stomps, half boer, half boerenarbeider bij Temmink, kon de extra inkom
sten goed gebruiken. Eens had hij een koe verkocht naar Meddo voor een hoge 
prijs. Daar zou het dier dan de grens overgesmokkeld worden. De 'Pruussen' 
kwamen daar in een café om de koe op te halen. Het was een hele tocht op 
klompen! van Mallem naar Meddo. Hij was pas tegen middernacht weer thuis. 
"De koe zal wel moe geweest zijn", merkte Stomps in 1998, licht 'graölend' 
(glimlachend) op. 
Maar het ging niet altijd goed. Op een keer moest Stomps bij Te Biesebeek 
(Temmink) een zeilwagen (huifkar) halen, waarin de gesnapte smokkelwaar 
werd ingeladen. 'Biesebeek' kreeg opdracht om de lading weg te brengen, maar 
voordat hij eraan toekwam, kwamen de smokkelaars 's avonds, sneden een gat 
in het zeil en haalden de smokkelwaar er weer uit. Hoe dat verder afliep, wist 
Stomps niet meer. Hij was toen nog maar een jongen. Maar hij herinnerde zich 
wel, dat een commies, die Potters heette, bij zijn vader om hulp kwam. Hij had 
een smokkelaar aangeschoten. 
Smokkelen was avontuurlijk vanwege de strijd tussen de kleine man en de ster
ke arm van de overheid. Smokkelverhalen zijn spannend en houden lang stand. 
Zoals die over varkens, die men jenever voerde, alvorens ze over de Berkel 
geroeid werden bij Meddeler aan de Den Borgweg en het verhaal over een vat 
jenever, dat in de Berkel wegdreef. Weg jenever! De boeren langs de grens heb
ben het in die tijd goed gehad", aldus Stomps. "En dat wordt door anderen 
bevestigd. Van Johan Bats is volgens Stomps het gezegde: "Ik verdien met een 
koe over de grens haast een jaarloon". 

Haak en Hoek 
Wie met Marian te Poele- ten Hoopen van het café-restaurant Haak en Hoek, 
gestoken in laarzen het bospad volgt naar de hakensteen bij de grens, kan zich 
voorstellen, dat dit pad vroeger een smokkelpad was. Marian vertelt van haar 
grootvader Jan Steverink, "Zwarte Jan" (geb. 1887), een fervent paardenliefheb
ber en handelaar. "Opa was altied op trad", vertelt Marian. Nog op zijn oude dag 
reed hij in zijn 'Heinkeltje'(een autootje op drie wielen) naar paardenconcour-
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Smokkelpad? {foto E.H. Wc.ssclink) 

sen. Hij zat in de jury bij wedstrijden tot Nijkerk toe. Ais grensbewoner deed hij 
in de eerste wereldoorlog ook aan paardensmokkel en beleefde daarbij wel eens 
spannende momenten. Eens werden ze door de grenswacht onderschept, toen ze 
met paarden onderweg waren. Die werden hun afgepakt en ergens opgestald. Ze 
hebben in het donker gewacht, tot de patrouille weg was. Ze wisten de sleutel 
van de stal te bemachtigen en hebben de paarden er weer uitgehaald. Je moest 
wel durven als smokkelaar! 

Hel valt op, dat er in 1917 bij de gemeente Eibergen extra veel bouwaanvragen 
werden ingediend en iemand uit Rekken maakte er mij op attent, dal er in het 
grensgebied opvallend veel 'eigen' huizen' werden gebouwd door 'kleine' boe
ren mede dank zij de smokkelinkomsten. Wie zal zeggen, of dat waar is of ook 
een verhaal? 
Die welvaartsstijging in oorlogstijd kwam ook in 1945 voor bij kleine boeren, 
die hun in de crisisjaren ontstane financiële achterstand konden inlopen, o.a. 
door de illegale verkoop van graan direct aan de burgers tegen prijzen die in de 
regel het dubbele waren van de regeringsprijs, maar de burgers hadden er die 
prijs graag voor over om hun dagelijkse broodrantsoen te verhogen en heel vaak 
om familie in grote steden aan roggebrood te helpen. 
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' ■ I Hiermede maakt ik bakend, di t vanaf 
' Tiiln verlofzaok 

„De HakenhoekV 
o >i>r prompic hcd entng U w JÜIer guoi l wmiillK 

I.J. 
J. J. STEUEiiinK üm m 

Economie in oorloj»stiJd 
Economisch ge/ien was de neutra

liteit voor Nederland aanvankelijk 
gunstig. Ook voor boeren en tuin

ders brak even een gouden tijd aan 
door de gestegen uitvoerprijzcn. 
Het tegoed van de boerenleenban

ken steeg van 52 naar 228 mil

joen. 
De Gelderse boer was na een 

eeuw van veranderingen, denk aan het baanbrekende werk van H.A. Huender, 
voorgoed een onderdeel geworden van het wereldhandelscircuit. Duitsland was 
een handelspartner van betekenis en had in de oorlogsjaren behoefte aan van 
alles: aardappelen, rijst, meel, vet, vlees, maar ook paarden gingen in grote aan

tallen naar Duitsland. 
Geleidelijk aan echter keerde het handelsgetij, in 1915 mislukte de oogst 
gedeeltelijk. De invoer van granen uit Amerika en andere landen werd minder. 
Engeland bemoeilijkte on/.e /eehandel uit vrees, dat Nederland veel goederen 
doorvoerde naar Duitsland. Bovendien lag de zee vol mijnen, 400 vissers verlo

ren het leven, 91 vissersboten gingen verloren en 121 koopvaardijschepen. 

Veranderin}»en in landbouw en veeteelt. Oorlogsbrood. 
Om aan de toenemende geldomloop te kunnen voldoen, voerde de regering 
papiergeld in, er kwamen /ilvcrbons van ƒ 1,- en ƒ 2,50 inplaats van guldens en 
rijksdaalders. Men vertrouwde dat geld niet en er ontstond een run op de banken 
om papiergeld in te wisselen tegen klinkende munt. 
Maar omdat Nederland voor 1914 geen voedselvoorraden had aangelegd en er 
vanaf 1916 voedseltekort dreigde, kwamen er maatregelen, die het boerenbedrijf 
troffen. Om aan de behoefte aan brood te kunnen voldoen was er meer akker
land nodig voor de graanproductie, dus moest er veel weiland worden gescheurd 
en omgezet in bouwland. De veestapel werd sterk ingekrompen, 3/4 van de var
kens- en kippenstapcl moest worden geslacht en 1/4 van de koeien. 

Opmerking: 
In W.O. 11 zou hetzelfde plaats vinden. Ook toen werd de veestapel sterk inge
krompen en werden er weilanden op grote schaal gescheurd ten behoeve van de 
graanverbouw. In W.O.11 kregen we oorlogsbrood te eten, gebakken van meel, 
dat voor een deel uit gemalen erwten bestond. 
Het brood werd gerantsoeneerd. Men kreeg 400 gram per persoon per dag. ( In 
'40-"45 was dal 300 gram, dus minder). En men kreeg oorlogsbrood. Dat was 
bruin inplaats van wit. Daarvoor verantwoordelijk was de bekwame minister 
van landbouw en voedselvoorziening, de Duitsgezinde minister F. E. Posthuma. 
In Nederland was men geen bruin brood gewend, maar at men wit brood (van 



-20-

gebuilde tarwe) en roggebrood In arbeiderskringen echter nieei roggebrood dan 
wit Dat hunne biood, waaiin met alleen taiwemeel was verwelkt, smaakte met, 
vond men Nedeiland, niet in de laatste plaats een land van boeren, had nog 
nooit kennis gemaakt met voedselschaarste en er kwam, naarmate de voedsel-
schaarste meei distnbutiemaatregelen vergde, veel verzet tegen Posthuma, ook 
van koningin Wilhelmina, die hem /ells als ministei kwi|t wilde In maart 1918 
stelde ze vooi een exlia ministei vooi de voedselvooi/iemng aan het kabinet toe 
te voegen. Ze dacht aan H Coli|n. Maar Cort van der Linden ging niet op haai 
verlangen in. Maai Colipi bleek ook geen ministeischap te ambiëren. Dat bete
kende VOOI hem een veel te gioot inkomensverlies Hi| verdiende bi| de Konink
lijke Olie meci dan het vijltigvoudige van het ministissalaiis van J 12 ()()() pei 
laai 10) 
Zo'n weerstand nep Posthuma's oorlogsbrood op, dat het overlijden van zijn 
vrouw aanleiding gat tot een bitter spotlied, dat mi|n moedei ons vooi/ong. 

"Hap zeiilie, hapzeida, Hapzeidw, zei Posthuma 
Posthuma zi/n vrouw is dood Ze is i^estikt in het oorh>i;shtood" 

N B De Duitsgezinde minister F.E. Posthuma weid in de )aien dei tig lid van de 
NSB Hl) werd m '40-'45 Musserts gemachtigde vooi landbouw en visseiij Hij 
weid in 194'? dooi verzetslieden neergeschoten Hi| ligt begraven in Ruurlo 

Dislnhulic 1914 19hS Ook hiandstol viel ondci de dislnhulie lu>to tooni de kolenhan-
delaren hij de verdehng die plaatsvond hij kolenhandelaar Schepers in de Grotestraat, 
bij het Zwikkelaarsplem. 
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Crisismaatregelen. Distributie 
De legeiing poogde dooi ciisiswetgeving de voedselpositie in de hand te hou
den De plaatselijke autoiileiten kiegen uilgebieide bevoegdheden om pii|sop 
drijving tegen te gaan maai die boekten weinig succes, evenmin als de distiibu-
tie in 1916 en de verschei pte grenscontrole Maar doordal de vrije markt met 
aan banden weid gelegd, mislukte de prijsbehcersmg met als gevolg, dat de 
armen armei weiden en de ii]ken iijkei Dal /ou een leei worden vooi het veel 
beteie distributiebeleid in de Tweede Wereldoorlog, waaivooi ii Louwes /oigde 

Van die piaalseli)ke maatiegeien vinden we ei een aantal in het geineenteli|k 
archiel 
Al in 1914 weid pei ciiculaire de uitvoei van biood en kaas verboden 
In 1916 kwam ei een verbod op veivoer van logge en loggemeel /onder toe
stemming van de buigcmeeslei (Dal was toen J M Valeton, die G H Smits in 
1916 was opgevolgd) 
Voor het malen van graan had men een maalkaait nodig De molenaars mochten 
alleen malen met een maaikaart 
De veikoop van consumptiemelk weid aan banden gelegd dooi een halve cent 
pei iitei toeslag aan melkslijters en melkinnchtingen, dus dooi piijsverhoging 
Een halve cent was een wc/cnii|k bediag 
Als maximumprijs vooi melk gold 91/2 cent per liter vooi pioductiemeik en 11 
cent voor consumptiemelk Dat was duur, want ik weet nog uit mijn |ongensja-
len (1930-1940), dat we vooi een litei melk aan de kaï 7 cent betaalden en voor 
een litei karnemelk 4 cent' 

Op 11 december 1916 nam het gemeentebestuur de volgende besluiten 
Er moest brood gebakken worden van ongebuilde tarwe (dus bruin) 
Er moest gezorgd woiden vooi goedkoop roggcbiood en goedkoop regerings
varkensvlees in hoeveelheden, die noimaal geacht werden tegen dooi de 
minister vastgestelde maximumprijzen De namen van de kopers, die gebruik 
maakten van 'bons' , zoals de distnbutiebonnen toen weiden genoemd, moesten 
door de winkeliers worden genoteeid met de hoeveelheid 
Voor het te slachten vee weid door de buigemeester de slachtplaats aangewezen 
Verkoop van regermgsvlees op dinsdag en vrijdag a m (= antemeridium= voor-
middags) 
Het maximumianlsoen was 1/2 kg pei persoon pei week Hoogstens de heltt 
daarvan mocht spek zijn (regermgsvlees was worst) Bij teveel bestellingen zou 
de hoeveelheid per persoon woiden aangepast' Hoe, dat staat er met bi| 
De maaliegel was dus distiibutic (voor minder draagkrachtigen bli|kbaai) en 
tegeli|k piijsbeheeising, passend in het legeiingsbeleid 4) 
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N.B. Van de heer R.A. Heinen, ontving ik een door zijn vader H.Heinen gedrukt 
bonboekje dat door de gemeente Eibergen in 1916 werd uitgegeven met bons, 
waarop men I ons vleesch a 20 Cent kon krijgen en een kleiner bonnetje, dat 
recht gaf op I ons vleesch a 35 Cent. Dat waren verschillende soorten vlees. De 
slager wist blijkbaar, welk soort bij welke bon paste. 
Dit bonboekje hoorde bij de plaatselijke dislributiemaatregelen van het gemeen

tebestuur. Het lijkt erop, dat ook de/e bons tegelijk een distributiemaalregel 
waren en een poging tot prijsbeheersing ten behoeve van bepaalde inwoners. 

Distributie van vleesch. 
Nocli i,'«lui«l, noch KodoeltnHjk voor «vordraclit vathaiir. 

Vorboili'ii lii't liiinixickjn aan di'ii nlukcllDr in bcwarlni; t<i (,'«»«n. 

l,()s^(' b;)ns zijn oancldin. 
llon-H, ijlrt vooi'/.U'u van dr «:('p»'rfttr<H'r(J<' slrook, zUn ONGELDIO, 
Verluiden l>imn al Ie t,'e\en zonder daan oor VIJOKSl'Il (e ontfantfen. 

l ilsliiltcnd ten i;c)>riiik(' \.»ii den lioudcr cii liet 
H<'/in \Mi:ir(<)(> hij !»('l)(M»r(. 

Oxcrtrcdinfc van de lii'>)alin'A('n der dislribiilicrcucliiif? 
viui vleesch is stniibuar volirens de DistribuUewet IDlü. 
\ . :̂. No. 6008. 

:: :- :: ■.•.•ti'ii-ilti:'i>-i:-i^-iw. 

ook rtïOHt hévc^il'i^^a' piijifétt^uVh^^ 

B O N N o . 9 

Goed voor 
l ons vleesch a 3 5 Cent. 

Dislrihiilichockjc met distrihiitichons uit 1916.(v<)h'(ik' R.A. Heinen) 
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Ingaande 8-3-1917 werden de sehoolti|dcn vanwege de brandstofschaarste 
gewi|/igd El was geen sehool meer op dondeidag, vii|dag en zaterdag, op 
andeie dagen werden de sehooluien met 2i/2 uui veilengd En dat, teiwi|l de 
kolenpioduttie in de mijnen verdubbeld was 4) 
(In l94()-'45 werden de schooluren en vakanties ondanks de kolenschaarste met 
gewi|7igd Dat gebeurde wel in de strenge en lange winter van 1946/47 Toen 
lagen de scholen zes weken stil en uileiaaid in de laatste ooilogswintei "44-'45). 

Distributicpcrsoneel 
Al deze distiibutiemaatiegelen maakten, dat er in apiil 1917 peisoneelsuitbrei-
ding nodig was van het levensmiddelenbediijl, zoals het distiibutie-apparaat 
toen genoemd werd. 
Benoemd werd I Nooilandt te Lochem, met ingang van 1 mei 1917 tegen een 
salaiis van / 70,- pei maand en een opzegteimi)n van drie maand. Tot klerk van 
het levensmiddelenbedri|t werd benoemd J Huizing tegen een beloning van ƒ 
40,- pei maand. Hi| was li|deli|k afgestaan door de Nederlandse fabriek van 
ledei- en dii|liiemen (van de la Piakkc dus, die zullen wel weinig te doen heb
ben gehad, evenals de bleken) van ten Cate) De dei de medewei kstei weid mej. 
N. Samson a ƒ 30,- pei maand 
Gemeentewerker J.H. Stomps kreeg een vergoeding van ƒ 1,50 per week 
betaald voor zi)n werk ten behoeve van het levensiTiiddelenbedri)t Leidei van 
het disliibutiebediijl was A Eikelens, die echtei al op 16 juli ontslag nam. Toen 
weid I Noorlandt de leider 4) 

lan No<nlandt, {u,ch 10 12 IHH6 ic Biandwijk) was 
\ia de grenswacht in hiheigen terechtgekomen In 
1914 werd hij opgeroepen hij de i^ienswacht in Ether-
gen Toen die in 1917 plaats maakte yooi de mare
chaussee, sollniteeide Nooilandt bij de disliihulie-
dienst van Eibeiv,en Hij was inmiddels getiouwd en 
woonde korte ti/d in tiheigen Hij was i;eieforineerd 
i n weid zo bevriend met drukker H Hemen De oorlog 
liep af en dus moest hij omzien naar een andere baan. 
Die kieeg hij hij de Raad van Arbeid te Leiden 
Ondanks zipi korte verblijf in Eibetgen bleven de 

contacten met de familie Hemen bestaan, zijn zoem Gerard (l9IS-2()()^) trouwde met 
Annie Hemen Hij hield dus nauwe banden met Eihergen, maar ook zijn broer Nico, die 
in de Tweede Wereldoot log in Eibergen in Hupsel hij de familie Mateman ondergedoken 
zat Gerard en zijn vrouw zijn inmiddels overleden 
De naam Samscm is verbonden met het witte "Huize Mallem"dat aan de Rekkensehin 
nenweg stond 
De familie bouwde het aardige huis aan de J.W Hagenianstraat naast het H Odink 
plein Na hun vertiek naar Amerika woonde er de familie Menco-van Gelder, thans de 
familie Maikennk Harnwlink, hij wie mevrouw Menco met haar dochter Bep twee jaar 
ondeii^c doken zat m de OOI log '40 '45 

f NOOI landt (familiefoto \an 
INI Nooi landt Haailem) 
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Rampcn in oorlogstijd. Natuurrampen en Spaanse (Iriep 
In 1916 weiden hel eiland Maiken en de Zuidei/eekusl /waar getrollen door 
een watei snood In 1917 teisteide een grote veenbiand Oost Dienlhe 
De laatste lamp, die zieh in de herfst van 1918 voltrok, was de Spaanse giiep, 
die veel slathtotters vergde en lang in het geheugen van de mensen gegiilt 
bleel Ze ging ook aan Fibeigen met onopgemeikt vooibi] I i vielen slathtol 
ters, maai namen /i)n moeili|k te vinden loevallig veinam ik bi| mijn ondei-
zoek naai de bewoners van de baiak (/ie boven) van de gebroeders Morssink in 
Haaksbergen, dat in de Hollerhoek aan de Rekkenseweg Jan Moissink en /i|n 
vrouw, veiwant aan de Gii|sens, aan de giiep oveileden Hun kinderen weiden 
uitbesteed bij lamilie in Twente 

Grond wetswij/ij»ins 
De legeimg hield /ich in de ooilogs|aien met slechts met ooi logs/aken be/ig 
De gewone wetgeving ging ook door Het kabinet Cort van der Linden nam het 
besluit tot mpoldeiing van de Zuiderzee, het bracht een nieuwe kieswet tol 
stand die algemeen kiesiecht toekende volgens hel systeem van eveniedige vei 
tegenwooidiging bn ook kwam ei een emd aan de laaclilig,|aiige schoolstiijd 
dooi de wet op de onderwijsgelijkstellmg, die aan openbaar en bijzonder onder
wijs en het daaraan veibonden personeel de/ellde rechten gai Het bestuui en 
het personeel van de Willem Sluiterschool |uichten de bekende H A Huender, 
gemeentciaadslid ti|dens de ooi log en wethoudei vond de sektescholen maar 
niks, /e /aaiden volgens hem maai verdeeldheid il) Hi| was inmiddels 70 )aai 
oud en tiad in 1919 als wethouder til Alles en ledeieen heelt zijn tijd 

Balans 
In novembei 1918 was de ooi log ten einde en kon men m Europa de tieurige 
balans opmaken 
1915 Lang ontkende volkeienmooid inTuikije 1,5 milioen chiisteli|ke Aimeni 
ers door de Turkse soldaten afgeslacht 
1916 Rond Veidun verwoede gevechten van februari tot deceinbei Resultaat 
XOO ()()() soldaten gesneuveld en m de slag aan de Somme 1,2 inil|oen Totaal 
aantal doden 30 miljoen 

1918 Wapenstilstand Drie kei/ers verhe/en hun kroon (Rusland, Oosleniijk, 
Duitsland) Kei/ei Wilhelm II (1856-1941) komt II novembei pei kei/eili)ke 
trein in Eysden aan en krijgt asiel in Nedeiland Hij woont tot 1941 in hui/e 
Doorn, hakt houl en leest de krant 

De ooilog begon op de Balkan De giootste aandacht echter kieeg het westelijk 
lionl in Noord-Frankrijk Jarenlang heerste er na 1918 op de Balkan schijurusl 
Sinds enkele jaien na de val van het communisme slaken op de Balkan de 
onlusten weer de kop op met inoordparti|en in Bosme 



i 
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Inventarisatie van ons boekenbezit. Hierbij vindt men de namen van de themanummers 
met hun prijs. Van enkele uitgaven is de voorraad zeer beperkt. 

De Hölter - G. Odink € 7,00 
Kom Vanavond met verhalen, 
Eibergen in oorlogstijd, deel I - E.H. Wesselink € 12,00 
Idem deel 2 € 14,00 
Idem deel 3 € 15,00 

Boerenwerk. Schrijverscollectief (geen eigen uitgave van HKE) € 7,00 

Acht eeuwen heerlijk Eibergen - schrijverscollectief € 8,00 

Geschiedenis van de Oude Mattheus - E.H. Wesselink € 14,00 
(+ gratis Kostgangers van Onze Lieve Heer. - H. Odink/E.H. Wesselink) 

't les kan liejn - L.A. van Dijk € 5,00 

Tien man en tachtig gulden (rest uitgave CNS) - E.H. Wesselink € 4,00 

Oud Rekken in beeld - Joh. Baake € 5,00 

De grens in de Achterhoek - H. Agterhof (geen eigen uitgave van HKE) € 7,00 

De Hof te Vaarwerk - B. te Vaarwerk € 15,00 

Old Ni-js losse nummers (enkele zijn uitverkocht) € 3,50 

Wie belangstelling heeft voor één van deze uitgaven kan zich het best in verbinding 
stellen met Dick Somsen, Mallumse molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel. 0545-
472517. 



Historische Kring Eibergen. Bestelbiljet boeken. 

Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen. 
Tel. 0545-472517. 

Ik heb belangstelling voor de volgende uitgaven, die staan in Old Ni-js nr 53 van 
december 2004. 

Mijn adres is 

Naam handtekening 

Historische Kring Eibergen. Ledenwerfactie. 

Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel 0545-472517. 

Ik geef als nieuw lid van de Historische Kring Eibergen op: 

Naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Ik kies als aangeefpremie het boek De Hölter van G. Odink * 
't les kan liejn van L. van Dijk.* 

* Doorhalen de naam van het boek, dat u niet kiest en uiteraard zolang de voorraad 
strekt. 

Mijn naam: 

Adres: straatnaam en postcode: 

Woonplaats: 
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Hoe het Nederlandse bataillon "Dutchbat" daai in 1995 in opspraak kw.im, 
omdat het nalatig /ou /qn geweest, toen in Siebenica Servische soldaten een 
moordpaili] aanlichtten ondei de Bosnieis, ligt nog vers in het geheugen 
Zou ooi log ooit iets oplossen ^ 

Eibergen, novembei 2004 E H Wesselink 

Bronnen 
1 Athl eeuwen heeihjk Eibergen B H M te Vaaiweik e a Histoiisthc Kiing Eihci 

gen 1988 
2 Kroniek van on/c eeuw 1910 1919 Kosmos Z&K Uilgcvcis bv Uüccht l'-i98 

Oorspionkeli|kc titel Unser Jahihundert in Woit und Bild 1996,1997 Bertelsmann 
Lexikon Veilag Guteisloh 

^ 10 n Van Koningen Kabincllen en Klompenvolk vei volg, hoofdstuk 15, 16, 17 
J deRek,uitg Bosch en Keuning N V , Baarn 

4 6 Archicl gemeente Eibergen tolio 224, 225, 226 
5 Geschiedenis van de Lage landen deel 4, blz 254, 261 Jaap tei Haai, Fibula Van 

Dishoeck Haailem 1979 
7 De Giens in de Achteihoek, bl/ 122 125,129 132 133 136 138 Henk Agleihol. 

Vereniging het Museum, Winteiswqk 1991 
8 Kioniek van de Achteihoek De gestoeide Biiiiloll Hendiik Odink Uilg Gesto, 

Alkmaai 1965 
9 OldNijsm 38, bl/ 18 e v E H Wesselink, Historische Kiing Eibeigen 1999 

10 Cees Fasseur Wilhelmina de |onge koningin, pag 514,519,538 Uitgevei Balans 
1998 

11 HA Huender Eibeigen Voorheen en Thans bl/ 14 20 Uitgegeven Ic 1 ochem 
1928 

Literatuur 
Old Ni |s 111 45 G Hcuineman Wat een soldaat op manoeuvie al/o vcitellen kan 
Old Ni |s ni 38 L H Wesselink Blieven van Eibeigse landveihui/eis II 
Old Ni |s ni 36 LH Wesselink Van een baiak en haai bewoneis 
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AUes heeft zijn tijd. 

Opkomst en ondeigang van steen en pannenhakkeii) "De (iocde Hoop" in 
Holteihoek met Heinnth Oveikamp (1X40 1907) in de hooldiol 

Dit verhaal is misschien nog meei dan vele andere veihalen in Old Ni |s een 
illustratie van het bijbelboek Prediker Predikci viaagt /ich vertwijteld at welk 
voordeel de mens heelt van al /i|n zwoegen waarmee hi| zich altobt onder de 
zon HIJ zal het moeten achtei laten aan de mens die na hem komt en het is maar 
de vraag of die het met dezelfde wijsheid, kennis en bekwaamheid voortzet 
Veelal blijkt het slieven vergeefs te zijn geweest en hebben degenen die later 
leven weinig ol geen heugenis van voiige ti|den 
Zo ongeveei li|kt het Ie zijn gegaan met het weik van Heiniich (voluit Johannes 
Hendiikus) Oveikamp Hi| is aan het einde van de negentiende eeuw werknemer 
en vei volgens eigenaar geworden van de steen en dakpannenfabriek "De Goede 
Hoop" en bracht deze fabriek tot bloei Een |aai na zi|n dood weid dit bedii|l 
algebioken(l9()8) 
Om te voorkomen dat de sombeie verwachtingen van Piedikei waaiheid zouden 
worden, heeft een nazaat van Heinrich Overkamp onze oud plaatsgenoot en 
oud-gemeenteambtenaar Harry Overkamp, vele oude aichieven dooigezocht en 
het resultaat van al dat speuiwerk vastgelegd in een boekje Dit boekweik|e 
heeft hi| de ledactie van Old Ni /s toegestuurd 
Het onderstaande is een ingekoite en beweikte veisie 
WIJ publiceren het met dank aan Harry Overkamp 

Bouwplaats "De Hoop" sedert 1818 
Nabi) de kiuising tussen de Winteiswi|kse weg en de Viedense weg vindt men 
nu cale, lestauiant en camping "De Goede Hoop" Het bouwplaatsje "De Hoop" 
bestond al sinds I8IX Huis en erf hadden oorspronkelijk perceelsno D1'>S4 en 
was 2 roe en 60 el groot Tot "De Hoop" behoorde ook het heideveld Dl SSl dat 
2 bunder, 82 roe en 80 el groot was 
Vanal 1828 was "De Hoop" in bezit van achtereenvolgend de Baron van Heec-
keren, leden van de familie Tenkink en de familie (ten Bokkel) Huinink Op 27 
maart 1896 kwam hel in bezit van Heinrich Overkamp Deze woonde en weikte 
toen al sedert 1882 op "De (Goede) Hoop" 
Een heideveld achter "De Hoop" (D \S^2) en het heideveld aan de andeie kant 
van de Wmteiswijkse weg ( D 1555) waien eigendom van de maike bibeigen 
In 1851 werd een huisje in driehoek D 1555 gebouwd Dit huisje kreeg perceel
sno D 1620 Het daardoor iets kleiner geworden perceel D 1555 kreeg toen per
ceelsno D 1621 luim 25 bunder 
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Een stukje van dit heideveld (D 1621) werd in 1852 gekocht door de Needse 
notaris Jan Hendrik ten Bokkel Huinink - die zich ook wel Huinink noemde -
gehuwd met Hendrika Johanna ten Gate en sinds 1939 eigenaar van een steen-
en pannenfabriek in Neede. Het gekochte, I bunder en 99 roe, kreeg het perceel-
snummer D 1851. Het ligt in de punt van de Winterswijkseweg/de weg naar het 
grenskantoor (Kantoordijk). 

Ten Bokkel Huinink vraagt een vergunning aan (1852) 
Op 23 en 24 december 1852 richt de Needse notaris zich schriftelijk tot de 
koning (Willem III) en tot de Gedeputeerde Staten van Gelderland met het ver
zoek hem vergunning te verlenen om in de buurtschap Holterhoek onder de 
gemeente Eibergen op de gronden die behoren bij het plaatsje "De Hoop" en de 
gronden die (door markevcrdeling) daaraan nog zuilen worden toegevoegd, een 
tegel- of steen- en dakpannen fabriek alsmede een kalkbranderij op te richten. 
De gronden, waarin volgens de aanvrager geschikte klei of leem aanwezig is 
voor het vervaardigen van metselstenen of dakpannen, liggen volgens de brief
schrijver in het open veld; niemand zal dus hinder ondervinden van de fabriek. 
Als motieven voor de oprichting noemt Huinink: 

• uitbreiding geven aan de nationale industrie, en 
• een van zijn zonen verzekeren van een eerlijk middel van bestaan. 

Huininks brief komt binnen bij het Kabinet des Konings en deze stuurt de brief 
op 24 december 1852 aan het Departement van Binnenlandse Zaken waar hij op 
27 deeember 1852 als no.33 op de 2e afdeling binnenkomt. 
Het departement stuurt Huininks brief vervolgens naar de Gedeputeerde Staten 
van Gelderland. Uitsluitend tot dit college had Huinink zijn verzoek moeten 
richten. 

Milieueffectrapportage avant la lettre 
Gedeputeerde Staten (G.S.) van Gelderland verzoeken op 1 februari 1853 het 
gemeentebestuur hen een aantal bescheiden toe te sturen. 
B&W van Eibergen sturen op 7 februari 1853 met een begeleidende brief, het 
proces-verbaal van informatie: het college heeft onderzoek gedaan en dit onder
zoek heeft opgeleverd dat er volstrekt geen bezwaren bestaan legen de oprich
ting van de fabriek en dat de oprichting van de fabriek als gewenst wordt 
beschouwd. 
Op 15 februari 1853 bericht G.S. dat het college van B&W het onderzoek heeft 
verricht volgens oude, niet meer geldende voorschriften. B&W moeten, volgens 
art.4 van het K.B. van 31 januari 1824 Staatsblad no.19, de bewoners van de 
naastliggende huizen ten dezen in hun belang horen, daarvan proces-verbaal 
opmaken en dit G.S. toezenden. 
B&W stellen een nieuw onderzoek in en zenden het proces-verbaal hiervan aan 
G.S. Gehoord worden de dagloners Jan Willem Dulmes en Antoon Tuente van 
"De Verwachting". 
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Dulmcs verklaart dat het hem bekend is dat gewassen, geteeld op gronden nabij 
andere steenfabrieken, schade van die fabrieken hebben ondervonden. Dulmes'-
gronden liggen op ongeveer 300 ellen (m) van de op te richten i'abriek. Hij gaat 
accoord met de oprichting van de fabriek onder voorwaarde dat de eigenaar 
daarvan hem de eventuele schade vergoedt. 
Tuente stelt dat zijn huis en bebouwde grond zo ver van de op te richten fabriek 
afliggen dat hij niet kan nagaan of hem dat schade zal opleveren. Wel zou dat 
het geval kunnen zijn met een eenmaal tot bouw- of weiland herschapen stuk 
hei dat hij bij de op te richten fabriek heeft liggen. Tegen de oprichting heeft hij 
thans geen bedenkingen. Dulmcs ondertekent het op 7 maart 1853 opgemaakte 
proces-verbaal. Tuente kan niet schrijven. 
G.S. reageren hierop op 15 maart 1853 en vragen nog nadere toelichting. 
Uit het antwoord van B&W blijkt dat er in 1853 in de gemeente Eibergen al 
twee steen- en panncnbakkerijen bestonden: De Koerboom en Mensink. 
De brief van B&W d.d.12 mei 1853 heeft globaal de volgende inhoud: 
- Door de rook van de steen- en pannenfabriek van Simmelink op den Koer-

boom in Zwol is aan de in de nabijheid daarvan staande gewassen en vruchten 
nu en dan schade aangebracht. 

- De fabriek van Mensink, ruim een half uur gaans van de op te richten fabriek, 
schijnt nooit schade te hebben veroorzaakt. 

- De verklaring hiervan schijnt te zijn: in de klei van den Koerboom zit meer 
salpeter dan in die van Mensink. Het fabrieksterrein van Mensink en de perce
len van de op te richten fabriek van Huinink liggen hoger dan die van de 
Koerboom. Het meer of minder voorkomen van salpeter in de klei heeft moge
lijk met de hoogte van het terrein te maken. 

Op 17 juni 1853 (no.26) krijgt Ten Bokkel Huinink de vergunning op voor
waarde dal als er later door de fabriek aan de veldgewassen op de bij de fabriek 
gelegen gronden schade wordt toegebracht en daarover gegronde klachten bij 
G.S. binnenkomen, de concessie kan worden ingetrokken. 

Bouwactiviteiten (1857) 
Bij de oorspronkelijke boerderij "De Hoop"wordt de koepel gebouwd. Deze 
staat er nu nog. 
Aan de overkant van de Winterswijkseweg wordt de steen- en pannenbakkerij 
"De Goede Hoop" gebouwd. De steenbakkerij bestaat uit: 

- twee ovens van ongelijke grootte (± 20 x 20 m en ± 15 x 15 m incl. de afda
ken) met daartussen een loods en een afdak (de pannenschuur waarschijnlijk 
en een afdak ± 32,5 x 10 m); 

- een (waarschijnlijk houten) woning bijna tegen de loods aan (± 7,5 x 10 m) 
en 

- een haaghut (± 6,25 m x 35 m). 
De originele woning "de Hoop" heeft tot 1871 huisnummer B 64 en daarna B 
90. De woning bij de steenbakkerij heeft huisnummer B 64b. 
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Steen- en pannenfahriek De Goede Hoop. (collectie W. Gelinck) 

Leem aangevoerd door treintje met Doms Nales als machinist, (collectie W. Gelinck) 
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Bewoners en medewerkers van de steen- en pannenbakkerij. 
In beide woningen woont aanvankelijk de dagloner Gerard Henrick Joseph 
Lever, geboren te Südlohn op 13 september 1797, en medewerker van de steen-
en pannenbakkerij. 
In de periode 16 februari 1863 - 22 februari 1882 wonen in het huis B 64/B 90 
de in Vorden geboren en uit Boreulo allomstige steen- en pannenbakker Derk 
van Dooien en zijn gezin. Bij de komst van Van Dooren betrekt Levers de 
woning B 64b. Van Dooren en zijn gezin verlaten de woning op 22 februari 
1882. 
Sinds 6 maart 1882 wonen telgen uit het geslacht Overkamp op 'De Goede 
Hoop'. Heinrich Overkamp en zijn gezin betrekken het huis B 90. Heinrich is in 
loondienst werkzaam in de steen- en pannenbakkerij en zal in 1896 het bedrijf 
kopen. 

De geschiedenis van Heinrich Overkamp (1840 - 1907) 
Johannes Hendrikus, die Hendrik en later ook wel Heinrich wordt genoemd, is 
het vijfde kind en de derde zoon van Theodorus Overkamp en Harmina Hiet-
maat. Hij wordt geboren op 19 april 1840 's nachts omstreeks 2 uur op Over
kamp (56) in Meddo. 
Op dezelfde dag, 19 april 1840, wordt Hendrik gedoopt in de St. Jacobuskerk te 
Winterswijk. Johannes Henricus Niers (1810-1880), de tweede broer van moe
der Harmina, wordt zijn peetoom en zijn nicht Theodora (Berendina) Wantia 
zijn peettante. 
Terzijde wordt opgemerkt dat de Wantia's in Rekken, Oldcnkotte, Wennewick, 
Gescher, enz, nakomelingen zijn van Willem Wantia en Berendina Overkamp. 
Hendrik leert lezen, schrijven en rekenen. Die vaardigheden heeft hij waar
schijnlijk verworven op de school in Zwolle waar, volgens Meddose bronnen, 
de kinderen van het Hazenveld i.v.m. de korte afstand nog tot in het derde kwart 
van de 19e eeuw naar school gingen. 
Op 9 december 1834 koopt Hendriks vader, Theodorus (Derk) Overkamp de 
Früchtings Ziegelei in Ellewick. Vanaf begin 1855, wanneer Pannenbakkerie 
Overkamp gaat draaien, zit de hele familie uit Meddo alsook enige Meddose 
personeelsleden in Ellewick. Ook Hendrik is daarbij. Zijn naam treffen wc o.a. 
aan in het bevolkingsregister van Vreden (vanaf 1858). Hendrik wordt in de 
gemeente Winterswijk officieel uitgeschreven op 2 april 1863 met de medede
ling: vertrokken naar Vreden. In de periode die volgt zal Hendrik Heinrich wor
den. 
Heinrich trouwt op 7 november 1871 te Vreden met Anna Christina Niinning, 
geboren te Mast en gedoopt te Vreden op 29 maart 1847. 
In 1887 overlijdt Heinrichs vader. Heinrich ontvangt f 325,- uit de erfenis van 
zijn ouders, f 125,— uit de Meddose boedel, en f 200,- uit de Ellewickse goede
ren . 
De oudste zoon van Heinrich, Johann Theodoor moet in 1892 in militaire dienst 
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Hendrik (Hcinrich) Ovcrkamp {IH40-I907} en zijn ccht^enolc Anna Christina Nünning 
(1847-1914). {joto H. Ovcrkamp) 

maar is kort daarna al weer thuis. Hij wordt wegens lichamelijke gebreken 
ongeschikt voor de dienst verklaard. Hij is kennelijk wel sterk genoeg om in 
1894, waarschijnlijk als steenbaas, aan de slag te gaan in de steen en pannen-
bakkerij van de gebroeders Wiegerink te Groenlo. 

De inspanningen van Heinrich op "De Goede Hoop". 
In de periode van 1882 - 1896 wordt het fabrieksterrein enkele keren gewijzigd: 
soms vergroot en dan weer verkleind. Wat de gebouwen betreft /ijn er drie ver
anderingen te noemen. In 1891 wordt de labriekswoning bij de pannenschuur 
getrokken. Aan de kant van de Winterswijkseweg voor de loods wordt een nieu
we schuur (± 6,25 x 10 m) gezet en aan de oostkant van de loods een schuur 
bijna tegen de loods (± 8,75 x 10 m). 
Wanneer Henrich in 1896 "De Goede Hoop" koopt, bestaat het complex uit 14 
percelen met een oppervlakte van 11 ha, 19 a en 97 ca. 
Van deze 14 percelen liggen er 

- 11 tussen de Winterswijkseweg en de Drostlerweg (het fabrieksterrein en de 
aangrenzende gronden); 

- 2 op de hoek Winterswijkse-ZGroenloseweg (de oorspronkelijke bouwplaats) 
en 

- 1 op het Koningsveld (heide/hakhout met singel). 
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Een aantal Holterhoekse percelen zoals een dennenbos in de punt van de 
Winterswijkscweg en de Kantoordijk, die de laatste Ten Bokkel Huinink, de 
Needse fabrikant Gerrit Everhard ten Bokkel Huinink, begin maart 1896 door 
vererving / onderhandse koop in bezit had gekregen, blijven buiten de koop. 
De aankoop verloopt als volgt: 
In maart 1896 geeft Gerrit Everhard ten Bokkel Huinink aan de Eibergse notaris 
Gerril Hendrik ter Braak opdracht "De Goede Hoop"en enige andere percelen te 
veilen. Op 13 maart 1896 vindt in de herberg van Herman Wormeester te Eiber
gen de inschrijving plaats. Wat "De Goede Hoop" betreft, gaat het daarbij om de 
eerdergenoemde 14 percelen m.u.v. 

- de gebouwen op het fabrieksterrein (stalling, ovens en loodsen) en 
- de bomen en houtgewassen op de eerdergenoemde 14 percelen. 

Deze zullen veertien dagen later bij de tweede (definitieve) veiling afzonderlijk 
worden geveild. 
Op 27 maart 1896 wordt bij Derk Kiaassen in hotel (logement) de Kroon te 
Eibergen de bomen en afbraak, staande op de bouwplaats "De Goede Hoop" in 
het openbaar verkocht. Daarop wordt het volgende bod uitgebracht: 

voor de eiken, berken en dennen f552,11 
voor de afbraak van ovens, loodsen en afdaken f 288,- -i-
Totaal f840,11 

De verkoper maakt gebruik van artikel 9 van de verkoopvoorwaarden: de bieder 
wordt bedankt. 
Vervolgens wordt de veiling voortgezet. De Groenlose houtkoper Johannes 
Nahuis koopt de kavels 1 t/m 15 voor f4.055,-. Hij verklaart de kavels i t/m 9, 
12, 14 en 15 - 13 h 95 a 47 ca voor f4.020,- te hebben gekocht ais mondelinge 
gemachtigde van Johannes Hendrikus Theodorus Overkamp. Heinrich verklaart 
dat dit juist is. Tevens verklaart Heinrich, dat hij het hout en de ovens, loodsen 
en afdaken die op de door hem gekocht percelen staan (kort voor de veiling 
geveild voor f 840,11) conform de verkoopvoorwaarden zal naasten voor de 
daarvoor geboden prijs + 5 %: f 882,11. 
Heinrich betaalt 
a. Voor ovens, loodsen, afdaken, bomen, houtgewassen: ƒ 840,11 
b. 5 % van ƒ 840,11 42,00 
c. 10% van ƒ 882,11 88,21 +ƒ 970,32 

d. Voor de gronden ƒ 4.020,— 
e. 1 % inzetpremie (over ƒ 4.020,-) 40,20 
f. 7 % kosten (over ƒ 4.020,-) 281,40 + ƒ 4.341,60 
g. Registratiekosten: + 11,10 

Totaal ƒ5.323,02 
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Hypothecaire leningen in 1896 en 1906 
De koopsom (I 5 121,02) heelt Heiniich er niet /omaai liggen Op 28 oktober 
1896 leent hi) tegen 4% 1 'S 82'>,— van de naamlo/e vennootschap van koophan
del de Spaai en Voorschotbank te Groenlo" Directeur van de/e bank is de 
Groenlose aannemer Wcrnerus Jacobus Wiegennk De rente bedraagt 4,5% in 
het )aar De op/egteimi|n is drie maanden 
Tien )aar later op 22 )auaii 1906 woidl vooi de Groenlose notaiis J P Vemei de 
akte vci leden m b l een hypothecaire geldlening 

De in de Holteihock wonende steen- en pannenbakker Johannes Hendrikus 
Overkamp leent I 11 650,-

- De hypotheek betreft de steen en pannenbakketi) met alle daartoe behorende 
machinerien, werktuigen en gereedschappen "De Goede Hoop" in den Holtei-
hoek onder Eibergen 

Deze lening maakt een paai /aken duidelijk 
Het verhaal als /ou de steen en pannenbakkeri] in 1905 /i|n afgebroken beiust 
niet op waaiheid 
In 1906 IS behooili|k geïnvesteerd in "De Goede Hoop " er is een nieuwe haag
hut gebouwd en hel machinepark is, naai uit latere stukken blijkt, vernieuwd en 
uitgebreid 
De waarde van "De Goede Hoop' (incl het huis en de overige gionden) 
bedraagt m lanuaii 1906 minimaal I 19 425,— 
Het einde komt sneller dan verwacht 
Heiniich (Hendrik) oveili|dl als gevolg van een beroerte op 20 maart 1907 in 
het huis no 90 te Holteihoek Hi| wordt begraven op het rk kerkhol van Eiber
gen op 23 maart 1907 
Een jaar later, in 1908, wordt de steen- en pannenfabnek afgebroken 
De geschicdschii|vei Hairy Oveikamp tiekt mede op basis van de kadastrale 
gegevens de conclusie, dal Heinnch aan het/elfde euvel leed als /ijn vadei The-
odoor (Derk) Al zijn energie besteedde hij aan het bakken van pannen en ste
nen Het lcgeli|keiti|d ontwikkelen van een landbouwbedri|f waaruit een bestaan 
kon worden gehaald in ti|den dat het slecht ging in de bakstecnindusliie is bli|k-
baar nooit bi) hem opgekomen De/e een/i|digheid dit een in plaats van twee
sporenbeleid dal /owel in Eibergen als in Ellewick werd gevoerd, werd beide 
steen- en pannenbakkeriien uiteindeli|k lataal, aldus Harry Overkamp in 1908 
was het in Holteihoek ovei en uit in Ellewick stopte men m 1909 
Je zou echter ook kunnen /eggen, dat Heiniich /i|n tijd vooruit was In hel vci 
leden had iedere ambachtsman of neringdoende een stukje grond om te bewei 
ken en wat vee om voor /ich/cll en /i)n ge/in te kunnen /orgen Die gewoonte 
IS in de loop van de 2()e eeuw volledig in onbiuik geraakt Bedri)tssluitingen en 
faillissementen /i|n m de huidige tijd evenwel heel gewoon gewoiden 
Zo /iel u maai Er is weinig nieuws onder de /on 
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Wat rest? 
Interessant is nog de memorie van aangifte der nalatenschap van Anna Christina 
Niinning. 
Anna Christina, de weduwe van Heinrich Overkamp, overlijdt op 13 maart 1914 
in de leeftijd van 66 jaar. Op 16 maart wordt /ij begraven op het r.k. kerkhof te 
Eibergen. 

A. Baten 
- De waarde van de onroerende goederen 
- De waarde van de roerende goederen 
-Aandelen Coöp. Boterfabriek Bellrum 
- Contanten 

B. Schulden 
Schulden wegens geleend geld: 
1. Spaar- en Voorschotbank Groenlo 

d.d. 22 januari 1906 
2. Renten der schulden over 1914 

tot het overlijden 

C. Saldo 
Waarvan de overledene toekwamen 

D. De verdeling der nalatenschap 
Begrafeniskosten 

Ieder kind ontvangt: f697,35 : 4 = f 174.34 
Elk kind heeft totaal ontvangen: 
a. Deel van de vader ƒ 35,61 + (ƒ 874,35 : 4) 
b. Deel van de moeder 

ƒ 10.000,-
1.800,-

50,-
I ()().- + ƒ 11.950,-

ƒ 10.173,90 

81,40 

ƒ 874,35 

+ f 10.255,30 

,/■ 1.694,70 

874,35 
1.50,-

ƒ 697,35 

247,45 
174,34-h 

ƒ 421,79 

Uit deze nalatenschap wordt duidelijk dat ondanks alle inspanningen van Hein
rich Overkamp, in verhouding tot de geschatte waarde van de fabriek in 1906, 
slechts een bescheiden bezit is overgebleven. Ook daar schrikken we in de hui
dige tijd helemaal niet meer van. We zijn wel gewend dat onroerend goed met 
hoge hypotheken is belast. Bovendien, een erfenisje van 421 gulden was in 1914 
nog een behoorlijk bedrag. Menigeen zou er maar wal blij mee zijn geweest. 
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Tot slot 
Al bijna 100 jaar worden geen stenen en pannen meer gebakken op "De Goede 
Hoop". Alsof er een verband bestaat, nu vindt men aldaar vele optrekjes van 
hout en kunststof die als tijdelijke onderkomens dienen voor vakantiegangers. 
De steen- en pannenfabriek is verloren gegaan, maar "De Goede Hoop" is 
gebleven, in de vorm van een camping en café/restaurant. Een andere Harry 
Overkamp, achterkleinzoon van onze Henrich runt dit bedrijf. 
Een bezoek aan dit bedrijf brengt mij terug bij de woorden van Prediker. Bij al 
zijn beklag over de zinloosheid van alle moeite die een mens zich getroost, heeft 
Prediker ook iets goeds opgemerkt: Het is voortreffelijk te eten en te drinken en 
het goede te genieten bij al het zwoegen, waarmee de mens zich aftobt onder de 
zon gedurende de weinige dagen van zijn leven. Deze wijsheid maakt dat de 
huidige uitbater van restaurant en camping Overkamp terecht Goede Hoop 
heeft. 

Harry Overkamp 
Bert van der Ziel. 
November 2004 

Bronnen: Gemeentearchieven van Winterswijk, Eibergen en Vreden, Doopre
gister St Jacobusparochie Winterswijk, Gegevens Kadaster. 

Het vroegere kantoorgebouwtje 
van de Steen- en Pannenfabriek 
De Goede Hoop in de tuin van 
café-restaurant De Goede Hoop 
op de kruising: 
Winterswijksewegl Vredenseweg. 

(foto E.H. Wesselink) 
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Toneelvereniging VOO in Rekken, 1976 

In ons jubileumnummer 50 plaatsten wc ccn foto met personen uit Rekken. Joke 
Meijer-Roossink herkende alle namen. Dat kan ook niet anders, want ze staat 
zelf op de foto. Het handelt hier om de toneelgroep van het VOO (Vereniging 
Openbaar Onderwijs) in Rekken. De foto is gemaakt in 1976 in zaal Hagens in 
Rekken, tijdens de generale repetitie van het blijspel "Kontakt met Kootje". 
Een toneelstuk in drie bedrijven, waarbij zich allerlei verwikkelingen rond 
Kootje ( Ria Abbink) afspelen, en waarbij op het eind alles weer op z'n pootjes 
terecht komt. Het blijspel werd op 9 en 10 januari 1976 voor een uitverkocht 
huis ten tonele gebracht en werkte op de lachspieren van het publiek. Joke Roo-
sink was de boerin en Jan te Nijenhuis speelde boer Krelis. De regie was in han
den van Annie Geesink. Zij werd aan het slot van de avond in de schijnwerpers 
gezet, in verband met haar zilveren jubileum. En dan nu de namen; 

Voorste rij zittend n.l.n.r.: 
l.Hennie Hietbrink, 2.Ria Hagens-Abbink, 3.Dini Bruil-Hietbrink, 
4.Bert Roossink, 5.Jo Breustedt-Bouwmeester, 6.Gonny Mellink-Lettink. 

Staande v.l.n.n: 
l.Jan te Nijenhuis, 2.Annie Geesink, 3.Albert Roossink, 4.Joke Meijer-Roos
sink. 
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Ons Zoekplaatje 

Een tijdje geleden kreeg ik deze foto in handen, waarbij men mij vertelde dat ze 
gemaakt is in Eibergen. Achter op de foto staat '56, hetgeen kan betekenen dat 
de foto gemaakt is in 1956. Op de achtergrond zijn kledingrekken te zien en 
links staan schappen met sokken of iets dergelijks. De dames en heren hebben 
zich op hun zondags gekleed en genieten van een drankje. Misschien viel er wel 
iets te vieren? We zijn benieuwd naar de reacties op de volgende vragen: 

- Wie kent één of meerdere personen? 
- Waar en wanneer is deze foto gemaakt? 
- Kan iemand iets meer over dit gezelschap vertellen? 

Reacties, graag schriftelijk, zijn welkom bij: 
J. Baakc 
Nicuwenhuizenslraat 5, 
7161 VB Ncedc 
Email: fambaake@hetnet.nl 

mailto:fambaake@hetnet.nl
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De Mallemsche Esch. 

Ten noorden van de verkeersweg N 18, aan de voet van de Eibcrgse watertoren, 
ligt een vrij hooggelegen gebied van ruim 52 ha aaneengesloten landbouw
grond, de Mallemse esch. Hier vonden tijdens de jaren 1939 - 1943 aktiviteiten 
plaats die z.owel letterlijk als figuurlijk niet alleen veel voeten in de aarde had
den maar ook veel stof deden opwaaien. 
En hoewel ze toen de gemoederen in ernstige mate bezig hielden, zijn ze 
inmiddels in vergetelheid geraakt. Ruilverkaveling. 

Het begin. 
Het is februari 1936 dat de Diaconie van de Hervormde Gemeente van Eiber
gen, samen met een aantal belanghebbenden, besluit om bij Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland een wettige ruilverkaveling aan te vragen voor het blok Mal
lemse Esch. 
De grootte van het blok bestaat uit 52.57.5K.ha landbouwgrond, verdeeld over 
130 percelen. 
Op 14 juli 1936 antwoordt het Bestuur der Provincie aan B. en W. van Eibergen 
zich met het voorlopig plan te kunnen verenigen en geeft B.en W. opdracht hier
van voor 22 juli a.s. op de gebruikelijke wij/e kennis te geven. Aldus geschied
de. ' 
Echter, op 5 okt 1936, berichten Gedeputeerde Staten dat op de vergadering van 
28 september j.l. bleek dat er geen meerderheid van eigenaren te vinden was om 
tot ruilverkaveling te kunnen overgaan. Een teleurstellend resultaat voor met 
name de diaconie. 
Wat bewoog deze eigenlijk om ruilverkaveling aan te vragen? 
De diaconie, die eigenaar was van een aantal boerderijen met kavels op de Mal
lemse esch, was van mening dat niet alleen haar eigen, maar ook het algemeen 
belang hiermee gediend was. 

Wanneer men nu op de kaart de oude en de nieuwe situatie beschouwt en ziel 
dat het aantal percelen tot een derde is teruggebracht, kan men zich afvragen 
welke de redenen waren die de betrokkenen indertijd deden tegenstemmen. 
Op de voorlichtingsvergaderingen die aan de stemming voorafgingen kwamen 
hiervoor een viertal argumenten naar voren : 

ten eerste onbekendheid met het fenomeen ruilverkaveling. 
Vervolgens bleek er een wantrouwen te bestaan ten opzichte van de motieven 
die de diaconie tot aanvraag van ruilverkaveling deed overgaan. Misschien 
wilde ze zich wel ten koste van anderen bevoordelen. Dit wantrouwen werd op 
een vergadering tijdens heftige discussies openlijk uitgesproken. Iemand riep 
vanuit de zaal gericht naar de diaconie dat het van andermans leer goed riemen 
snijden was. Een opmerking die hij later bij nader inzien weer terugnam. 
In de derde plaats maakte men zich zorgen over de verwachte hoge kosten die 
dit alles mogelijk met zich mee zou brengen. 
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Doch ook gevoeisniatig waren er bezwaren. Bepaalde percelen waren sinds lang 
familiebezit en men vond dat deze grond tot de beste van de hele esch gerekend 
kon worden en deze ging nu naar een ander. Je moest maar afwachten wat en 
hoeveel je er voor terug kreeg. 
En wat te denken van de man die met bloed en zweet een perceel ontgonnen had 
en daar nog nooit iets van geoogst had,omdal hij dit het komende jaar voor het 
eerst in gebruik wilde nemen. En dat ging nu zomaar naar een ander die er niets 
voorgedaan had. 

De kosten bleken uiteindelijk erg mee te vallen. Aangezien ruilverkaveling 
wordt gezien als een economisch en maatschappelijk belang, neemt de staat een 
deel van de procedurekosten voor zijn rekening en verstrekt belangrijke subsi
dies voor de grondwerken. 
De overige kosten worden uit 's Rijkskas voorgeschoten en kunnen door de 
eigenaren als ruiivcrkavelingsrente in 30 annuïteiten worden terugbetaald. 

Een nieuwe Wet. 
Doch dan treedt op 1 augustus 1938 een nieuwe Wet op de Ruilverkaveling in 
werking. Deze maakt het mogelijk om hiertoe over te gaan wanneer bij stem
ming blijkt dat er een meerderheid is óf van het aantal uitgebrachte stemmen of 
een meerderheid van oppervlakte grond door eigenaren vertegenwoordigd. 
Tegen de achtergrond van deze wet stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland 
de Centrale Cultuur Technische Commissie voor de ruilverkaveling Mallemse 
Esch opnieuw in stemming te brengen. Deze adviseert de gemeente Eibergen 
een nieuwe aanvraag in te dienen. 
Tevens wijst de Cultuur Technische Commissie in een rapport op hel grote 
belang van deze ruilverkaveling als voorbeeld en stimulans voor andere essen. 

En zo volgt een nieuwe oproep tot stemming op maandag 11 september 1939, 
waarin nu een meerderheid zich uitspreekt voor ruilverkaveling. Uitslag stem
ming: 34 voor, 19 tegen. 

Tot lid van de plaatselijke comin. worden benoemd: 
F.J. te Biesebeek lid + voorzitter 
Chr.J. Kemink lid -i- pi. verv. voorzitter 
F.J.Gijsbers lid tevens secr. 
J.F. Kamineijer pi. verv. lid. 
J.H. Boevink pl.verv. lid. 

Installatie van de commissie vindt plaats op donderdag 29 febr. 1940 in het 
gemeentehuis en dan kan het eigenlijke werk een aanvang nemen. Begin april 
heeft de plaatselijke commissie de kaart van het blok met de nieuwe kavels 
gereed en wordt het plan van ruilverkaveling met een register, vermeldende de 
toewijzing met de grootten der kavels en de verrekeningen ter inzage gelegd. 
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De Nieuwe Orde. 
Maar de tegenstemmers laten het er niet bij zitten en willen, nu de verkaveling 
definitief doorgaat, een ander plan dan hetgeen bij de stemming is aangenomen. 
Daartoe richten ze zich tot het Nederlandsch Arbeids Front, het N.A.F. 
- Nederlandsch Arbeids Front- was tijdens de Duitse bezetting de naam van het 
lichaam dat de gehele Nederlandse Vakbeweging moest samenvatten nadat de 
bestaande op last van de bezetter was ontbonden. De leider was H.J.Wouden
berg. 
Zij moest de arbeidersbeweging geestelijk en materieel in dienst stellen van de 
oorlogsbehoeften en de politieke ideologie van de bezetter. 

Het N.A.F, nu richt zich in een schrijven tot de Centrale Cultuur Technische 
Commissie en stelt dat de stemming vals is verlopen. Ook zouden er geen 53 
eigenaren zijn maar heeft men degene die niet ter stemming verschenen is tot 
voorstemmer gerekend. Bovendien zouden veel voorstemmers niet onalTianke-
lijk zijn en tot voorstemmer gemanipuleerd. 
Een belanghebbende zou zelfs geen oproep hebben ontvangen en wordt nu tot 
voorstemmer gerekend. Ook schrijft het N.A.F, dat deze verkaveling kennelijk 
is bedoeld om de Nederlandse Heide Maatschappij aan werk te helpen terwijl de 
belangen van een aantal boeren met voeten worden getreden. 

Het Nederlandsch Arbeids Front besluit de brief als volgt: 
"Wij hebben deze 20 benadeelde boeren hulp toegezegd en mocht onverhoopt 
het onrecht gesanctioneerd blijven dan verklaren wij hij voorbaat dat wij den 
strijd niet zullen slaken. 
Zij die verantwoordelijk zijn voor deze opdracht zullen verantwoordelijk gesteld 
worden voor de gemaakte kosten en voor herstel in de door ons gedachte toe
stand. 
Het is toch niet moeilijk om in te zien, dal hier in Nederland de oude regeer
macht heeft afgedaan. Het liberale-kapitalistische bewind behoort hier tot het 
verleden. 
Onze machtsovername is aanstaande en wij zullen niet vergeten op welke wijze 
wij gedwarsboomd zijn in onzen strijd voor de rechten van deze boeren en zullen 
de schuldigen weten te vinden. 

Hoogachtend , Het Nederlandsch Arbeids Front." 

We kunnen er wel vanuit gaan dat, op een enkele uitzondering na, van de poli
tieke stellingnamc die in deze brief geventileerd wordt door de tegenstemmers 
met gemengde gevoelens kennis is genomen. 

Tegelijk adviseert het N.A.F, de tegenstemmers een klacht in te dienen bij de 
burgemeester omdat de stemming niet volgens de wettelijke procedure zou zijn 
verlopen. 
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Nadat bij de burgemeesler van Eibergen een klacht is ingediend geeft de/e aan 
de chef -veldwachter Mom opdracht een onderzoek naar de gang van /aken in Ie 
stellen en daarover rapport uil te brengen. 
In /ijii rapporl stelt de heer Mom dal hij de stukken heefl inge/ien "niaar er 
geen slralbaar l'eil kan uithalen waar volgens hel Wetboek van SlraiVechl straf 
tegen is bedreigd. Gedeputeerde Stalen hebben aan de betrokkenen bericht 
gezonden dat de lijst {stukken} ter inzage waren gelegd. Dit is volgens de Wet 
in twee Nieuwsbladen gepubliceerd en ter kennis gebracht. Art. 26 der Ruilver-
kaveiingswet /egt, dat het niet ontvangen van een kennisgeving geen recht op 
beroep geeft". 
Hij adviseert de klagers, aange/ien het een civiele kwestie is om, "als men denkt 
schade te hebben zich in verbinding te stellen met een advocaat en de zaak aan
hangig te maken bij de Burgerlijke Rechter". 

Het N.A.F, iaat het niet bij dreigementen maar sommeert de Centrale Cultuur 
Technische Commissie en de plaatselijke commissie om verantwoording af te 
leggen van hun daden. 
De confrontatie met de diverse commissies en het N.A.F\ vindt plaats in hotel 
Het Wapen van Eibergen. De stemming bij de afgevaardigden van de tegenstem
mers stijgt zichtbaar, als met het N.A.I*'. en hun advokaat een aantal Duitse offi
cieren de /aai betreden De victorie is nu in zicht. Maar, het moet gezegd, Duit
sers houden niet van half werk. Daarom hebben ze een militair meegebracht die 
in de burgermaatschappij het beroep van landmeter uitoefent en gespecialiseerd 
is op het gebied van ruilverkaveling. 
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'k Sloiul Cl hij en ik keek er naar (eolleelie Wiiii Keniiiik) 

Hij blijkt niet geïnteresseerd in vriendjespolitiek doch enkel in de feiten. Met 
grote interesse en met "deutsche Gründlichkeit" worden de kaarten en de stuk
ken bestudeerd. De Duitsers vinden dat de commissies een goed plan presente
ren, want naast het goedkeurend gemompel klinkt duidelijk hoorbaar "sehr gut". 
Maar ook de tegenstanders kunnen hun argumenten toelichten. Hun bezwaren 
richten zich voornamelijk op het wegenplan, omdat men onder meer vindt dat 
het aanpassen van de percelen aan de nieuwe wegligging te veel grondbewer-
king vereist. 
De Duitse landmeter denkt daar anders over en omschrijft de argumenten als 
"quatsch". En de klacht dat een achterliggende bewoner nu honderdtwintig 
meter verder van het dorp komt te liggen komt bij hem "gar nicht in Frage". En 
zo neemt het hele proces een onverwachte wending. De N.S.B, advocaat heeft 
het inmiddels ook begrepen. Reeds voor het einde van de vergadering zoekt hij 
zijn spullen al bijeen. De door hel Nedcriandsch Arbeids Front in het vooruit
zicht gestelde sancties komen niet meer aan bod. 

De diaconie, die in eerste instantie aanleiding gaf tot het tumult komt tijdens de 
hele procedure nauwelijks meer ter sprake. Ze wordt alleen nog een keer 
genoemd als het Staatsbosbeheer haar opdracht geeft om tussen de percelen op 
de esch van een van haar boerderijen een houtwal aan te leggen van lien meter 
breed, iets waar ze niet zo gelukkig mee is. Ze dient daarom een aanvraag in om 
die breedte tot vijf meter terug te brengen. 
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I)it wordt afgewezen. En de 28 karren vol stobben en kachelhout die ti|dens de 
verkavelingswerk/aamheden op de diaconie gronden zijn vrijgekomen, worden 
door haar verdeeld onder de minder kapitaalkrachtigen in de gemeente. 
Een jaar later is het rumoer verstomd en al wordt het wel niet door iedereen 
openlijk uitgesproken, niemand wil dan meer naar de oude situatie terug. 
Maar dat kan helaas niet verhinderen dat de initiatielnemers nog jarenlang een 
zekere rancune van enkele tegenstanders moeten ervaien. 

Op de Mallemse esch hoort men nu andci rumoer. Dat van voorbijrazend ver
keer. 

Eibergen, maart 2004 
Wim Kemink 

Bron: - archief ruilverkaveling Mallemse Esch 
- memoires Chr. J. Kemink. 

Lmlilopiiumc van de Mcdlciusi lie e\( li (Icilo lIKh) 
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Scheppels Mankzaod. 

Disse keer eerst een vers jen, dat ze bi-j ons in de buurtc op 'n vejeurdag heb 
ezongen: " 't Varken van boer Bart" 

En... .het varken van boer Bart dat hef ne krulle in den stat (= staart). 
O, gadcgadegat, o gadegadegat. 
(en dat wodt twecmaoi ezongen). 

En... .onder den stat, door zit een gat. 
O gadegadegat, ogadegadegat. 

En oet dat gat doo kump wal es wat. 
O gadegadegat, o gadegadegat. 

Soms.... Is 't dreuge en dan weer nat. 
O gadegadegat, o gadegadegat. 

Dan weer....is het greun en dan weer zwart. 
O gadegadegat, o gadegadegat. 

I-J könl 't zo umsgeveer zingen op de wieze van "En een tlinkc bocrenmeid die 
kost een daalder". 
Bi-j ons vrogger zeien ze van: 'gattegattegat'. Dat betekenen zovölle as: 'ba, 
wat vies', 't Wodden veural deur vrouwleu eroepen, at ze onverhoeds schrokken 
van iets, wat vies was. 
Dat gebeurn bi-j een spel op de delle. Dan deden ze der ene een blinddook veur 
en den mos dan in een panne veulen, woor wat in zat, wat kold en glibberig was. 
Van schrik trokken ze dan met een schok den hand terugge en deerns riepen dan 
meestal "O, gattegattegat". 

Varkens 
D'r bunt nogal wat namen veur varkens. 
Een moodervarken heit een motte of zeuge en een manlijken heit 'beer'. Bi-j 
wilde varkens is dat een everzwien. Tamme varkens nuumen ze nooit zwien in 
den Achterhook. Wel ken ik zwieneri-je veur veur afkeurensweerdigen handel, 
woorat andern de dupe van wodt. 
De uiers van een motte heit ok 'gier'. D'r wodt ok 'geer' eschreven. De spenen 
bunt memmen en de tepels wodt deur boern 'titten' eneumd en neet 'tieten'. Dat 
woord heb ik mien jongesjoorn nooit eheurd. Ik laezen 't veur 't eerste bi-j Jan 
Wolkers. 
't Woord zeuge kump van zuugen. Een zeuge, die volle melk gif, hef een good 
zog. "De zeuge hef haoste gien zog meer". Dan warkt de melkklieren neet meer. 
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Een geeaslrcerd manlijk varken is een borg. 
Een jong wiefkesvarken heit 'gelte'. Een beergelte is gcslachtsriepc en kan veur 
den eersten keer 'onder den beer' um cdckt te wodden. Dat köj an de gezwollen 
uiers (geer of gier) zeen. Die geslachtsdrift duurt maor kolte tied. Daor mo-j 
good op verdacht wacn as boer. Anders bu-j te late. 

'Volgens Nic Adema was ter onder Grolle een versjen 
" '/ Varken hcj z.o'n mooi geer, 't mot naor den heer. 
" 't Varken mot naor den beer, morgen kan 't neet meer". 
Tha, tlia, llia. tlia... 

Zukke versjes en dat van Boer Bart zien varken wodden op feesjes ezongen, at 
de stemming wat losser was ewodden. Zingen doot ze in 'n Achtehook pas, at ze 
een borrel op hebt. Aj good gemutst zingend argens binnen loopt, kriej al gauw 
Ie heurn: "Hej een borrel op?" 

Jonge varkens bunt keune en at ze wat older bunt, bunt 't poggcn. 
In Eibarge hadden ze vrogger ok 'n poggenmarkt op de Laegte bi-j 't Zwikke-
laarsplein. 
(die o-klank in poggen en bok bunt veur westerlingen moeilijk oet te sprekken. 
Die sprekt dat oei as 'hok'en 'kok'.) 

Boercntermen: bolle, inaol, pinken en eenwinters 
Ok veur 'n rund bunt ter nogal wat namen, die ailene bi-j boern bekend bunt. 
Een manlijk koebeest is in 't Nederlands een stier en dal is een heel old woord, 
dat in heel Europa gebroekl wodt. 
In 't Achterhooks is een stier een bolle. En dat woord is al'komslig van een old 
woord dat 'zak' betekenen. Een stier was een koebeest, dat bollen of bullen had. 
En toen wodden 't de name van 't koebeest met bollen of ballen zelf: 'bolle'. 
Bolle is een naevenvorm van bal, baal. Dat is een oldsaksisch woord, dal weer 
van het griekse phallos allcump, dat met 'zwellen' (van een penis) te maken hef. 
Ok met blaosbalge. Een balg was in 't middelnederlands een leren zak, diej vol 
loch konnen zuugen. Een trekharmonika hef ok een balge, een zak, woorat loch 
in zit, diej kont laoten zwellen. 
Aover namen van vrouwelijk rundvee schreef Lex Schaars in zien proefschrift 
"Boerentermen in Achterhoek en Lijmers". Op biz. 151 ev. steet onder andern 
('t book is in 't ABN eschreven, maor ik geve 't in 't kader van dit artikel maor 
in 't dialect weer): 
Een vrouwelijk kalf wodt maolkalf enuumd of stcrkenkalf of kortweg starken en 
ok wel veerskalf of veerze. 
In hel westen van den Achterhook is een maol een kalf, dat veur de eerste keer 
drachtig is of één keer ekalfd hef. 
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\n 't oosten van den Aehterhook kwam volgens Schaars 't woord 'maol' nauwe-
leks veur, door wodden de name 'starken' meer gebroekt. 
't Woord 'maol' in de betekenis van jonge koo kump van 't nederfrankisch en 
betekenen klein vee. 
En dan he-j in 't /uuden van den Aehterhook nog 't woord 'eenwinter' veur een 
jonge koo van één winter old. Doorveur wodden ok 'pink' gebroekt. Greskalver, 
eenwinters en pinken liepen in de weide, melkvee ston in elk geval den helen 
winter op stal. 

Maol. 
'Maol' is wel een bezunder woord. Het hef een hoop betekenissen. Het betekent 
soms tijdstip', zoas in 'éénmaol, tweemaol' enz. "Veur dilmaol zal ik 't door de 
vingers zien, maar een volgende keer niet weer, denk er om", zei den meister op 
schole. 
Maol betekent ok 'terugkerend tiedstip' zoas in 'maoltied': op dezelfde tied 
etten. 
En van 'tied van etten' kreeg het woord 'maol' de betekenis van 't eten zelf. 
"Dit was een lekker maol". En "Ik mot nog een miiöltjen bonen doppen". 
(genoeg voor één maal). 

En dan wodden 't gebruukt in: "een miiöltjen smeer kriegen"(Een pak slaag krij
gen). Een maöltjen veur de bokse kriegen. (ok genog veur één keer?) 
In 'l Nederlands kent ze disse betekenis neet. 

Tnplaatse van een maöltjen smeer koj ok wat um de oorne kriegen. 
Wat zachtzinniger klonk: "kontklappcn kriegen" En al dee oetedceld waarn, 
kreeg i-j te heurn: "Zo, hei 't kuntjen now warm?" 

Pot deur mekare. 
Zomaor wat 'pot deur mekare', wat nog in de wanne lei. 

Vespern. 
Een vaste maoltied op gezette tied was 'vespertied" en 'vespern'. En umdat dat 
tegen vier uur gebeurn, zeien ze ok: "vier uur hollen". Dat was een broodmaol-
tied, woorveur in vrogger lieden, too de leu nog gien halozies hadden, de kerk-
klokke eluud wodden. Want bi-j alle etten heurn baeden. Al was 'l maor een 
"wees gegroetjen". 

Hiike, hiikke (= hoedanig, wat voor ). (Niet verwarren met huukc = hoeken). Te 
vergelieken met 'zukke'veur zulke. 
"Ik wet neet, huke schoene ik mot kopen, dal i-j ze een keer mooi vindt". 
"Ik wette neet, huke klere at ze an had, 't was donker". 
Ik geleuve neet, dat dit woord 'huke, hukke' (korte u) nog volle veurkump. 



-48-

Butte 
"A| de stalklompc hclemaol schone wilt schoern, mo) ow de buttc plaogen", 
(zich lichameli|k inspannen) Ok wel "De butte der op zetten" of "dat kost bot 
tensmeei ' 

Hard werken. 
"Zich te schande ai beiden Of "veigevens diuk waen" 
"A| haos heb, moj maor een trad hardei lopen " "Loop es een tiad an, /o schut 't 
neet op". 
"Loop maoi vaste een trad an, ik komme dalek 'k mot nog ellen kiekn ol alle 
ramen wel too bunt' 

"Good egetten?" 
"Ikke wal Ik heb een paai beste bioodpillen achtei de kneupe" 
Dal koj bi I den domeneei an laolel neet /eggen 
" '1 Onze Vadei achtereers baeden", (langdurig kwaad uitvallen) Wie kent dat 
ok ' Ikke met 

"Holt kotten". 
(hout in stukken zagen vooi m de kachel, kot =: koit) 
"An holt ku| oe dn | maol warmen d] 't houwt (hakt), a| 't kot en a| 't in den 
hecrd stokt" 
In klompenfdbneken en holtzageii-)en hadden ze al'kortzagen um blukke van 
goeie lengte te zagen 
BI ) haos elk huus ston wel een afkoitpaol ( hakblok) op 't erf, wooiop tekke 
alekoil konnen wodden 
Den paol ston meestentieds koil bi | de holtschuie ol den holthoop Ok had 
eiken boer wel een holtmiete met tekkebusse, dce gebroekt wodden in 'n aoven 
van 't bakhoes um biood te bakken 

Dit was 't veui disse keei 'k Hebbe de wanne weer zowat leug Allemaole een 
goeien kasmissen en een good uutende en volle heil en zegen veui 200') 
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