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MEDDO

Historisch interessante gegevens over de buurtschap Meddo.
Periodieke uitgave in opdracht en onder redactie van de werkgroep "Meddo's
Verleden".

Inhoud
1. Van de redactie
a. Rectificatie
b. het Meddo's Museum
2. Meddose gemeentebestuurders deel II door Lud Overkamp.
In het vorige nummer moest het vervolg van deel I even blijven liggen voor
"Vondsten bij opgravingen" in het Meddose veen. Daarom dit keer een 'dubbele
uitgave', want intussen is behalve een verhaal over de activiteiten van Gerhard
en Gerard Bent ook de geschiedenis van Theodoor ('Thedor') Raben beschreven.
3. De Markeverdeling: inbreng en toedeling door Henk Jansen en Nico Overkamp.Aan de hand van de notulenboeken en de marke-kaarten hebben Henk en
Nico geprobeerd wat een ieder bij de Markeverdeling inbracht, wat men er uit
heeft verkregen en welke waarde dit vertegenwoordigde. Een overzicht.
4. Jan Buiël vertelde door Riek Beskers
Jan Buiël beschreef o.m. zijn ervaringen met werken in 't veen. Aangevuld met
gegevens van wijlen de heren Jan Hesselink en G.J. Beskers geeft dit een vrij
duidelijk beeld van deze werkzaamheid..
5. "Is dat neet...?"
a. de oude foto uit "Meer ovver Meddo" deel 5 en
b. de "nieuwe" oude foto met vragen.

1.Van de redactie
a. Rectificatie
In het artikel over "Aankoop en ontginning van het Zwilbroekse Veen" uit
tijdschrift nr.6 zijn de namen Brus en Bus verkeerd gebruikt. Op twee plaatsen,
namelijk op pag.19 (5e regel van onderen) en op pag.20 (17e regel van onderen)
moet de naam Brus worden veranderd in Bus.
In Periodiek nr. 5 staat in de tekst naast de foto van de "Sevinkmolen" op blz.
25 het jaartal 1927. Dit moet zijn 1928.
b. Het Meddose Museum
Het museum groeit...! Inmiddels staat en ligt er echt al het een en ander,
waarvoor we de schenkers/leners bijzonder dankbaar zijn! Op deze plaats kunt
u in de toekomst (hopenlijk vaak!) lezen wat er zoal bijkomt en door wie het is
geschonken of wel uitgeleend.

Inrichten van de vitrinekast in de Rabobank te Meddo.
Links Bennie Assinck en rechts Marcel Halleriet.
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2. Meddose Gemeentebestuurders, deel II
"Bezield, hardwerkend, integer": de wethouders Gerhard en Gerrit Bent
door Lud Overkamp
"Een bezield man, hard werkend, bescheiden, integer en een persoon aan wie
Winterswijk heel veel te danken heeft." Zo werd in september 1992 de zojuist
overleden oud PvdA-wethouder en ereburger van Winterswijk Gerrit Bent
herdacht. Ondanks zijn bijnaam 'rooie rakker' werd de beminnelijke Meddonaar
van links tot rechts hoog gewaardeerd als een bruggenbouwer. Een man die
stond voor zijn idealen, maar die altijd het overleg en nooit het conflict zocht.
Hij had het van geen vreemde. Ook zijn vader Gerhard Bent zou met dezelfde
woorden - misschien op de kwalificatie 'rooie rakker' na - recht zijn gedaan.
Maar dan met nog een andere karakteristiek toegevoegd: moed.
Vader en zoon Bent, tezamen twee generaties van één familie die een belangrijk
stempel drukten op ruim vijftig jaar Winterswijkse gemeente politiek.
Gerhard Bent deed dat dertig
jaar lang, waarvan meer dan
tien jaar als wethouder. Zijn
zoon Gerrit deed dat daarna
nog eens dunnetjes over: vijfentwintig jaar was hij wethouder van de gemeente Winterswijk.
Gerhard Christiaan Bent
werd op 21 maart 1881 geboren op boerderij 'Beernink'
(D 54) en bewoonde vanaf
1914 het even verderop gelegen 'Nieuw Beernink' (D 50).
Hier overleed hij op 3 januari
1969. Bent was -behalve boer
op zijn kleine, circa zeven
hectare grond tellende boerderij- van 1919 tot 1943
raadslid van Winterswijk voor
de Vrijzinnig Democratische
G.C. Bent (1881-1969)
Bond.
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Van 1945 tot 1946 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid van de
noodgemeenteraad, die functioneerde tot de eerste na-oorlogse verkiezingen.
Daarna zat hij nog van 1946 tot 1949 namens de PvdA - waar de VDB in op was
gegaan - in de gemeente raad.
Portefeuille
Bent was gedurende deze dertig jaar in de Winterswijkse politiek enkele malen
wethouder: van 1927 - 1935, van 1939 - 1943 en bovendien van 1945-1946 in
de noodgemeenteraad. Hij bekleedde daarnaast vele openbare functies, waaronder de bestuurslidmaatschappen van de CoCiperatieve Landbouwersbond, het
Vee- en Varkensfonds en van de Fok- en Controlevereniging. Ook was hij
jarenlang voorzitter van de Vereniging Volksfeest Meddo en secretaris van het
Ziekenfonds Meddo. Genoemd mag ook worden dat Bent optrad als onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand van 1928-1943 en van 1946-1949.
Als wethouder beheerde hij de portefeuille van openbare werken, reiniging en
grond- en woningbedrijf. Als zodanig was hij onder meer betrokken bij de
aanleg van het strandbad, de
verbetering en verharding
van zandwegen (waaronder
de Meddoseweg), de veenontginning in Meddo (grenzend aan het Zwillbrock) en
veel aankopen daartoe op het
Meddose Veen (aansluitend
aan het Korenburgerveen).

G.C. Bent (1881-1969)
voor zijn woning te Meddo "Nieuw Beernink".
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'Lieve vader Bent'
Op zijn 85e verjaardag, in
1966, werd hij koninklijk onderscheiden met de versierselen, behorend bij het ridderschap in de Orde van
Oranje Nassau. Dit vanwege
zijn werk als wethouder,
raadslid en bestuurslid van
menig vereniging.
Maar vooral ook vanwege
zijn moedige houding in de
oorlog. Zo uitte Sientje Van
Gelder-Weiler mede namens
haar dochter Elly tijdens de
uitreiking van de onder-

scheiding in 1966 nogmaals hun grote waardering voor ' lieve vader Bent' . Zij
zaten in zijn boerderij vanaf 1942 tot aan de bevrijding ondergedoken.
Mevrouw van Gelder schetste hem bij die gelegenheid als een man, die zich
geen moment had bedacht om de familie in huis op te nemen, toen hij in 1942
hoorde dat tegen hen arrestatiebevelen waren uitgevaardigd. "Hoewel hij daarmee het gevaar voor hem zelf heel groot maakte." Ook waardeerde zij het zeer
dat de familie Bent zich inspande, om het de familie Van Gelder mogelijk te
maken hun Sabbats-plichten zo goed mogelijk te vervullen. Tekenend voor Bent
was ook diens houding, tijdens een raadsvergadering in de oorlog. De toenmalige NSB- burgemeester Bos had de raadsleden gevraagd om zich van hun
zetel te verheffen om een gevallen Winterswijkse Oostfrontstrijder te gedenken.
Bent bleef zitten, hoewel hem op de consequenties werd gewezen, met de
woorden: "Het was mijn kameraad niet".
Zijn zoon Gerrit J. Bent (geboren 2-9-1913, gestorven 28-9-1992) woonde in
zijn jonge jaren op 'Nieuw
Beernink' . Hoewel hij het
raadswerk als het ware met de
paplepel ingegoten kreeg,
was hij in eerste instantie
voorbestemd om boer te worden. Hij werkte inderdaad
mee op de ouderlijke boerderij tot zijn 23e, terwijl hij
ondertussen de Rijks Landbouwwinterschool en de
Winterswijkse
Handelsavondschool volgde. Dit gaf
hem de achtergrond voor een
carrière, die verbonden zou
blijven met de agrarische
stand. Omdat in de landbouw
in de jaren dertig de vooruitzichten niet al te best waren
(en zijn vader ook nog volop
meeboerde), werd hij in 1936
controleur en stamboekhouder van de Fok- en Controle
vereniging. Hij combineerde
deze fulltimebaan met een Wethouder en loco-burgemeester G.J. Bent
langzamerhand steeds druk- (1913-1992)
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ker wordende 'parttime' politieke loopbaan: vrouw en kinderen mochten dan
ook blij zijn als vader eens in de drie weken een avond thuis was.
Loopbaan
Tot aan de oorlog was hij voorzitter van de afdeling Winterswijk van de
Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. Na de oorlog trad hij toe tot de
Nederlands Volksbeweging, die daarna overging in de PvdA. Al snel werd hij
lid van het partijbestuur. Toen in mei 1953 een raadslid tussentijds bedankte
kwam hij, als 39-jarige, in de gemeenteraad. In september van datzelfde jaar
werd hij meteen ook als wethouder naar voren geschoven. Hij zou dat 25 jaar,
tot aan zijn 'pensioen' in 1978, onafgebroken blijven; in een periode waar de
PvdA vaak toonaangevend was in de Winterswijkse politiek.

G.J. Bent neemt de voorzittershamer over van Burgemeester J.B. Vlam
bij diens afscheid op 1 april 1970.

Zijn eerste portefeuille was, twaalf jaar lang, openbare werken. Van daaruit was
hij vanaf 1954 onder meer verantwoordelijk voor de aanleg van het waterleidingnet, dat tot dan toe in het buitengebied had ontbroken. Verder was hij bij
de aanleg van het elektriciteitsnet in de buurtschappen betrokken, evenals bij
het in hoog tempo - 4 tot 5 kilometer per jaar- verharden van de zandwegen. Na
twaalf jaar verruilde hij openbare werken voor ruimtelijke ordening en onderwijs. In 1970 switchte hij opnieuw, naar financiën dit maal. In zijn laatste
ambtsperiode combineerde hij dit weer met onderwijs.
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Loco-burgemeester
Behalve wethouder was hij bovendien jarenlang loco-burgemeester. En in de
periode dat burgemeester Bushoff regelmatig ziek was, nam Bent tot ieders
tevredenheid diens taken waar. De grootste teleurstelling voor de socialist was
dan ook, dat hij gepasseerd werd als vervanger toen Bushoff werd afgekeurd.
In de jaren zestig deed hij enkele pogingen om als burgemeester elders aan de
slag te komen. Zo solliciteerde hij onder meer naar de gemeente Dodewaard.
Het bleef echter bij ambities. "Nu ben ik niet rouwig om het feit dat het niet
lukte, al moet ik zeggen dat het me toen speet", vertelde Bent, in een van de
interviews bij zijn afscheid als wethouder. In 1966 begon hij wel, aanvankelijk
met een compagnon, een boekhoudbureau, dat hij tot aan zijn pensionering
aanhield.
Ereburger
Vanwege zijn inzet voor de gemeenschap werd Gerrit Bent in 1978 bij zijn
afscheid van de gemeenteraad tot ereburger van Winterswijk benoemd. Geen
reden voor Bent om op zijn lauweren te rusten. Hij bleef tot kort voor zijn dood
binnen en buiten de politiek actief. Met name in het seniorenwerk nam hij het
voortouw. Kort na zijn pensionering werd hij voorzitter van de afdeling Winterswijk van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en in 1984

In 1966 vier geslachten Bent.
Oud-Wethouder G.C. Bent
Wethouder G.J. Bent
Zoon G.C. Bent
Kleinzoon M. Bent
7

ook van het Gewest Gelderland van de ANBO. Ook hier spaarde hij zich niet.
Er ging een hoop rust van hem uit. Hij offerde ontzettend veel vrije tijd op voor
het belang van de ouderen.
* * *

THEODOOR RAGEN: "DIENT DE HEER IN BLIJDSCHAP EN TIL
ER NIET TE ZWAAR AAN"
Een paar jongens hadden ruzie en vochten zo lang, tot ze daar te moe voor
waren. Toen begonnen ze te schelden. Roept de een tegen de ander: "Jouw vader
heeft in de 'kast' gezeten! " Waarop de ander zich ook niet onbetuigd laat: "Dat
is nog niets! Jouw vader heeft in de gemeenteraad gezeten!"

Elektrificatie Buurtschappen van Winterswijk
Staand: voorzitter PGEM
Links: Th.F.A. Raben en rechts Dhr Verviers, voorzitter commissie
Foto: Mevr. L.C. ter Haar-Schothorst.
Net als zo vaak tevoren kreeg Theodoor Raben ook met zijn laatste kwinkslag
als gemeenteraadslid de lachers op zijn hand. Op 27 februari 1969 nam hij, na
ruim 23 jaar (waarvan acht als wethouder), afscheid van de Winterswijkse
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gemeenteraad. Dat gebeurde in stijl: met een speech, die hij besloot met een
grap. Hoe kon het ook anders voor iemand, die graag moppen mocht tappen (en
jagen, biggen castreren, kaarten, besturen en kippen fokken, maar dit terzijde)?
"Dient de Heer in blijdschap en til er niet te zwaar aan", zo verklapte de 65-jarige
bij deze gelegenheid de raadsleden zijn devies. Mede door zijn voorkeur voor
grappen en grollen was Raben een markante persoonlijkheid in de naoorlogse
gemeenteraad. Of zoals burgemeester Vlam het blijkens de notulen van de
raadsvergadering verwoordde: "Nu gaat men dan afscheid nemen van iemand
die de raad menigmaal met een kwinkslag weer in het goede spoor wist te
brengen."
Overigens was het gevoel voor humor van Raben niet de enige karaktertrek, die
de gemeente raadsleden bij zou blijven. Fijntjes wees de burgervader op de
"voor de heer Raben stereotype uitdrukkingen, waarmede hij aan zijn gevoelens
uiting gaf". Het was de burgemeester opgevallen "dat de heer Raben ook
vanavond nog enkele minder welgevoeglijke uitdrukkingen heeft gebezigd".
Maar hij wilde dit "op de laatste avond wel van hem nemen"...

Theodorus Franciscus Andreas Raben (algemeen aangesproken als 'Thedor')
werd op 3 februari 1904 geboren op boerderij 'de Hoeve' ('Hoeverman' ) in
Meddo en trouwde op 7 mei 1929 met Grada Elisabeth Halleriet (geboren 25
april 1907). Het jonge paar ging wonen op de Isidorushoeve, dat ze hadden
gebouwd aan de Rijksweg van Winterswijk naar Groenlo op grond van de
Hoeve. De Isidorushoeve was een gemengd bedrijf met varkens en koeien, maar
Theodoor begon al snel met het fokken van kippen. "Hij was de eerste in Meddo
met een foktoom kippen", herinnert Grada zich. "En in het begin van de jaren
dertig kregen we onze eerste broedmachine, die werkten met petroleumlampen.
De kuikens werden verkocht aan boeren in de omgeving."
Toen de Isidorushoeve werd gebouwd, was er al sprake van dat er op korte
termijn elektriciteit zou komen. Daarom werden in de muren van het huis alvast
de buizen aangelegd, waar de stroomkabels doorheen zouden kunnen worden
getrokken. Maar de elektriciteit zou nog even op zich laten wachten.... Pas 25
jaar later werd het aangelegd.
In de gemeente Eibergen kreeg het buitengebied echter al wel vo:)i)r de oorlog
elektriciteit. Raben verplaatste daarom de kuikenbroederij naar het de boerderij
van Oosterholt-Halleriet, in de buurtschap Zwolle. Pas toen in het midden van
de jaren vijftig eindelijk ook in Winterswijk elektriciteit werd aangelegd, kwam
er een kuikenbroederij op het eigen erf.
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Belangenbehartiging
Al jong raakte Raben betrokken bij het verenigingsleven. Zo werd hij in 1928,
toen de Jonge Boeren- en Tuinders Bond (JBTB) werd opgericht, op verzoek
van pastoor Hafkemeijer hiervan de eerste voorzitter. Een jaar later, na zijn
huwelijk, droeg hij echter het voorzitterschap over en werd lid van de lokale
afdeling van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (ABTB). In deze
periode speelde ook de oprichting van de Boerinnenbond (voorloopster van de
huidige KPO Meddo), waarbij ook de pastoor weer initiatiefnemer was. "In die
tijd was er nogal wat weerstand onder de boeren tegen het oprichten van een
vrouwenvereniging. 'De vrouwen horen thuis. Zo'n vereniging haalt alleen de
vrouwen uit huis en dat is niet nuttig', dat was hun argument", herinnert Grada
zich.
Pastoor Hafkemeijer
wist Theodoor aan zijn
kant. "Vader had over
dit soort zaken een van
veel anderen duidelijk
afwijkende mening."
Na een gesprek met de
pastoor drukte Theodoor Grada dan ook op
het hart: "Als de pastoor
je komt vragen voor een
bestuursfunctie, mag je
niet afzeggen." Zo werd
Grada in 1931 een van
de oprichtsters en eerste
bestuursleden van de
Boerinnenbond.
Theodoor Raben kwam
al snel na zijn overstap
naar de ABTB in het
bestuur van de plaatselijke afdeling terecht.
Enkele jaren later zette
hij ook de stap naar het
bestuur van de kring
Uitstapje van de gemeenteraad naar Rotterdam op 11 sept. Gelderland van de
'62 vrnl: Burg. J.B. Vlam - Th. Raben ABTB.
Mevr. G. Raben-Halleriet en Dhr. Roerdinkholder.
Na de Tweede WereldFoto: fam. Raben
oorlog, toen het hoofd10

Eerste steenlegging broederij van Th.. Raben in 1954.
Vlnr. Th. Raben - Mevr. G. Raben-Halleriet - Mevr. B.W. Wamelink-ten Dolle
G.J. Wamelink - G. Ruben (zoon) en Hennie Wamelink

bestuur van de ABTB een bestuurslid uit deze regio zocht, was wederom Raben
hun man: hij werd lid van het hoofdbestuur, als één van de twee Gelderse
vertegenwoordigers.
"In de opbouwtijd na de oorlog is veel bestuurskracht besteed aan kadervorming
van jonge bestuurders (JBTB), emigratiebegeleiding (o.a. naar Canada). En aan
verbetering van landbouwonderwijs en meer landbouw (winter-)scholen in de
Achterhoek. De ABTB is toen ook gestart met de Pluimvee-commissie ABTB.
Daar is Theodoor Raben ook voorzitter van geweest", zo herinnert zich de heer
R. Albers uit Didam, destijds ambtelijk secretaris van het hoofdbestuur. In de
jaren vijftig was Raben ook lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse
Pluimvee- Federatie (NPF). "De kippenhouderij was van belang om ook bij de
kleinere bedrijven een aanvulling op het gezinsinkomen te bewerkstellingen",
vertelt Albers.
Hoewel in latere jaren Raben geen lid meer was van het kringbestuur van de
ABTB, werd hij door dat kringbestuur wel telkens herbenoemd in het hoofdbestuur van de (Gewestelijke) ABTB. Hij maakte al met al zo'n 25 jaar deel uit
van dat hoofdbestuur, tot aan het eind van de zestiger jaren. In het hoofdbestuur
kwam Raben op voor de kleinere bedrijven. "En hij stak zijn kritiek, op in zijn
ogen niet goede ontwikkelingen, niet onder stoelen of banken", aldus Albers.
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Installatie van de kring Zuiderzeeland van de A.B.TB. op 2 juli 1956 in Emmeloord.
Bij de bekendmaking werden postduiven ingeschakeld.
Foto: fam. Raben
Op de voorgrond tweede van links Th.EA. Raben.

Wethouder
Na de oorlog kwam de ' openbare carrière' van Raben goed op gang. Want, zo
bleek, van al zijn hobby's was het besturen hem misschien wel het liefst. Niet
alleen in de ABTB bekleedde hij bestuursfuncties, maar onder meer ook in het
Veefonds, de Vereniging voor Kleine Boeren (waarvoor hij vaak naar Den Haag
toog in verband met vergaderingen), de KI-afdeling Groenlo, de Volksfeestvereniging en de CoOeratieve Aan- en Verkoop Vereniging (CAVV) en (vanaf
de oprichting in 1960) zes jaar lang bij Sportclub Meddo.
En uiteraard was hij actief in de plaatselijke politiek. Al voor de oorlog werd hij
lid van de Rooms Katholieke Staatspartij (RKSP), waar hij ook in het bestuur
kwam te zitten. In 1945 kwam hij voor deze partij in de nood-gemeenteraad en
een jaar later in de gewone gemeente raad, waarvan hij tot in 1969 lid zou
blijven. Van 1958 tot 1966 was hij wethouder, waarbij hij onder meer was belast
met gemeente- en openbare werken.
Toen hij in 1966 na een beroerte noodgedwongen het wethouderschap moest
laten vallen, had hij het waterleidingbedrijf, het slachthuis en het badhuisbedrijf
(zwembad) in zijn portefeuille. Hij deed zijn werk met kennis van zaken, zo
constateerden zijn tijdgenoten. "Wie was er beter op de hoogte van de samen12

stelling en kwaliteit van het leidingwater der gemeente, dan u heer Raben? De
aanvallen hierover heeft u als man van gewicht glansrijk doorstaan", zo illustreerde raadslid Tenkink bij Raben's afscheid - ook al met gevoel voor humor de kennis van zaken van de vertrekkende. "U was iemand, die zo nu en dan
college gaf aan burgemeester en wethouders en aan de raad. U was bijvoorbeeld erg goed thuis in alle mogelijke grassoorten tot klavers toe. Zelfs hedenavond nog."
Meddo
Bij alle vrolijkheid tijdens Raben's afscheid van de gemeenteraad liet de
burgemeester niet na te erkennen, dat Raben zijn werk altijd "met veel ambitie"
had verricht. Waarbij hij constateerde, dat de buurtschap Meddo bij de voormalige wethouder altijd op de eerste plaats was gekomen. Maar, zo meende de
burgemeester: "Het mag dan zo zijn, dat hij in al die jaren veel naar Meddo heeft
gekeken, hij heeft de andere delen van Winterswijk daarbij echter niet verwaarloosd." Woorden die werden onderstreept door collega-raadslid Tenkink.
"Met de raad van toen en van heden heeft u veel zaken helpen verwezenlijken
met o.a. de elektrificatie van de boerderijen, verbetering en verharding van
zandwegen, alsmede de waterleiding op de buurtschappen voor mens en dier.
Vele andere zaken kwamen mede door u tot stand en ik mag wel zeggen, dat uw
buurtschap zijn deel heeft gekregen."
Dat Meddo in het politieke werk van Raben altijd een streepje voor had, moet
echter ook tot ergernis hebben geleid. Tenkink verheelde dat niet. "Reeds in het
begin van uw periode nam u actief deel aan de gesprekken in de raad, al kan en
mag niet vergeten worden, dat één buurtschap, namelijk Meddo, toch wel
speciaal uw belangstelling genoot. Al doende leert men." Dat hij dat echter ook
in later jaren nog deed, is zeker. Zo gaf hij in het midden van de jaren zestig een
vergunning af voor woningbouw in Meddo, vóórdat de ambtenaren hiervoor het
groene licht hadden kunnen geven. En liet hij de aanleg van de riolering voor
Meddo aanbesteden, nog voordat die aanbesteding door de gemeenteraad was
goedgekeurd. Zijn redenering daarbij was, aldus Grada: "Als de aanbesteding
afgerond is, kan de gemeenteraad toch niet meer terug. Anders duurt het nog
jaren."
Bij het afscheid van de oud-wethouder kenschetste burgemeester Vlam Raben
- althans volgens de gemeenteraadsnotulen - als "iemand die zo vrij als een
vogel, zo nodig dwars door alles heen, zijn eigen standpunt inneemt. Spreker
vindt het niet kwaad als iemand zijn eigen verantwoording ten volle weet te
dragen. In dit licht bezien kan hij constateren, dat een goed lid uit de raad gaat
verdwijnen aan wie goede herinneringen kunnen worden bewaard." 'Thedor'
Raben overleed, 69 jaar oud, op 30 november 1973.
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3. DE MARKE VERDELING: INBRENG EN TOEDELING
Door Nico Overkamp en Henk Jansen
In 'Meer ovver Meddo' deel drie tot en met vijf heeft Riek Beskers het ontstaan
en de geschiedenis van de Marke van Meddeho beschreven. Aan de hand van
de notulenboeken en de marke-kaarten hebben wij gepoogd te achterhalen wat
men heeft ingebracht en wat men uit de toedeling heeft verkregen, en welke
waarde dit vertegenwoordigde.
Het betreft hierbij de eerste verdeling, zoals die plaats heeft gevonden rond
1850.
Ingebracht
ha.
7,3
Balink, Esseman
20,8
Batenburg Kempel, Geessink
5,5
Gr. Oostendorp
Beernink, Groot Beernink
Beestman, Kl. Wayerdink
8,4
Bengevoord, Harmelink
Bessinkpas
0,2
Beukenhorst
3,2
Beijers
1,1
Beijtel
1,6
Beijtel
0,6
Boerhof Stoltenborg
3,7
Ten Bokkel Kl. Oostendorp
3,4
Boske
4,7
Bouman, Illebarg
4,6
Boijink, Buurse
7,1
Broekman, Tolkamp
1,6
Bunnekamp dld, Velthoen
1,2
Bunnekamp, Alefs
3,5
Busker
Dunnewijk de Kooy
1,4
Dunnewold Jonker, Reymes,
Wessels
15,1
Dunnewijk
0,9
Eerden, Grevers
8,6

Naam
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Toedeling
ha.
19,4
61,5

Waarde
f

27,0
0,4
10,0
3,2
6,4
1,2
11,6
10,9
14,0
12,4
19,2
6,6
5,6
15,0

1842,29
4909,03
1333,82
355,95
902,60
2003,98
51,88
835,02
268,06
469,11
147,23
934,91
881,21
1176,80
1147,45
1707,24
474,11
382,18
1352,25

6,6

426,33

45,6
2,3
22,2

3815,21
215,95
2145,63

Naam

Ingebracht
ha.
Eerden
6,6
Etsen
1,6
Elsinghorst Roerdink
8,6
Elsinghorst Schurink
11,2
Esselink
0,5
Eyck fabrikant te Bredevoort
7,2
Beijershuisje en Beijer
Frielink Klepper
1,2
Geelink, Rijsdijk
5,8
Geelink Stammershuis
1,5
Gliewent, de Maat
2,8
Goossens
2,4
Grimmelt koopman, Roskamp
5,5
9,9
Gussinklo, Leurdijk
ten Hagen 't Hagen
1,3
ten Hagen
4,5
1,6
Halleriet
6,4
Hesselink de Hilte
8,8
Hesselink de Kappe
0,6
Wennink
Hietbrink Brengers
2,1
-,Hinkamp
4,3
Hoebink Strakeman
0,2
Holkenborg
0,5
Huiskamp
4,5
't Hagen
0,3
Hijink Huppel
3,7
Kersten, Kronnie
5,0
Keunen Kl. Boeijink
2,5
Klumpers
2,0
Knuivers, Harbers
-,Kolstee
2,2
Kots Kolstee
3,0
Kronnie Eerdenpoorte
0,2
Lammers Molenaar
15

Toedeling
ha.
20,1
8,2
24,7
33,2
2,0
22,5

Waarde
1607,57
468,42
2137,21
2742,05
124,70
1822,68

3,9
15,8
4,8
8,5
8,7
16,3
31,7
3,5
12,7
9,7
25,8
26,1
2,7
7,3
1,0
12,9
0,4
1,8
12,8
0,9
11,1
14,0
7,6
5,9
1,5
6,7
9,7
0,5

369,66
1426,21
453,86
746,27
999,88
1440,88
2443,50
300,14
122,87
583,02
2284,56
2190,45
243,82
577,19
90,00
1084,64
45,51
148,16
1083,89
69,40
952,31
1245,98
679,04
561,27
142,00
606,32
788,14
49,38

f

Naam
Lammers Molenaarshuis
Landeweer
Lemkamp
Lenderink, Luikenhuis
te Lintum , Hdken
Loitink Hoebink
Loitink
Maas Maashuisje
Maas, slatman
Mensing, Bosman
Niers
Nijenhuis Kl Boeijink
Nijenhuis Grimmelt
Oonk Keveskamp
Oonk , Beekshuis
Oonk Jan Albert, Driehuis
Oostendorp
Orriëns
Overkamp
Breedenbosch
Pelkwijk
Pelkwijk, Klein Braak
Poelhuis, Keveskamp
Reijerink
Roerdink Beernink
Roelofsen,
Roosen, de Horst
Roosen Koldewei
Schilderink, te Boome
Scholten, Stevenshuis
Schreven, kloezeman
Schreven, Schrevers
Schuirink
Sellink
Schuurhof, Smit

Ingebracht
ha.
0,5
7,1
-,1,8
14,0
1,6
9,6
3,9
1,6
2,1
2,5
1,1
6,0
2,0
3,1
2,9
0,7
2,0
1,7
-,1,2
1,4
4,1
2,0
10,1
-,4,3
3,8
-,11,0
1,4
6,9
3,6
1,1
1,7
16

Toedeling
ha.
1,8
20,5
1,5
5,1
40,0
6,6
32,3
9,9
5,2
7,1
8,0
3,9
20,8
4,2
10,7
9,1
1,9
5,1
5,9
1,2
3,0
4,9
9,0
6,8
31,8
0,9
12,8
11,5
1,0
34,3
4,9
18,7
9,5
2,7
5,5

Waarde
f

210,38
1719,30
432,92
3553,06
474,57
2376,37
994,76
464,33
570,37
676,40
341,90
1454,42
546,48
794,51
743,08
172,49
540,79
531,35
98,07
266,92
402,20
1022,52
555,35
2409,67
1074,86
973,83
111,16
2764,24
417,22
1665,37
916,03
247,81
484,35

Naam
Sevink, Schoppers
Sevink, de Hoeve
Sevink
Sevink
Simmelink Meddeholt
Simmelink de Braak
Sieverdink, Goossensman
Smalbraak, Lammerdink
Smits, Lemmenes
Steenkamp
Stemerdink
Stomps, Weijenboom
te Strake, Deterink
te Strake, de Hommele
Stroete
Tenkink,
Tenkink ,Gelderesch
Tenkink, Scholtenhuis
Tiggeloven, Poelhuis
Top
Ubbink. Wanders
Uland de Koesteeg
Veneman de Kip
Voortwis
Voortwisch en te Strake
Hobbenakke
Vriezen, Weeselink
Wassink, Looharm
Wieskamp
Willink, Esselink
de Kerk Winterswijk
Diaconie Winterswijk
Wolberink, Garverdink
Wormskamp

Ingebracht
ha.
6,4
5,6
9,9
0,8
0,5
-,3,5
11,0
11,0
3,4
-,0,8
6,3
1,4
1,8
3,1
19,8
1,1
8,1
0,6
12,5
1,6
2,3
7,0
1,1
9,6
2,4
0,2
4,2
0,5
16,0
9,2
0,2

17

Toedeling
ha.
16,7
17,8
31,6
2,3
4,4
2,6
9,8
33,5
33,5
10,4
1,0
3,5
18,6
5,8
5,7
7,9
53,2
4,4
19,7
2,2
37,9
5,1
8,1
20,7
4,5

90,00
285,24
1514,50
499,94
508,70
716,88
4678,33
337,81
2119,11
160,77
3035,37
450,67
803,82
1681,76
350,32

25,2
10,1
1,0
10,9
1,4
51,2
30,1
0,4

2269,53
646,37
54,61
1046,87
126,75
4110,46
2193,75
37,09

Waarde
f

1540,21
1359,31
2353,27
196,83
216,52
880,30
1549,40
2787,10

Gradus Joh. te Walvaart (1870-1956) bij de tuinpoort van zijn boerderij "Walvaart",
Meddo 169

Op zondagmiddag 25 november 1928 om 3 uur raasde een cycloon over Meddo,
waarbij het dak van de boerderij "Luitink" van de familie Hesselink zware schade
opliep. Tegelijkertijd waaide ook één der wieken van de "Sevinkmolen" af
18

"de Eerdenspoorte" ca. 1934/35
Vlnr: - Bartha Johanna te Kronnie (1916) - Gesiena te Kronnie-Sellink (1885) Hendrik Jan te Kronnie (1880) - Jan Willem te Kronnie ( I 884-oom)

Koninginnefeest Meddo ca. 1935.
Afhalen van de familie Nijveldt door het feestcomité voor de aanvang van de optocht.
19

Hierna volgt een lijst uit 1910 van de eigenaren/bewoners in de Meddose
Marke met de afdrachten aan de Marke voor het onderhoud van de wegen,
waterlopen en duikers.
Later in onderhoud genomen door de gemeente en het waterschap.
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4. Jan Buiël vertelde:
ovver 't warken op 't Zwillbrookse en 't Vraogender vaene veur 80 jaor
Door Riek Beskers aangevuld met eerdere gegevens van wijlen de heren
J.Hesselink en G.J.Beskers
Modden op 't Zwillbrookse vaene.
't Zwillbrookse vaene was eigenlijk hoogvaene waor a-j haoste 't hele jaor deur
good torf staeken konnen. Veuran op 't vaene greuiden meespart waterholt
(berken, waterpopul ier, wilgen enz.). Wieterop greuiden langer heet met buske
wild grós. Deze laoge worden meespart gebroekt veur schadden (schaddenstaeken). Dee schadden kwammen in den stal (potstal), op de (eerappel-)koelen
of rondumme 't veur hen, zodat dat heel zinnig bleef branden en 's nachts neet
oetgenk.
Wieterop langes en óp den vaenediek greuiden korter heet met daoronder ne
metersdikke laoge torf.
Meestal genge wi-j d'r vrog in 't veurjaor hen, dan was d'r nog genog water
umme te moddene. De bovvenste laoge torf dat genk altied wal, maor bi-j de
onderliggende laoge mos Wille water bi-jkommen umme te kórinen modden

Afscheid van J.A. Buiël (1904-1996) van de coup. Werkt. Vereniging te Meddo.
Vlnr. Burg. J.B. Vlam - J.A. Buiël en de voort. H.J. ter Woord.
25

boven: Anton Terbrack-Schoot
onder: zijn tandtrekgereedschap
Foto's uit het boek "Sandplatt" van Wilhelm Elling uit Vreden.
26

Jan Hesselink (1923-1996) bij zijn jongvee in het weiland.
Foto: fam. Hesselink-Lammers.
(baggeren). A-j dan luk late in de tied kwammen, dan was d'r soms al gebrek
aan water, veuralle at 't duftig e-dreugd hadde. Dan geng i-j maor een paar
emmer water halen oet de koelen an de Pruussense kante. Of d'r worden stiekum
een gititjen e-gegravene nao de Duutse kante van 't vaene umme an water te
kommen. Dan kreeg i-j wal es kibbelerij-jje met ne Pruussensen boer. Maor
meestal leep dat wal met ne sisser af.
D' n eersten dag kwam d'r van d'n arbeid neet zo heel volle terechte. I-j denen
jo de boel ok eerste wal luk te verkennen, veuralle as dee Pruussen daor ok an
't wark wazzen. Dan worden d'r wal volle ovverlegd! En a-j dan 's aovends, a-j
nao hoes hen gengen ne plas kaal hadden, waor a-j de modde too konnen slaon,
dan ha-j al een good begin.
In dee tied was d'r ok ne Pruussensen boer op 't Zwillbrook (in de volksmond
heetten den Schoot Willem en zien ziinne Anton) dee op de Pruussense kante
ok in 't vaene warken. Den dee ok volle tande trekken a-j tandpiene hadden.
Hee hadde altied de tange bi-j zik en heelp dan ok wal Hollandse boem dee
tandpiene hadden.
Ik hebbe d'r nooit gin tandpiene had, a-j op 't vaene wazzen, dan was 't meestal
maor arbeiden a-j wat klaor kregen.
27

Gereedschop
Gereedschop da-j neudig hadden was ne torfspa, dat was ne tamelijk lange spa
waor a-j ok den klomp nog bi-j op konnen zetten a-j d'r deur mosten snien. Met
de ritse worden de eerste (en soms ok nog de tweede) torflaoge ovverlangs en
ovverdwars in rechtheuke e-ritst van 25x10 cm. Met de torfspa halen i-j dee
stukken d'r af. Ze worden op ne schoefkaore weg-ebrach en te dreugene e-zat.
Disse zgn "lossen torf' was met ne dag dreuge en worden dan op-estapeld an
een tunneken van 20 tot 25 stuks umme deur zunne en wind wieter te dreugene.
At de torflaoge ca. 1/2 mtr. af-estokkene was, kwam 't grondwater veur den dag.
Hierop worden dan de moddekoele an-eleg. Daorin worden d' n lossen torf kort
e-slagene an moddetorf met de hak-spa.
As kleine jonger mocht i-j daor ok wal es an helpen: met de blote veute daorin
rondstampen, dat was richtig modden! Met 'n paar dage worden den bri-j dan
met ne moddepanne oet-eschept op de schoefkaore en op den vaenediek an ne
laoge e-leg ter dikte van zonne 15 cm. en ne breedte van 2 mtr. Dit zgn.
moddebedde was dan klaor umme een paar dage an te dreugen. Den tweetand
en den dreetand gebroeken i-j umme de modde te ritsen, veur te sniene at dee
wat an-ezakt was. En dan ha-j nog ne schadden spa, een puntig mes dat an twee
kanten sneedt. At de modde genog an-edreugd was, snee-j ze daormet in stukken
van 10 x 25 cm, de klune. At dee ne dag te dreugen hadden e-laegene, wazzen

G.J. Beskers ( 1892-1990) aan het manden vlechten (Foto: 1986)

28

ze klaor veur 't opscheppen. Ze worden op-estapeld an tunnekes. Dat wazzen
heupkes van zonne 20 tot 25 kluune, dee los en hol worden op-estapeld. Af en
too worden ze ummezat zodat ze an alle kanten good dreugen konnen. Nao een
paar waeke wazzen ze dreuge en hard. Later worden de klune dan op-ehaald
met peerd en (lichte) kaore. 't Peerd mos veural rëstig wezzen en ne zachten
trad hebben op den vaenediek anders zakken 't deur de torflaoge hen.
Bonken staeken op 't Vraogender vaene
't Vaogender vaene is leegvaene en daor is meestal water tevëlle. Daorumme
geng i-j daor vake maor zo late mëggelijk in de tied hen want daor ha-j van 't
water meer las as a-j d'r gemak van hadden. Op dat vaene ko-j hoofzakelijk
bonken staeken, dat was haoste net zo good as modden wat daor ok haoste neet
kon umme 't volle water. A-j daor ne koele hadden van zonne 2 x 3 meter en i-j
hadden daor gin holt in zitten, dan ha-j gelukke. Want a-j dat holt d'r eerste oet
mosten warken, dan leep oew de koele in dee tussentied vol water en dan ha-j
edaon. Bonken wazzen haoste net zo goot as de kluune van 't modden.
Achter op 't Vraogender vaene wazzen ok nog van dee susebedden, dat was
laevensgeveurlijk! As kindere most i-j wal es nao 't vaene umme 'n kruuksken
vaenewater te halen. Dat is heel zacht water en good umme ontstokken ogen
met te speulen. Dan worden uns altied op 't harte drukt:" Maor pas op veur de
susebedden!" Dat was vaak deep water begreuijd met ne dikke laoge kleine
waterplanten. A-j daor lepen, dan schudden de grond een meter of vieve
wieterop ook nog, of i-j zakken d'r langzaam in weg. Maor zo wiet leet i-j 't
meestal neet kommen!!
In dee tied ha-j nog volle van dee kruu-Odkes (krui-paden) waor ze met de
schoefkaore ovverhen gengen umme den torf nao de wagens te brengen. Dat
was zwaor wark! De schoefkaom van teggenwaordig bunt poppenwagens a-j
ze vergeliekt met 't soort da daor doo gebroekt worden.
Enkele gezegden:
A-j vrogger ne deerne hadden (verkeringe worden d'r later e-zeg) en i-j lepen
dan met mekare een endjen rond, dan worden d'r ezeg: "dee bunt met de
schadden an 't haegen".
Maor later a-j een keer of wat vaeker met dezelfde deerne worden e-zene, dan
zae men: "Hee hef de schadden dreuge!"
Iemand dee slim doof is, den is "zo doof as ne schadde!"
Van 'n schaddenveur is bekend dat 't lange gleuit, de schadden dempt 't veur
als 't ware. Maor van een holtveur wordt ezeg: 'n holtveur is 'n stolt veur. (stolt
in de betekenis van fors, flink, stevig, groots).
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Oud-postbode J.A. Menting (1901-1997) maakt een praatje met huisarts K. Bijlsma.
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5. "IS DAT NEET

?"

Helaas hebben we op de foto uit "Meer ovver Meddo" nr.6 geen enkele reactie
gehad! Kennelijk kon niemand iets bekends ontdekken. Dit zal dus altijd een
raadsel blijven. Jammer!
Ditmaal hebben we een foto waarvan we hopen (en stellig verwachten) dat er
mensen van herkend worden. Het is in elk geval een groepje scholieren van de
O.L.School in Meddo die onder leiding van meester Nijveldt waarschijnlijk op
schoolreisje zijn.
De vragen zijn natuurlijk weer: wannéér en wáár was dit en wie staan erop? En
als u er nog méér over kunt vertellen, gráág!!
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Door verschillende prijsverhogingen zien wij ons genoodzaakt de prijs van
"Meer ovver Meddo" m. i. v. nummer 8 met f 1, - te verhogen.
De abonnementsprijs bedraagt dan f 6, -.
Losse nummers kosten f 7,50.
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"Meer ovver Meddo" verschijnt 1 á 2 keer per jaar
en is een uitgave van de Werkgroep "Meddo's Verleden".
Redactie en administratie: secr: Van Eerdenweg 9
7104 BJ Winterswijk/Meddo
telefoon:(0543) -569236
De abonnementsprijs bedraagt
f 5,00 per geleverd exemplaar, te voldoen door storting op
bankrek.nr. 37.12.28.697.
t.n.v. "Meddo's Verleden"
te Winterswijk/Meddo.
Losse nummers f 6,50, exclusief verzendkosten
I.S.S.N. 1382 - 7995
Wanneer niet anders vermeld, zijn de foto's uit het archief van "Meddo's
Verleden".

Publicatie of overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met
schriftelijke toestemming van de auteurs, dan wel van de Werkgroep "Meddo's Verleden".
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