Grasmaand
1999 nr 8

meer ower

ME,DDO

gegevensover de buurtschapMeddo.
Historischinteressante
'Meddo's
Periodiekeuitgave in opdrachten onder redactievan de werkgroep
Verleden'.
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2. De woonwagenkampen,door Riek Beskers
3. De noodwoningen, door Riek Beskers
4. Meddose gemeentebestuurders,deel III, door Lud Overkamp
Met hulp yan o.a. Jan Elsinghorsten TheoEsselink
Waarin dit keer Hendrik Overkamp('Sevink') en JohanHilboldt worden belicht,
die in de jaren twintig ieder eenraadsperiodein de Winterswijksegemeenteraad
zaÍen.
5. Duistere zaken op Wormskamp door G.H. Luiting
6. Het plaatsjeKleppers door G.H.Luiting
7. "Is dat neet...?"
a. de 'oude' foto uit 'Meer ovver Meddo' deel 7 met de oplossingenen
b. de 'nieuwe' oude foto mer vragen.

1. VAN DE REDACTIE
a. Het fotoboek
Eind 1999hoopt de werkgroepMeddo's Verledeneenfotoboekover oud-Meddo
uit te geven. Bij voorinschrijving kost dit boek f 25,- en ruim 340 geinteresseerdenmelddenzich hiervoorreedsbij de secretaris(tel. (0543) -569236.U ook?
De redactiezoektnog oudefoto's (vanvóór 1950).Wanneeru die nog bezit, laatu
dit dan aan de redactieweten,misschienkunnenze geplaatstworden en..u krijgt
ze terugt Bij voorbaat hartelijk dank!
b. Het Meddo's Museum
Zoals beloofd is hier de rubriek: Aanwinsten, waarin wordt vermeld wat er
definitief, dan wel in bruikleenaanhet museumis afeestaanen door wie.
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2. DE WOONWAGENKAMPEN
Goor Riek Beskers)
Trekkende handelaars
In de loop der jaren heeft Meddo nogal wat 'extra' inwoners gehad.Zowel de
waren gedurende
bewonersvan de noodwoningenals die van woonwagenkampen
hun verblijf inwonersvan Meddo.
In 'Meer ovver Meddo' deel 2 zijn, onder de titel 'Markante figuren' reedseen
aantalpersonengenoemd,die af en toe voor kortere of langeretijd in Meddo
gewoondhebben.Peter Klompboer, Lege-Frans, Olde Pa en SchaeleTruu zljner
eenpaar van.
Hoewel ze (mogelijk) wel van Nederlandsekomaf zijn, is het niet steedsduidehjk
waar ze hun 'vaste' woon- of verblijfplaatshebben.Ze drtjvenhandelen trekken
daarbijvan plaatsnaarplaatsmet hun koopwaarin eenkistje. En wanneerze in de
omgevingvan Meddo zijn, hebbenze hun vasteadressenvoor eten en/of onderkomen,zoalsSevink,de Hilte, Roerdink,Schurinkof Groot Oostendarpom er een
paarte noemen.Anderenverblijven in eendrogeslootmet eententdoekeroverof
op een wat hoger gelegenstukje grond zoals de Beiersdennenaan de Eibergseweg.
Wanneer deze zwewende groep (venters) - net als de zigeuners voordien overstaptnaarhet trekkenper woonwagen,is niet geheelbekend.Omstreeks1900
wordt het leven in woonwagensmeer algemeen.In Winterswijk wordt dit
verschijnselvoor het eerstin de gemeenteraad
in 1914 aande orde gesteld.
De hier genoemdemensenzijn beslistniet de eersten,die voor eentrekkendleven
kiezen. Sinds onheuglijketijden hebbenmenseneen trekkendbestaangeleid en
nog steedsleven grotereof kleineregroepenmensenin anderelandenof werelddelennomadisch.Zigeunerszijn hiervan eenvoorbeeld.Eeuwenlanghebbenzij
door Europagezworvenom handelte kunnendrijven.

Het oudewoonwagenkamp
nabij hetHilgelo waar degraafwerkzaamheden
reedszijn
(oto mrt. 1969).
begonnen.

Tot voor de tweedewereldoorlogkomen ze ook in onze streeknog langs de deur
om hun waar aande man te brengen.Zij wonen in hun (mobiele) woonwagen met
paard(-je)ervoor en zijn dus voor onderdakniet afhankelijk van 'weldoeners'.
Door hun wat zuidelijk voorkomenis eenbijnaamals 't "gaelewief ' (alsbekende
aanduidingvoor eenvan de vrouwen) dan ook heel begrijpelijk.
Een derdegroepmensendie zich (ook) in woonwagensgaatvestigen,is de groep
burgers,die om welke redenook huis en haardverlaten.De oorzaakhiervan ligt
somsin het feit dat ze huur- ofandere schuldenhebbenofzich om anderereden
regels.
moetenof willen onttrekkenaan de geldendemaatschappelijke
Deze laatste groep heeft helaas de woonwagenbewonersin 't algemeeneen
slechtenaambezorgd.
Woonwagenkamp"d'n Olden Goorden"
In 1914 wordt in de gemeenteraadgesprokenover een (te) grote groep woonwagensop de Krim. De eigenaarvan dat stukjegrond,de heerRoelvink, vraagtde
gemeentein 1919 om maatregelente treffen omdat er inmiddels op zijn terrein
dan al zo'n 19 woonwagensstaan.Men overweegtverplaatsingvan dezewagens
naarhet Masterveld,het Vaeneslatof d'n Olden Goorden(voorbij de 2e overweg

'vooraan de Wooldseweg) Op 9 november 1922 wordt deze laatstelokatie de
lopig definitieve' standplaatsvoor woonwagensin Winterswijk. Maar wat raadslid Tenkink al voorspeldegebeurt:de toevoerweg(Wooldseweg)is te slecht;de
bewonerskunnen de wagensnauwelijks op eigen kracht op het hoger gelegen
terrein krijgen, ze blijven vaak op de Wooldsewegstekenen samenmet rondslingerendehandelswaarbelemmert dat het verkeer aldaar.Dit brengt nogal wat
ergernismet zich, maarbehalvedat men besluitde Wooldsewegte verharden(pas
5 jaar later gerealiseerd!)en de wagensdan maar van gemeentewegenaar d'n
't
Olden Goordente brengen,blijft allesbij oude.Er komt pasveranderingin de
situatiewanneerde plannenvoor de bouw van een destructiebedrijfrealiteit gaat
worden.
Reedsin 1920 heeft men het plan gehadzo'n bedrijf te bouwen op d'n Olden
Goorden.In 1930is het zover en moetende woonwagenswijken voor de nieuwe
destructor.Er moet dus worden omgeziennaar een nieuwe standplaatsvoor de
woonwagens.En die nieuwestandplaatswordt dande Meddoseweg,de plek waar
nu het Hilgelo is. Het ligt naast een stukje weide waarop sinds 1923 reeds 3
noodwoningenstaan.
Het woonwagenkampjein Meddo
Het terrein biedt plaats aan tien woonwagens.Deze tien plaatsenzijn lang niet
trekkenmet hun wagensrond als schaallemaalbezet.De woonwagenbewoners
rensliep,of om hun warente verkopen.Maar toch staaner steedsook drie wagens
permanentop het kampje.De eigenaarservanbezitteneenkermisattractieen gaan
vooral op of omstreeksKoninginnedag en andere volksfeestende regio in.
Onderwijsvoor de kinderenis er op dit kampjeniet. Als ze al eenof twee klassen
al snel gaan
van de lagereschool('t Waliën) bezoeken,moetenze daarnameestal
werken.
Het kampterreinis niet groot, is wat laag gelegenen drassig,maar de bewoners
pomp en wc. Weliswaarwordt van dit laatste
hebbeneen (gemeenschappelijke)
zelden gebruik gemaakt,maar al met al is het toch meer dan ze op d'n Olden
Goorden hadden. Tijdens de oorlog loopt het kamp geleidelijk aan leeg. De
bewonersvluchten,al is niet bekendwaar naartoe.Maar na de oorlog stroomthet
snelweer vol. In dejaren '50 ontstaater op initiatief van de heerBecks eennieuw
soorthandel:de autosloop.Kennelijk eenzeerlucratievezaak,want dezehandel
neemtal snel een grote vlucht. Binnen de kortstekeren ligt het terrein tussenen
achter de wagensvol met oude auto's. Dat levert nogal wat kritiek op van de
passantenen de direct omwonendenen...van de gemeenteraad,
die dezeklachten
in de raadsvergadering
regelmatigte berdebrengt.Er wordt op aangedrongen
het
kamp te omheinen maar dat voorstel wordt niet aangenomen.Mogelijk ook,
omdatdan reeds(in 1965)de plannenvoor de afbraakvan dit (oude)kamp al vast
staan.

Een gedeelte van het sloopterrein behorendetot het woonwagenkamp,met op de
achtergrondde "Sevinkmolen".(foío mrt. 1969)

Kamp Dennenoord
Tussen 1929 en 1960 vormen de woonwagenbewonersin het kampje aan de
Meddosewegniet of nauwelijkseenpunt van discussiebinnen de gemeenteraad.
Maar dat verandert,als in 1964onderhet bewind van ministerMarga Klompé een
nieuwe wet tot stand komt, welke het aantalwoonwagenswil beperkenen de
bewonerswil voorbereidenop inpassingin de burgersamenleving.
Men probeert
dat te bereiken door het opzettenvan regionale(grotere)woonwagencentraen
tegelijkertijddoor het sluitenvan de vele kleinekampjes.In de Achterhoekkomen
twee van zulkc regionalc,grote kampcn: één in Doetinchemen een in Winterswrjk.
De gemeenteWintcrswijk koopt op 25 febr. 1965grond van dc heerBazelieraan
de overzrjdevan de Meddoseweg,
tegenoverhet oudekampje.En hoeweltegen
die plaats nogal wat bezwarenkomen -men wil mettertrjd hct zandwinningsgebiedaandie zij dc voor recreaticdoclcinden
gaangebruiken-kan toch in I 968de
bouw van dit grotewoonwagencentrum
bcginnen.
Op I rnei 1970wordt "Dennenoord"geopenddoor burgemeestcr
Vlam. Bij dic
openingsprecktook dc wethoudcrmevr. Hoitink-Obelinkde samcngestroomde

woonwagenbewoners
en verderegenodigdentoe,Zlj zegttehopendat het voor de
toekomstigebewoners een plezierig verblijf zal worden op Dennenoord.Van
overheidswegeis daar dan ook veel aan gedaan:er zljn drie groteregebouwen
geplaatst,te weteneencentrumgebouw,eenstafgebouwen schoolgebouw.Iedere
doucheruimtein het
heeft zijn eigenwc. Er is eengemeenschappelijke
standplaats
stafgebouw (tevens als clubgebouw in gebruik), een sportveld en een kinderspeelplaats,wasplaatsen,een sloopterrein,verharde wegen naar en door het
kamp; zelfs is een kerkzaal en een ziekenzaaltjein het centrumgebouw.En wat
meer is, er is een mooie, eigen school voor de kinderen: de BisschopBekkersschool. Het kamp heeft plaatsvoor 67 wagens,63 vaste plaatsenen 4 plaatsen
voor passanten.
De (toekomstige)bewonerszijn echterniet allen onverdeeldenthousiast.In de
toespraakvan hun regionaal vertegenwoordigerklinkt nogal wat kritiek door op
dezegrote, regionale kampen.Deels vreestmen dat het groter aantalbewonersde
handelin b.v. oud ijzer en lompen zal bemoeilijken:teveelhandelarenop een te
beperkt gebied; de spoeling wordt nu wel erg dun. En vooral voelt men zich
beknotin zijn vrijheid om -wat hun vooroudersgeneratieslang gedaanhebben-te
trekken en te staanwaar men wil. Al met al zijn de gevoelensbij dezefeestelijke
openingniet onverdeeldpositief'!
Een welzijnswerker wordt aangestelden vanuit de Winterswijkse bevolking
wordt getracht de drempel naar de maatschappijwat lager te maken. Kerken en
socialeinstellingenproberencontactente leggenen biedenhun hulp aan.
Maar juist door het feit dat Dennenoordeen eigen school,een eigenkerkzaalen
eeneigenclubgebouwheeft én het kamp zo vef van het centrumligt, komt er van
dat contact met de Winterswijksebevolking maar weinig terecht.De kinderen
gaan naar hun eigen school en komen zodoendeniet met andere kinderen in
aanraking.
Van de zijde van de omwonendenis er eenwat afwachtendehouding:zo'n groot
kamp waar de kans op conflicten zoveel groter is.... En dan is er een groot
sloopterreinwaar de autosloopin het groot kansplaatsvinden...Inderdaadwordt
in de loop der jaren de stapel oude autowrakkenonwaarschijnlijkhoog en de
kritiek van de 'buitenwereld'daarop,zowel van de zljde van de provincie alsook
van de gemeenteén de Winterswijksebevolking, is navenant!Maar van grote
criminaliteit is geensprakeen echteconflicten-behalveover de stapelsautowrak
ken- blijven uit. Behoudenswat kleinere geschillen,gaat het goed op Dennenoord!
Het kamp wordt intensiefgebruikten na 13jaar is Dennenoordaanrenovatietoe.
Al kost de toestemmingdaarvoorheel wat moeite,in 1983wórdt er gerenoveerd.
De woonwagenszijn grotergeworden(van zesnaarnegenmeter)en dus worden
ook de staanplaatsen
vergroot:van drie staanplaatsen
worden er twee gemaakten
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Een beginmetde aJbraakvande noodwoningen
aan de Meddoseweg
omstreek1968.

zo wordt het aantalteruggebrachtvan 67 naar49 plaatsen.De schuurtjesworden
vervangendoor verplaatsbaresanitaireunits, welke later op de kleine kampjes
worden geplaatst.Het stafgebouwwordt veranderdin eenclubgebouwen duskan
het oude clubgebouw worden afgebroken en komt er meer ruimte voor staanplaatsen.
De gemeenteverklaartde weg over het terreintot openbareweg en verplicht zich
hiermeetot het onderhoudervan.
Het einde van Dennenoord
En toch is het einde van het kamp in zicht. Hoewel Dennenoordals regionaal
woonwagenkampin 1970wordt geopend,is er binnen de politiek al in 1968 een
andereopvattingover grotekampengaanontstaan.Men komt meeren meertot de
overfuiging dat "de integratie van de woonwagenbewonersin de burgermaqtschappij door dezegrote kampenniet wordt bevorderd!"
In 1977komt eennieuwewoonwagenwettot standwaarin het kleine-centrabeleid
centraalstaat.Het is de bedoelingdat de kampen nu binnen de bebouwdekom
komen te staanen niet verder dan 800 tot I200 meter van het centrumaf mogen
liggen. Bovendienmogen er niet meerdan l5 standplaatsen
per kamp zijn.
Voor de gemeenteWinterswijk betekentdit, dat ze maarheeft te zorgenvoor 59

'pijn' af
andere(nieuwe)woonwagenstandplaatsen.
Men probeerteendeelvan de
te wentelen op de buurgemeentenAalten, Groenlo en Lichtenvoorde,doch dat
mislukt. Ook tijdenshet onderhoudmet de gedeputeerde
mw. M. Nagel, krijgt het
gemeentebestuurnul op het rekwest en moet burgemeesterde Vries na afloop
melden: "Een verlaging van het aantal standplaatsen is niet bespreekbaar.
Binnen twee jaar moet Dennenoord zijn afgebouwd anders dreigen er grote
financiële consequenties! "
Nu volgen in de gemeenteraad
en daarbuitenfelle discussiesover hoevéélplaatsen wáár in het dorp moetenkomen. Dit brengt ook voor de bewonersvan het
kamp groteonzekerheid.Vandaardat de bewonersraad
van Dennenoorder bij het
gemeentebestuurop aandringt, betrokken te worden bU de afbouw van hun
centrum.De vragenvoor hen zijn:
1. moet het centrumin zijn geheelverdwijnen?
2. hoe groot is het aantal standplaatsendat mag blijven bij een eventueie handhaving van een "verkleind" Dennenoorden
3. waar komen de nieuwe kleine kampjes?
In 1982 besluit de gemeentetot een aÍbouw in gedeelten,waarbij de bedrijfsstandplaatsenzullen worden ontzien.Tegelijkertijd begint men te zoeken naar
alternatievelokatiesin het centrum.En dat wordt eengroot probleem.De kranten
staanbol van de verslagenover de gemeenteraadsen anderediscussiesover dit
gemoeid
thema.Ook de kostendie met dezeopheffing
zijn, blijken eenbron van
steedsweer oplaaiendefelle polemieken.Zo meldt eenregionaaldagbiad,dat de
opheffing van de regionalewoonwagencentrain Doetinchemen Winterswijk de
gemeentenin de regio handenvolgeld gaat kosten. Een van de schrijversvan
ingezondenstukkenmeldt: "Samenmoetenze (de regiogemeenten)5,6 miljoen
gulden ophoesten,wat neerkomtop f 14,-per inwoner! Voor Doetinchembetekent dat in totqal 557.000gulden".
De provinciale nota 'Woonwagenbeleidin Gelderland 1986-1992' stelt onder
meer: "Inspraaken betrokkenheidvandewoonwagenbewoner
bij de locatiekeuze
is dringendgewenst".Ook stedenbouwkundige
vormgevingen ruimtelijke inpassing zijn aandachtspunten
en er dient een "goede,evenwichtigeopbouwvan buurt
of wtjk te worden nagestreefd". En tenslotte: "de gemeentedient (indien mogeIijk) eigenaar van de grond te zijn".
Nieuwe staanplaatsen
En dan komt een(eerste)voorstelvoor de verdelingvan de nieuwestandplaatsen.
Dat houdt in, dat er op vier plaatsenin het dorp en eenplek in Meddo woonwagens
zullen worden geplaatsten wel: Kastanjelaanzes, Oostervooftvrjf, MisterwegVenemansdrie, De Rikker acht, RondwegMeddo vijf en Dennenoordvijf (bedrij fsstandplaats
en).

Situstie van het "Regionaal woonwagen centrum" te ll/intersxtijk

Bchalvefinanciëlcbezwarenzijn er ook bezwarenvande zrldcvanburgersdie hct
nict eenszijn rnct plaatsingvan woonwagens'naast
hun dcur'. Dc vele ingczonden stukken in dc krant toncn aan dat de vrees voor hindcr cn overlast
voortkomenuit dc algemenevoorondcrstelling
en omtrcnt sociaalgedragvan
woonwagenbewoners.
De argumcntcndie hierbr.lll'ordengcbruikt,berustencchtcr vaak op vooroordelen.
De gcr.nccntc
zegt danook tcrccht: "Ook voor \Noot'tgeldentenaanzienvon.socioalgedrag cleze(cle
wagenbev,oners
not'menen regels
als yoor huisbeyyoners.
Op de nalevingvqn die regelszql yvordenÍoegezien."
In oktobcr 1984bcsluitde gemeentcraad
dcÍlnitieftot plaatsingvan wagcnsop
drie lokaties, tc wctcr.r
op de Joostv.d.Vondclstraat,
E,ekclcrwcg
cn Keizersstraat.
Hiernawordt cr ccn tijd lang nict n'rccrgcdcbatteerd
ovcr dit onderwerp.

Pasin 1989worden de besprekingenhervaten dat leidt op 20juli van datjaar tot
het navolgendedefinitievebesluit:
Misterweg
3 koopstandplaatsen
Kastanjelaan
6 huurstandplaasten
Oostervoort
5 huurstandplaatsen
De Rikker
8 huurstandplaatsen
Hilteweg/NÍeddo
5 huurstandplaatsen
Dennenoord
5 bedrijfsstandplaatsen
Inmiddels zijn enkelevan dezelokatiesgerealiseerden hebbende woonwagenbewonershun nieuwe standplaatsenbetrokken.Het oude centrum Dennenooid is
door de gemeenteverhuurdaan particulierebedrijven,de vuile grond is schoon
gemaakten aan de weg staateenbordje: 'BedrijvenparkDennenoord'.
Aan de overzijde van de weg is de recreatieplashet 'Hilgelo' ontstaan,dat op
warÍne zomerdagen een overweldigend grote schare recreantenuit binnen- en
buitenlandaantrekt.De 'Meddo-See'is eenware trekpleistergeworden.En per I
maart 1999 zal de woonwagenwetworden ingetrokken en zullen de oorspronkelijke woonwagenbewoners
geenbijzondererechtenmeer hebben.
(bron: o.m. het artikel "Dennenoord" lgg3 van Royten Holder)

3. DE NOOD\ryONINGEN
(door Riek Beskers)
De tegenwoordigerecreatieplashet Hilgelo (oorspronkelijkHilligenloo : heilig
bos!) komt tot stand door zandafgravingen,die in 1965 beginnen en tot 1975
doorgaan;in 1980 zijner plannenvoor een tweedefase en inmiddels is men in
199811999weer met zandwinningbegonnen.Er is steedsveel vraag naar zand
voor bouw- en anderedoeleinden en daar aan de Meddoseweg is een zanderige
verhoging!Door boringenkomt men erachter,dat dit precieshei materiaalis waár
zoveel vraag naaris en dezebult zal aandie vraagruimschootskunnen voldoen!
Het zal de gemeentegeenwindeierenleggen!
De afgravingenstarttenin 1965op eenplek tegenoverhet latereDennenoord,op
een stukjegrond met wat heideen vliegdennen.Maar steedsgroterwordt de plas
en dus is er steedsmeer grond nodig. En zo verdwijnt niet alÉen de plek uun h"t
oude woonwagenkampje,maar verdwijnen ook de Noodwoningen aan d,e
Meddoseweg.
De crisisjarenzijn voor heel veel mensenzo moeilijk dat voor menigeeneen
'gewone'
huur niet meer is op te brengen.Daarom overweegtde gemeenteom
volkshuisvesting-woningen
te latenbouwenvoor een zolaagÀogetlt e huurprijs.

De BisschopBekkerschool
voor lageronderwijsvanhet regionalewoonwagenkamp
"Dennenoord"aan de Meddoseweg.
Thansis er eenhouthandelin gevestigd.
(foÍovoorjaar1999)

En de plaats waar die moetenkomen? Niet al te dicht bij het centrum van het
dorp... De argumentenhiervoor zljn dezelfde,als die welke ook dan al en later
weer voor de woonwagenkampen
zijn gebruikt.In eenvrij sneltempo worden de
vier dubbele woningen gebouwd. Wanneer de woonwagensin 1923 van den
Olden Goordenverhuizennaar de Meddoseweg,komen ook die buiten het dorp
op de plaatswaar dan al drie vandezenoodwoningengebouwdzljn. Later worden
ook enkelenoodwoningengebouwdaande Kloetenseweg,doch dezezíjn alweer
iets ruimer van opzet.
De voorbereidingentot de bouw
De krant van 5 aug.1922vermeldt:
"Voor den bouw van 8 woningen voor de Vereen.tot verbetering der Volkshuisvesting w,erd door den Minister aanvankeluk f 3250 toegestaan. Bij de
aanbestedingop I 5 Juli blevende bouwkostenbenedendit bedrag, en werd op I7
Juli aan den Minister gevraagd den bouw aan de laagste inschrijvers te gunnen.
Op 18 Juli kwam een brief van den Minister mededeelende,dat met het oog op de
dalendebouwkostende woningenniet duurder mochtenzijn dan
[ 2800. De beide brieven hadden elkaar gekruist. Daarna vroegenB. en LV.nog

toestemming te bouwen volgens het eerst toegezegdebedrag. Daarop werd
afwijzend beschikt. Volkshuisvestingheeft daarna de plannen besnoeidzoodat
voor [ 2800per woningkon wordengebouwd.De huur zal moetenbedragen t 3
per week. Het bestuur van Volkshuisvestingvreesde, dat de woningen niet
geregeld voor dien prijs te verhuren wqren, en was daqrom unaniem van oordeel
dat het beter was, niet tot den bouw over te gaan. B. en W. zijn van dezelJde
meening,vreezende,dat dezewoningbouw een schadepostzal worden.
Omdat enkele gezinnen noodzakelijk een woning moeten hebben, wordt nu aan
den raad voorgesteld4 noodwoningente bouwen: 2 van I I 200 en 2 van I I a00p.
st.,en dezewoningen te verhuren tegen 7(%van de bouwkostenen de woningen te
bouwen op het inmiddels aangekochteterrein aan den Meddoscheweg"
Mevr. B.Helder-Schreurs,
eenvan de buren,verteltdesgevraagddatzeer zich niet
meer zoveel van herinnert. Afkomstig van café Schreurs in Kotten, is ze wel
gewendaan 'vrómd volk ower de vloere' en dat is dus bij bakkerij Helder niet
anders.Ze herinnert zich de noodwoningennog goed: 8 stuks, twee aan twee
geschakeld. "Achter de noodwontenlag doo nog ne bos waor eenpad hen leep.
Daorachter, waar noo het Hilgelo is, mot heel vrogger ok een voetbalveld ewes
hebben.Dat was dan in de tied dat mien man (WillemHelder, geb.I920) en mien
A/vaogernog zukkejungeskes wazzen". De bewonersvan de noodwoningen zijn
natuurlijk ook klant bij bakkerij Helder, maar problemen hebbenze er nooit mee
gehad;net zoals ze van het kamp ook nooit last hebbengehad.Wel komen de
bewonersvan de noodwoningen(soms osavondslaat nog) aan de deur om een
gulden te wisselen. Blijkbaar hebben ze in huis een soort teller, waarin een
dubbeltje(?)of een stuiver(?) moet worden gedaanom gas of elektriciteit te
krijgen. Anders hebbenze geenlicht en/of warmte.
Een van de bewoners,Appie Keizer woont hier van zijn tweede tot zrjn 27e
levensjaar.Hij herinnertzich nog wie in zijn tijd (tot in de oorlog ) de bewoners
zijn:
op 1 Pennings
op 2. fam.Habers(slechtskort)
op 3. fam.Dolfstra,hij is Duitser,zij Poolse
op 4. Leida en Chris (bijgenaamdHanneKnooi)
op 5. fam. Schigt
op 6. fam. Souillee
op 7. Hannesvan der Worp
op 8. fam. Van der Berg
Over Leida van no.4 herinnerthij zich, dat ze melk haaldebij de boeren in de
omgeving.Die melk ging samenmet eensteenin eenbus.Door die steenheenen
weer of op en neerte schudden,waardoorhet vet zich scheidtvan de melk, maakte
zij boter.
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Keizer vertelt: "'k Heb van alle werk gedaanom aan de kost te komen. Onder
meer gestroopten gesmokkeld.De smokkelwaarbetrof biggen die ik met twee
tegelijk meenam.Ik deedelke big in eenzak, bond die zakkenaan elkaaren dan
een zak voor en één op de rug, zo gingen ze mee de grens over".
Hijzelf moet zich in november 1943 melden voor dwangarbeidin Duitsland.
Omdat hij onderduikt(vertrektlopendnaarOlst en Wijhe, later naar Oeneop de
Veluwe) wordt zijn oudershun stamkaarten bonkaartenontnomen,zodatze geen
etenswaarmeerkunnenkopen.Ze wordendoor de boerenin de omgeving-Sevink
Nienhuis, Helmerdink en Meerdink- aanetengeholpen.
De plaats waar dezenoodwoningengestaanhebbenis nog herkenbaaraan een
beuk die voor eenvan de huizen heeft gestaan.De vadervan Appie Keizer heeft
daarin die tijd eenbank omheengebouwd.Daarheeft ook de gemeenschappelijke
pomp gestaandie in de winter door de gemeentegeheelin stro wordt ingepaktom
bevriezingte voorkomen.
Behalve de beuk als plaats van herkenningis er van die terreinen niets meer
zichtbaar.Maar de recreatieplasis een feit, met naakt- en surfstrand,met een
café-restaurant,
een E.H.B.O.-ruimteen een beheerskantoor,
met huurmogelukheid van kano's en waterfietsenen met een fietsenstallingen een groot parkeerterrein waar op hete zomerdagende vraag groter is dan het aanbod.
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4. MEDDOSE GEMEENTEBESTUURDERS DEEL III
"Vertegenwoordigers van de Meddose boeren"
HENDRIK OVERKAMP EN JOIIAN HILBOLDT
In het derde deel over de Meddose gemeentebestuurdersbelichten we twee
Meddonaren, die politiek actief waren in de beginperiode van de verzuiling
in Meddo: de jaren twintig. Hendrik Overkamp (oSevink') en Johan Hilboldt zaten beide één raadsperiodein de gemeenteraadvoor de Rooms
Katholieke Staats Partij. Hendrik Overkamp was al 52 jmr oud, toen hij in
1919 in de raad kwam. Hij zou tot 1923raadslid blijven. Johan Hilboldt was
daarentegennog eenbetrekkelijke jongeling toen hij in1927 in de raad werd
gekozen- hij was toen vierendertig jaar oud. Hij had zitting tot 1931.
Met name Hendrik Overkamp nam een vooraanstaanderol in bij de snelle
ontwikkeling, die het (katholieke) verenigingsleven in die periode doormaakte.
Johannes Hendricus Overkamp (geboren 6-3-1867, gestorven 20-5-1940)
trouwde in 1895 met JohannaAntonia Sevink (geborenin 1868) en werd landbouwer op boerderij 'Sevink' (D244, nu Meddosewegl5). Over dejongerejaren
van Hendrik, zoalshij werd genoemd,is ons(nog)weinig bekend.Zeker is echter,
dat hij actief was in het verenigingsleven.
In 1928liet hij 'De Barkel' bouwen(D 155,nu Goorweg 22),vrljwel op de plek
waar vroeger een oude boerderij met diezelfde naam had gestaan.Nog datzelfde
jaar trok hij met zijn vrouw en twee nog ongehuwdekinderenin de woning.
Johan Hilboldt (geboren2 april1893, overledenI november1968)was gehuwd
met Gertrud (Trui) Buning, geboortiguit Gaxel.
Van hem wordt verteld,dat hij eigenlijk nooit boer had moetenworden. Zo ging
((Hij
Hilboldt's interesse
ookveelmeeruitnaardetechniek.
kon allesmaken",zo
verzekerenhen die hem gekendhebben."Als het aan hem lag, dan zat hij liever te
sleutelenaan zijn machines,dan dat hij er het lqnd meebewerkte."
En hoewel hij slechtsvier jaar in de gemeenteraad
heeft gezeten,schijnt hij ook
hier meer te hebbengeambieerd."Hetliefst was hij in de politiek gegaan",zo
herinnertzich althanszijn oudstedochter,Willemien Niënhuis-Hilboldt.Maar er
viel weinig te kiezenin die dagen.Als enigemannelijkeopvolger,na de dood van
zijn broer, was hij de gedoodverfdeopvolger op boerderij 'De Steeg' (D 168,
tegenwoordigGrevinkwegnummer 5).
In 1941 verkocht Hilboldt zijn boerderij. Samenmet zijn vrouw (overledenin
1993)en zijn kinderenbetrok hij een'burgerwoning', die hij naastde boerderij
had latenbouwen(D 168-I,Grevinkweg3).
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Trui Hilboldt-Btining
Joh.Hilboldt metechígenote

Vertegenwoordigervan de Meddoseboeren
beide ook voor dezelfde
Beide boeren zatendus vier jaar in de gemeenteraad,
partij. Veel.indruk heeft hun raadsperiodewaarschijnlijk niet gemaakt; in de
ringen zijn althansslechtssporadischbijdragenvan
notulenvan de raadsvergade
beideraadsledenterugte vinden.Hoe zagenzrj nu hun ro1in de gemeenteraad?
Daarover spreekt Hendrik Overkamp zich duidelijk uit. Aanleiding is de opmerking van de socialistVan Dam, dat de katholiekenin de raad niet dezelfde
van22 november 1920:
koers varen.We lezendan in de gemeenteraadsnotulen
"Hij (Hendrik Overkamp) is op de candidatenlijst geplaatsí door de Meddosche
boeren en daqr is hij dus de vertegenwoordigervan. In hoofdzaak is het dus aan
de boeren in Meddo te danken,dat hij in denRaad zit, al hebbenanderendaar ook
wel hunne medewerkingtoe verleend.De heer Van der Veldendaarentegenzit in
den Raad namensde Katholiekenin het Dorp. De Katholiekenhebbenwel een
program, maar dat beschouwthij niet als eendwangbevel,maar als een leidraad
en zoo komt het, dat de beide Katholieke Raadsledenhet in hoofdzaak eensziin,
maar in onderdeelenverschillen."
van de Meddose
Overkampzagzíchdusin de eersteplaatsals vertegenwoordiger
van de katholiekepartrj..
boerenen pasin de tweedeplaatsals vertegenwoordiger
Of JohanHilboldt er ook zo over dacht is niet bekend,maar aangeziendezehet
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van dezelfdeachterbanmoesthebben,wel waarschijnhlk.Een dergelijkehouding
is ook zeer verklaarbaar:Met name Overkamp, maar zeker ook Hilboldt, waren
nauw betrokkenbij allerlei initiatievenin het in hoog tempo verzuilendeMeddo,
die vanuit de (katholieke)agrarischegemeenschapwerden opgezet.Hieronder
geven wij een schets van de ontwikkelingen in Meddo, waarbij met name
Overkampen in minderemate Hilboldt eenrol speelden.
Verzuiling
Met name Hendrik Overkamp speeldena de eerstewereldoorlogen in de jaren
twintig eenvooraanstaande
rol in de Meddosegemeenschap.
Het waren de eerste
jaren na de grondwetsherzieningvan 1917, waarmee het in Nederland lang
achtergestelde confessionele volksdeel eindelijk de strijd om de
gelijkberechtiging in haar voordeel had beslist; ook aan de jarenlange
achterstellingvan het katholiekevolksdeelkwam een eind. Dat uitte zich in de
verzuiling van Nederland,die in eenmum van tijd gestaltekreeg.Vrijwel op elk
maatschappelijkterrein ontstondennaast elkaar organisatiesvan christelijke,
katholieke, socialistischeof algemenesignatuur.De katholieke hoogwaardigheidsbekleders- zoals de aartsbisschop
van Utrecht, het bisdom waartoeook de
Meddose parochie Johannesde Doper behoorde- stimuleerdenmet kracht de
katholiekeorganisatievorming.
ABTB
In Meddo nam pastoorHoltslagdaartoehet voorlouw. Onderzijn impulsenkwam
het allereerst tot de oprichting van een tot het aartsbisdom('aartsdiocees')
behorendeboeren-en tuindersbondin 7919,al snel gevolgddoor de stichtingvan
de RoomsKatholiekeschool(1921),lateronderpastoorDijkers omgedoopttot St.
Jozefschool.
Hendrik Overkampwas van meetaf aanbij dezeontwikkelingbetrokken.Hij was
een van de oprichtersvan de afdeling Meddo van de AartsdiocesaneBoeren- en
Tuindersbond(ABTB), waarvande oprichtingsvergadering
op 4 decemberl9l9
werd gehoudenbij café Overkamp. Drie weken later, op 29 december,wordt hij
gekozen in het vijf-koppige bestuur, dat hem vervolgens tijdens de eerste
bestuursvergaderingop 5 januari 1920 ook tot voorzitter kiest. Zijn zoon,
Johannes B. Overkamp ('Sevink Jan'), wordt secretaris-penningmeester
overigenszonderin het bestuurte zitten.
Boerenleenbank
Een maandlater dient zich al weer eennieuweontwikkeling aan.Op voorstelvan
de CoóperatieveCentrale Boerenleenbankin Eindhoven wordt een bestuursvergaderingbelegd - zoals de meeste vergaderingen:na de hoogmis, bij de
voorzitteraanhuis op boerderijSevink.Met alsagendapunt:de oprichtingvan een
Boerenleenbank.Het bestuur schaarl zich daarachteren drie weken later is het al
zover: op 29 februari 1920 wordt op hun initiatief tijdens een algemene

De ledenvanhetstembureau
I I (Meddo)gereedvoorvertreknaar Winterswijk.
(fotoca. I93I)
vlnr: J. Te Voortwis- J.W.Hesselink- Joh.Hilboldt - J.H. Overkamp- G.J.Niiveldt.

Iedenvergadering
van de ABTB in caféonland tot de oprichtingbesloten.over de
redenendaaloor valt in de notulenhet volgendete lezen:
"De voornctqmstereden echter, die den boer moet qansporen,om zijn geld bij de
Boerenleenbank te beleggen is hierin gelegen, dat de spaargelden weer als
voorschot ten worden uitgegeven aan andere boeren. Is het geen heerlijke
gedachte,dat de sommen,die men vandaag inlegt, misschienreeds morgen een
armen standgenootzal helpen? En gij verricht dan tevens een werk van
naastenliefde."
Het bestuur tekent nog die avond de oprichtingsacte.De eerstekassiervan de
boerenleenbankwordt JohannesB. Overkamp,de zoon van Hendrik, die deze
taaktot in 1960zou vervullen.J.B.overkampwasvan 1930t/m 1962hoofdvan
de Zwolse school(onderEibergen)en hij woondena zijn trouwdagin 1937 in
Groenlo. Blijkbaar is dat werk moeilijk te combinerenmet het secretaris/
pcnningmeesterschap
van de ABTB, want op 23 mei 1922 vraagtJohannesop
eigen verzoek daarvoor ontslag. J.B. Esselink wordt als zijn opvolger,
secretaris/penningmeester,
in het ABTB-bestuurgekozcn.

Loods en school
Het jaar 1920is eendruk jaar voor het kersverseABTB-bestuur.In een algemene
ledenvergadering
van de ABTB op l3 april wordt beslotentot de oprichting van
eenloods in het centrumvan Meddo. Dezezal gebouwdworden op grond van de
dat de loodszal
RK kerk. Op 19 septemberbesluitde algemeneledenvergadering,
komen op de Spiekerkamp (de plek waar nu de sporthal staat, naast café
Spiekerman).
Op 14 oktoberwordt de bouw gegundaanJ. B. Frielink, die het gaatbouwenvoor

t 2t9r,Hij is al flink met de bouw gevorderd,als eenmaandlater er eenkink in de kabel
komt. Het kerbestuurvan de RK-parochie besluit namelijk op 7 oktober om een
eigenbijzondereschoolte gaanbouwen.Maar dat moet wel snelgebeuren,omdat
de school krachtensde wet al vóór I januari l92l in aanbouwmoet zijn. Het
kerkbestuur benoemd een drie-koppige adviescom missie, met daarin ook
Hendrik Overkamp. De beste plek voor de school is, zo meent men, de
Spiekerkamp.In een spoedeisendealgemeneledenvergaderingvan de ABTB
wordt daarombeslotenom de loods, waarvanhet gebint waarschijnlijk al zo goed
als klaar was, te verplaatsennaar de tuin tegenover(en eigendom van) café
Overkamp(Te Brake). Met man en macht wordt de de loods,voorzover gereed,
opgetild en verplaatst naar zijn definitieve plek. Op de Spiekerkamp kon
vervolgensde R.K.schoolworden gebouwd.
Vee
De 'oprichtingskoorts'in Meddo is daarmeenog niet afgelopen.Op 6 mei 1921
wordt ook een afdeling van de Pluimveehoudersbond
opgericht.En in juli van
hetzelfdejaar worden de ledenvan de ABTB aangespoordom varkens,kalveren
en anderedieren te verkopenvia de 'veelevering' van de ABTB, die inmiddels
van de grond was gekomen.
In de Gemeenteraad
periodezat Hendrik Overkamp(sindsseptember1919)
In de hierbovengeschetste
in de gemeenteraad.
In dezejaren kwam de gemeenteraad
circa tien maal per jaar
bij elkaar,waarvoorde ledeneenpresentiegeldvan f 5,- kregen.
Zoals aleerdergesteld,komenOverkampen Hilboldt in de gemeenteraadsnotulen
maarsummieraanbod. Hieronderhalenwe enkelevoorvallennaarvoren,waarbij
zij wel betrokkenwaren,om toch eenideete gevenvan waarÍneezij bezigwaren.
Verharding
In 1919 stelt Hendrik Overkamp een verzoek tot verharding van de weg
Winterswijk-Meddo-Groenloin de gemeenteraad
aan de orde. De aardenbaan
hiervan is reeds klaar. In de gemeenteraadwordt opgemerkt,dat steenbakker
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Hendrik Overkampmeíeenstier op het erf van"Sevink"

overkamp (het huidige Bouwmaterialenoverkamp) het meestebelang bij deze
weg heeft en dat de weg maar in geringemate het algemeenbelang zou dienen.
Bovendien zou het werk op de steenbakkerijzelfs vrijwel geheel stil liggen.
Overkamp,zelfnauw verwantmet eigenaarOverkampvan de steenbakkerij,weet
daarvanechterde oorzaak:hu wut het aan de slechteweg. Het optredenvan de
Meddoseboerheeftbhjkbaarsucces.want eenjaar later,in de vergaderingvan27
november 1920,bedanktHendrik OerkampB en W voor de verhardingvan de
weg van Winterswijk naarMeddo.
Hoe we ons die verhardingechtervoor moetenstellen,is overigensniet helemaal
duidelijk.Want in de raadsvergadering
van26januari 1928komt JohanHilboldt
ook nog eens terug op de verhardingvan de weg naar Winterswijk. Genoemd
wordt het stuk van molen DeVrees (in de buurt van café Rooks aan de
Waliënseweg)naar de kom van Meddo. Hilboldt dringt er op aan, om spoedte
zettenachterde uitvoering van een 'proefcohier' (proefstuk)op het traject. Dit
proefstukis door de betrokkenenaangevraagd
op basisvan baatbelasting.
Destructor?
In 1919 komt het onderwerp'keuring noodslachtin
g' aande orde.R-aadslid
Gerrit
Bent, eveneensuit Meddo, vraagtzich af: "Als een koe eenpoot breckt, moet ze

dan gekeurd worden?" Hendrik Overkamp zegt dan: "Wat uit zichzelf dood gaat,
moet de grond in". Maar hij vraagtzich op zijn beurt af, of het mogelijk is er voer
voor kippen en varkensvan te maken.Daarmeeeenvan de eersteaanzettenvoor
het destructiebedrijfgevend,dat rond 1930zou worden gerealiseerd.
Inkomsten en inkomens
In de notulenkomen enkelemalenbeslissingenaande orde van de gemeenteraad
over de inkomsten van hen die in dienst van de gemeenteztjn. Zo wordt in 1920
voorgesteldom de lonen der wegwerkerste verhogen. Overkamp, die in de
financiëlecommissiezit, is tegen."Als de boerenook zulke eisenzoudenstellen,
was het leven onbetaalbaar."
Zo meent
Hij let toch al kritisch op de uitgaven van het gemeenschapsgeld.
Hendrik, dat nu het Rijk de leerkrachtenbetaalt,men onvoldoendeoverweegtof
een leerkrachtwel nodig is. Ook wil hij, wanneer scholen worden gebouwd,
monstersvan de stenenbekijken.Zo kan hij bezienof de kwaliteit van de stenenin
overeenstemmingis met de prijs. Zijn afkomstverloochentzich blijkbaar niet...
Wanneer daarentegenin 1920 in de gemeenteraadwordt voorgesteld om de
hoogtevan de belastingvoor kost en inwoning voor eenboerenknechtte verhogen
van 300 naar 500 gulden,laat Overkampzich van een anderekant zien: hij vindt
de belastingennog te laag.
Ook JohanHilboldt had het nodigete doenmet de financiëlereilen en zeilen van
waarvanhij
de gemeente.In april lg2gbrengtde gemeentelijkesalariscommissie,
lid is, verslaguit. De jaarweddenvoor de burgemeester,secretarisen ontvangers
worden met 3 procent verhoogd. De lonen voor de timmerlieden en schilders
blijven onveranderd,aangeziendie van de particuliere timmerlieden en schilders
toch al lager liggen. Ook het personeelvan de destructorbltjft geltykin loon.
Anderhalf jaar later blijkt de wereldwijde economischecrisis hard te hebben
toegeslagen.Zo bhjkt Hilboldt op 19 december 1930 voorstander van het
omzettenvan de huursubsidievoor het gemeentelijkpersoneelin een volledige
van hun uurloon (30 cent) niets
huurvergoeding.Dit omdat in dit depressie-jaar
overblijft.
Stembureau
uit 1920blijkt, dat Hendrik Overkampeen verzoek
In de gemeenteraadsnotulen
doet tot oprichtingvan een stembureauin Meddo. Dat stembureauis er blijkbaar
van
gekomen.Want ruim tien jaar later, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
1931,bemandhij samenmet ondermeer Gerrit Bent en JohanHilboldt (die dan
het stembureauXI voor Meddo. Naast dit
afscheidneemtvan de gemeenteraad)
drietal zitten ook, J.W.J. Tenkink (plv), J.W. Hesselink (De Kappe), G.H.
Overkamp(plv), J. Te Voortwis (plv) en G.J.Nijveldt in het stembureau.
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Famili_eOverkamp(boerderij,,Sevink,,)
(foto Ig0g)
vlnr" Jan - vaderHendrik- "Gerard
- ópá i"n.n seevink- Moeder
Jannaomet
Gradaop haar schootenRika.

Na de gemeenteraad
rn 1923 stapt Hendrik overkamp uit
de gemeenteraad.Maar hij wordt in
de
ulgrr"1"_lggenvergaderingvan Àaart
herkozenals u"rtrrrriiá én ars voorzitter
van de ABTB. Dat zou zich enkelemaren
herhalen,totJ" ffii"h
in r935 niet
meer herkiesbaarstelt. Hij laar zich echter
door de É."r;;lirk" idui."rrr, pastoor
Hafkemeijer, toch nog een keer overharen
en wordt wederom met overgrote
meerderheidverkozen.op r5 februari l93g
neemthrj echterdefinitief afscheid.
B'J' Koldeweij wordt zrjnopvolger. Tweejaar
later overreedHenorik, op 20 mei
1940,tien dagenna de Duitie iniral, als gevolg
van een longontsteking.
ook JohanHilboldt viel niet in eengat. In
r93r,het jaarwaarin hij afscheidnam
van de gemeenterijkepolitiek, w-erd
de Motordórscn v"r"nrgirrg .Meddo,
opgericht,de voorlopervan de coóperatieve
werktuigen v.ffiirrg.
werd daarvande
,""r"taris, een tunctie aie nr1bt 1936
zal
""Àt"
i:lïJrï*"ldt
op dat moment was hij naar arle
waarschijnrrjkheid(vanaf 1935?) ook
al
secretarisvan de coóperatieve_Verkoop
Verenigingvan dè Àgig (de hierboven
al eerdervermeldezógenaamde'veeràvering,l.
D"r" functie Àoet nrj tot circa
1950hebbenverr,,uld,maar is niet meer
pr""r", te achterhalen.
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Opgepakt
Van Hilboldt is de volgende'anecdote'bekend.Toen tijdens de oorlog de Duitse
bezettereistedat alle radio's werden ingezameld,deedHilboldt dat niet.
Om naar de Engelsezenderte luisterenhad de handigeknutselaarer samenmet
G.J.('meester') Nijveldt, er minimaal éénachtergehouden.
Die was goedverstopt
in het MeddoseVeen, tegenhet Duitse veen, waar Hilboldt een roggeveld had
liggen.Eind mei 1943werd hij echteropgepakten gevangengezetin De Koepel
in Arnhem. Na een week kwam politieagentBambergenbij de familie Hilboldt
aan huis met het bericht, dat vader had bekend.Alleen dochterWillemien was
binnenhet gezin op de hoogtevan vadersactiviteiten.Zlj leidde de agentnaar de
radio, waarnahaar vader weer vrijkwam.
Op een maandagin februari 1945 werd hij echternogmaalsopgepakt,nu door de
NSB-agentFeberweeen een "goeie agent", als gevolg van loslippigheid, aldus
Willemien. Hij werd naarWinterswijk overgebracht.De volgendedag mocht hij
eventerug naar huis om afscheidte nemen,waamahij onderbegeleidingvan de
goedeagentop de fiets naarLochemmoest.De agentgaf hem daarbijde kans om
te ontsnappen,door hem ver vooruit te latenfietsen.Hilboldt weigerdedaarechter
gebruik van te maken, om zijn gezin niet in gevaarte brengen.In Lochem werd hij
vastgezetin een bijgebouw naasthet politiebureau, waar hij nog werd opgezocht
door Willemien en haar zusAnnie. Na veertiendagenging hU op transportnaar de
IJsselgevangenisin Zutphen. Door toedoen van Jan Hoog-Antink en Wil
Weidemann, die voor hem kwamen pleiten, kwam hij twee dagen voor de
bevrijding vrij. Na de bevrijding bleken de overige gevangenen te zijn
geëxecuteerd.
Na de oorlog werkte JohanHilboldt tot aanzijn pensieono.a.Bij de Steengroeve
in Winterswijk en bij de K.L.K.-slachterijin Groenlo.
t(t<**

5. DUISTERE PRAKTIJKEN OP WORMSKAMP
(door G.H. Luiting)
Het oude boerderijtje Wormskamp (niet te verwarren met het huidige
Wormskamp!) lag ongeveer tussen de (inmiddels verdwenen) boerderij "de
Hommele" en "Schoppers".
In het boek Meddo dl. 11 is vermeld,dathet omstreeks1575 al wordt genoemden
dat het nogal wat (soms merkwaardige) bewoners heeft gekend. Het huis wordt
afgebrokenomstreeks1931 en de schuur wordt verkocht. Deze doet (na een
grondige opknapbeurt) nog steeds dienst bij de boerderij Beskers aan de
Greuneweg.
Ditmaal een en ander over een voorval op de kathe Wormskamp in de buurschap
Meddo, even na het jaar 1700.Het was eigendomvan de familie Simmelink. In
1654 hebben Jan Wormskamp en zijn vrouw Jenneken het bedrijfe van
Simmelink in pandschap.Vervolgens treffen wij Derck Wormskamp (de zoon
van Jan) op Wormskamp aan; deze is geborenin 1655 en trouwt in 1681 met
Wijghmoed ten Voorde (geborenin 1663).In de doopboekenvan Winterswijk
ontmoeten wij als kinderen uit dit huwelijk achtereenvolgensJan, Hilleken,
Hijndrijck, Gertt en Jenneken,de laatstegedooptin juni 1694.Kort daaropzal
Derck Wormskamp zijn overleden,want in september1695 trouwt de weduwe
Wijghmoed ten Voorde met Gerrit Wevers (geborenca. 1670) uit Beltrum, die
van dat moment af in de archieven ook wel voorkomt onder de naam Gerrit
Wormskamp. Uit dit huwelijk worden nog geboren Derk Jan Wormskamp en
Geertje Wormskamp. Met Gerrit Wevers op Wormskamp gaat het daar echter
flink fout.
Bij landsplakkaatvan 10juli 1698was het "herbergen,huijsvestenen ophouden
van lantlopers en vagabondens"ten strengsteverboden,maar Gerrit Wevers heeft
dit verbod aanzijn laarsgelapt.Blijkens stukkenin het Rechterlijk archiefvan de
Heerlijkheid Bredevoort zijn diverse vagabondenen dieven bij Genit en zijn
vrouw Wijghmoed kind aanhuis; we zien Hendrick Alberts aliasKoldenmorgen,
Daem Graeve,Gerrit van Hoxbergen,Elsken van Sellem en "de personenvan
Adam en lda", die allen verre van een goedenaam hebbenen als bedelaarsen
landlopersworden aangeduid.Deze lieden zijn op Wormskamp "geherbergten
gehuijsvestet", waarblj z1j "bij nachtslaependetijden quaamen en packen met
gestolen goederen bij sigh hadden". Nog erger was het echter dat Gerrit
Wormskampen zijn vrouw V/ijghmoed ook als helersoptraden.
Wij vernemendit uit een sententievan het 'HooghadelickeLandgerichtvan de
HeerlickheitBredevoort' van20 maart 1702.
Uit deze sententieblijkt dat Genit Wormskamp en zijn vrouw Wijghmoed,
alsmedeHendrick Alberls alias Koldenmorsenen Daem Graeveoo last van de
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drost
gevangen
zijn
genomen. Uit
diverse
verklaringen en bekentenissen
blijkt,
dat
bijvoorbeeld Ida met een
stuk grijs linnen ten huize
van de bcklaagden is
gekomen, dat Coldenmorgen en Hoxbargen met
enige pakken aldaar zijn
geweest en dat Coldenmorgen zelf bekend heeft
verscheidene malen met
gestolengoedten huize van
Wormskamp te zijn gekomen. Wijghmoed voert tot
haar excuses aan niet te
hebben geweten waar haar
bezoekers hun goederen
vandaanhadden...
Het gericht is echter van
oordeel dat Wormskamp en
zljn vrouw wel degelijk
hebbengewetendat het om
gestolen goed ging. Zij
hebben meerdere malen
goederenvan hen gekocht
en hebben bovendien
"hulpe, raet en aensettinge"
tot
stelen
gegeven; zij hebben hun
bezoekers o.a. aangezocht
"om een sijde speck te
steelen, qls oock een langen
honigh ijme en de ganssen
't
van
Wamele". Genit
heeft voorts enig gestolen
goed naar winterswijk willen brengen om te verkopen, terwijl in
de sententie ook
wordt geconstateerd dat Genit "noch een gestoolen hembát daer.van
aen sijn
Iichaem lladde, geliick oock dat sii wijchmoed eene van deselve,
edoch
onder
bewimpelinge vctn 't selve gecoft te hebben, aen hadde',.

Berend I(ittem Bollen (1560- 1943)en JctnnaBerenO'ro
Lemmenes(1562 - 1959)bewoondenhetoude
V[/ormskamptot de aJbraak in ] 93I . Toen de nieuwe
boerderii Ll/ormskamp (aan de wandersweg) klaar was,
gingen zij daar wonen.

De expeditie van Gerrit wormskamp naar het dorp winterswijk

om daar gestolen

goederen te verkopen is overigens niet naar wens verlopen. Genit had de
goederenin de TellegencampaenSchoppershuis"nedergesmeten
ter oorsaeckhij
den ondervaechttoe Pelclrwijghsagh aenkomen".De bedoelingwas dat Gerrit
eenpak goedvoor de dievenin het dorp voor 3 gulden l0 stuiversofuiterlijk een
ducaton zou verkopen.
In de sententiewordt voorts gesignaleerddat Gerrit Wormskamp van Gerrit van
Hoxbergenl4 kinderhemden,een groot hemd en twee tafellakensheeft gekocht,
die door Hoxbergenin Sieuwentwaren gestolen "ende sulx yoor een geringen
penninck van l9 stuivers". Voorts heeft Gerrit van Hendrick Koldenmorgenen
Daem Graeve 10 stuksgarengekochtvoor 25 stuiversen van Elsken van Sellem,
ook een bedelares,een hemdt voor 1l stuiversen heeft Wijghmoet van Daem
Graeveen Koldenmorgentwee handdoekengekocht.
Op grond van vorengaandefeiten wordt Gerrit Wormskamp veroordeeldom "ter
ordinaire plaetse van justitie met garden gegeselt te worden" en zijn vrouw
Wijghmoed om "het selvete aenschouwen",terwijlzij ook veroordeeldworden
om vervolgens "beide te saemenuijtten lande deeserheerlickheitvoor oltoost
gebannente worden".
Daarmee zljn dan Gerrit en Wijghmoed Wormskamp van de kaete Wormskamp
verdwenen;waar zij naartoe zijn getrokkenis niet bekenden evenminwetenwe
of hun kindereneveneensin ballingschapzijn gegaanof wellicht bij familie zijn
ondergebracht.
Op de kaete Wormskamp treffen wij vervolgens de familie Stammers als
gebruikersaan,verÍnoedelijkals eerstenJan Sellekinckalias Stammersen diens
vrouw Harmken Vardinck; hun zoon Berent Stammersof Wormskamp (geboren
1689)volgt hen op Wormskampop. Dezetrouwt in 1713met JennekenKoks. Na
het overlijden van de laatstehertrouwtBerent Stammersof Wormskampin 1732
met JennekenWormskamp(geboren1694),die wij al eerderontmoethebbenals
dejongstedochteruit het eerstehuwelijk van de verbannenWijghmoet met Derck
Wormskamp; in de in 1732 opgesteldeinventaris van het bezit van Berent
Stammersof Wormskampwordt o.a.genoemd"het bouregtvan het goed V[/ormes
kamp", bestaandeuit zes schepelgezaaimet mestroggeen ongeveervijf met
"volgerogge".
Intussensignalerenwij Derk Jan Wormskamp (geboren1697), de zoon uit het
huwelijk van het verbannenechtpaar,ook weer in WinterswUk;hU is ín 1724 in
Winterswijk als Derk Jan Wevers gehuwd met Berentjen Hoebink en hij
hertrouwt in 1731 als Derk Jan Wormskampmet Elsken Piepers.Zij wonen op
\í/ormskamphuisken,
eenbedrij{e dat vermoedelijkeerstnu is ontstaan(mogelijk
inpandig?)speciaalten behoevevan Derk Jan. Voordien is er namelijk nergens

Familie Bollen (foto 1947)
vlnr boven:lfim - Henk
Onder: Johan Bollen - Diny - Mina Bollen ten Haken - Annie en
B erendinaB o Ilen Lemmenes.

sprakegeweestvan eenpandjeWormskamphuisken.
Uiteindelijk zit dus zowel op Wormskampals op Wormskamphuiskeneen kind
van Wijghmoed Wormskamp, namelijk op Wormskamp een dochter uit haar
eerstehuwelijk en op Wormskamphuiskeneenzoon uit haartweedehuwelijk.
Bronnen:Rechterlijkarchief der HeerlijkheidBredevoort:Sententiën,inv.nr.I95
en Stukkenbetr. de zorg voor minderjarige en onder curatele gesteldepersonen,
inv.nr.557(Rijksarchiefin Gelderlandte Arnhem).

6. HET PLAATSJE KLEPPERS IN MEDDO
(door G.H. Luiting)
Hoewel de meestegegevensuit archievenmeestalaÍkomstig zijn van de grotere
bedrijven, is er ook van sommige kleinere bedrijfes wel wat in de archieven
bewaardgebleven.Hier eenvoorbeelddaarvan.Het betrefthet plaatsjeKleppers
in de buurschapMeddo Omdat de boerderij Wormskamp en Kleppers niet alleen
dicht bij elkaarliggen,zijnze ook beidelangeretijd in bezitvan dezelfdefamilie:
Van Munster tot Creghtingh.
In de registersvan de zogenaamdeverpondinguit 1650 komt de naam Kleppers
nog niet voor, wel echterin een lijst betreffendede verpondingin 1688,waar de
vermelding"Clopperste"voorkomt,overigenszonderverderebijzonderheden.In
iedergevalzal dushet ontstaanvan Klepperstussendejaren 1650en 1688moeten
worden gedateerd.
Meer duidehjkheid krijgen wij via een inschrijving d.d. 19 mei 1705 in het
zogenaamdevoluntair protokol in het Rechterlijk archief der Heerlijkheid
Bredevoort.Op Kleppersstedewonen dan ElskenKleppers,weduwevan Hermen
Kleppers,en haardochterHenderskenKleppersmet schoonzoonEngbertBeelen.
Het huwelijk van de beide laatstenis vermoedehJkin 1703 gesloten,waarbij
sprakeis van Egbert Bijelen uit Nede en HendersjeElshof, dochtervan Harmen
Elshof, uit Meddo. Uit de inschrijving in het voluntair protokol in 1705blijkt dat
de familie Kleppers een schuld van 100 caroli guldensheeft aan de "landtheer"
Jacobvan Munstertot Creghtingh,deelswegensgeleendgeld, deelswegensdoor
Van Munster verstrekterogge in de "gepasseerdeduijre jqeren" .
Om dezeschuldte kunnenvoldoen draagtde familie Kleppers aanYan Munster
hun huisje over, dat op Kleppers staat en dat daar door Harmen en Elsken
Kleppers zelf is getimmerd.Hieruit blijkt dus dat Van Munster eigenaarvan de
grond was en de familie Kleppersvan de daaropdoor hen zelf gebouwdeopstal.
Overigensblijkt door de familie Kleppersook al gedurende10jaren dejaariijkse
pacht niet meer betaaldte zijn, hetgeeneen extra schuld oplevert van 90 caroli
guldens;voor deze schuld verbinden zij al hun goederen,zoals koeien, mest,
mestrechten ingedoembte1:in6o"Oel)van het huis.
Het huwelijk tussenHermen Elshof (of Kleppers) en Elsken zal ergenstussen
1670 en 1680 plaats hebbengevonden;in die jaren zal dan ook de opstal zijn
gebouwden vanafde bewoningdaarvanzal HermenvoortaanveelalKlepperszijn
genoemd.
In het jaar 1707 vinden wrj in het begraafboekhet begraven van "die olde
Klepperse"vermeld; dit moet slaanop ElskenKleppers.Van EngbertBeelen en
HenderskenKleppers zijn enige kinderen gedoopt, maar deze zullen jong zrjn
overleden.Engbert en Henderskenoverhjdenzelf ook al in 1711, waarmee

bovengenoemde familie
Kleppers
zal
zijn
ultgestorven.
Overigensis in 1707Joost
Simmelink van mening dat
hU eigenaar is van
Kleppers. In dat jaar
trouwt Joost Simmelink
(weduwnaar van Gertrue
Tenkink)
met
Alken
(weduwe
Broerink
van
Derrick
Sellink).
Er
worden huwelijkse voorwaarden opgesteld en er
wordt
een inventaris
opgemaakt van het bezit
van Joost Simmelink. In
dezeinventariswordt door
Joost o.a. vermeld: "Item
komt mij toe Kleppers
plaetse, het welcke aen de
Heer Creghtingh versat is
voor honderd daelders".
Met "versaí" zal hier
bedoeld zijn dat Kleppers
aan de heer Creghtinghis
verpand.In de praktijk is
echter Kleppers-plaatse
van de verpanding af Jan Derk Frielink (1848 - 1935)
kennelijk door het geslacht JacobqJohannaPaaíjers(1858- 1935)
Creghtingh als eigendom
beschouwd.
Na 17ll wonen ene Jan
Wormskampenzijnvrouw HendrikjeLuijken (gehuwdin l7l 1) op Kleppers. Jan
Wormskamp, ook wel Kleppers genaamd,overlijdt in 1722, waarbij in het
begraafboekvermeldstaat"op Klepperij". HinnekenLuijken wil hertrouwenmet
BerentReesinkuit Vragender;omdater drie minderjarigekinderenuit haar eerste
huwelrjk zijn wordener voogden(momboiren)aangestelden wordt eeninventaris
van het bezit opgesteld.
Later treffen wlj op Kleppers een zoon aan van Jan wormskamp of Kleppers en
Hinneken Luijken, welke zoon beurtelings Derk Wormskamp of Jan Derk
wormskamp wordt genoemd;dezetrouwt in r745 met Geertjewolterink, die in
1748 overlijdt (in het begraafboekstaat"Derk Kleppers vrouw"), waama Derk
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nog in 1748hertrouwtmet eneHarmkenWormskamp.
Intussen is nog steedshet geslachtVan Munster tot Crechting eigenaarvan
Kleppersstede.Na het overlijden van Jacobvan Munster tot Crechting wordt in
I716 eenakte van magescheid(boedelscheiding)opgemaakttussende weduwe
CharlotteMechtelt van Duthe, vrouwe tot Mensing en de voogdenover de zeven
nagelatenminderjarige kinderen uit dit huwelijk; daarbij is o.a. betrokken de
eigendomvan de goederenWormskampen Kleppers.In I748 wendt één van de
(intussen natuurlijk al lang meerderjarig geworden) kinderen, namelijk Jacob
Christoffel Johanvan Munster, zichtot het Bredevoortsegerecht.Hij stelt dat hij
-nu twee vanzljn zusterszonderkinderenna te latenzijn overleden-rechtheeft op
een vijfde part van de goederenWormskamp en Kleppers. Zljn moeder is
hertrouwden heefttot nu toe steedsde revenuenuit beidegoederengenoten,maar
Jacob Christoffel Johan wil nu toch wel eens in het bezit van zijn vijfde part
worden gesteld en daarvan zelf de inkomsten genieten.In de desbetreffende
inschrijving in het judicieel protokol staatvervolgens: "llaer op sig het Gerigte
begeven heeft nae de voorgemelte parcelen en den Hoogwelgeboren heer
comparant gestelt in de possessievan een vijfde gedeelíe van de selven, met de
gewoonlijke solemniteiten, met aenbelofte dat daer bij sal worden gestijft en
gesterkt tot dat met beter regt daer sal uijt gesleten sijn." Aan de pachters en
bouluijden van 't Wormskamp en Kleppersstede wordt aangezegd,dat de
comparantals eigenaarvan een vijfde gedeelteis erkend.
In 1750 verkoopt Jacob Christoffel Johanvan Munster, heer tot Mensink, zijn
vijfde gedeeltevan het Kleppersplaatsjenvervolgensaan de pachter Jan Derk
Kleppers (of Wormskamp) en zijn vrouw Harmken Wormskamp. Jan Derk of
Derk Kleppersoverlijdt in 1752,waamazijn weduweHarmkenWormskampnog
twee maal hertrouwt,namelijk eerstin 1755met BerendJosephte Maat en daarna
in 1767nog met BerentLooman.Uit het huwelijk van HarmkenWormskampen
BerendJosephte Maat wordt in I756 JacobJanKleppersgeboren.
De nog in handenvan de familie Van Munster zijnde vier vijfde gedeeltenvan
Wormskampen Klepperskomen door verkooptenslotteterechtbij éénvan de vijf
hiervoor genoemdekinderen,namelijk freule Anna JohannaAleida van Munster
tot Mensink. Deze maakt in Borculo twee beslotentestamentenop (resp.in 1779
en 1781),die na haar dood 1n 1782worden geopend;de rechtenop Wormskamp
en Kleppersstedeschijnendaarbijte zijn overgegaanop de hoogwelgeborenheer
E.J.P.vanSpittalen vrouwe J.A.C.vanBaexen,waarnad.d. 8 juli 1783 de vier
vijfde parten van de cavestedeKleppers door dezen worden doorverkochtaan
JacobJan Kleppers,waannededan het bezitvan het geheleplaatsjeKleppersin
handenvan de pachteris gekomen.
JacobJan Klepperstrouwt in 1796 (Rooms-Katholiek)met JohannaMargaretha
ter Weij (geboren1770)uit Vreden,uit welk huwelijk o.a. in 1813 hun dochter
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FamilieFrielink(foto 1958b.g.v.huwelijkvanHermanen I4rillemien)
vlnr staand:Henk- Bennie- Coba- Herman- Gerard- Jan
zittend:Anna - VaderHendrik- MoercierMarie en Toon
Anna Klepperswordt geboren.
Dit echtpaarkomen wij in het notarieelarchiefvan Winterswijk weer tegenin een
akte van 8 juni 1841. Jacob Kleppers en zijn huisvrouw Janna ter Weij,
landbouwersin Meddo op het bouwplaatsjeKleppers, dragen dan op aan hun
schoonzoonen dochterJan Hendrik Frielink en Anna Kleppers (gehuwd in mei
1841), landbouwersen bij haar oudersinwonende,het bouwplaatsjeKleppers,
bestaandeuit een bouwmanswoning,schuurtje en verder getimmer, voorts
bouwland, gaarden,weide, hout en woeste gronden en met de rechten in het
gemene veld, tezamen met de gehele inboedel, levende have, bouwgereedschappen,
vooÍïaad van koren, hooij en stroo, te velde staandkoren en
andergewas,tuinvruchten,mesten mestrechtvoor het bedragvan 800 guldens.In
de akte staan ook de kadastralenummers (het kadasterwas immers in 1832
ingevoerd)vermeld met de oppervlakten;de totale oppervlaktebedraagt2.04.21
hectare,waarvan0.92.90bouwland,0.46.60weiland,0.53.11heide,hakhouten
dergelijkeen 0.11.60huis en erf; geengrootbedrijf dus.
In 1842 laten Jan Hendrik Frielink en Anna Kleppers elk voor de notaris in
Winterswijk een testament opmaken, waarbij zij elkaar al hun goederen
vermaken;op de omslagvan het testamentvan Anna Kleppersstaatvermeld dat
a1
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zij I aprll1864 is overleden.
Bij de verdelingvan de mark van Meddo in 1858worden aanHendrik Frielink op
Kleppers nog 4 bunderswoeste grondentoebedeeld;dat er hier sprakeis van
Hendrik Frielink in plaatsvan JanHendrik Frielink zal wel eenverschrijvingzijn,
In 1884 wordt bij notariële akte door de kinderen Janna Jacoba-,Jan Derk-,
JohannesBernadus-en Gerrit Jan Frielink alsnoghet testamentvan hun in 1864
overledenmoedergoedgekeurd;brl dit testamentwerd -zoals wij zagen-haar man
Jan Hendrik Frielink als enig erfgenaamaangewezen.Alsnog wordt nu de
eigendom van de tot Kleppers behorendepercelen op hem overgeschreven,
hetgeenin 1864was verzuimd.
Blijkens de registersvan de Burgerlijke standoverlijdt Jan Hendrik Frielink in
december1900 in de leeftijd van87 jaar.
Intussenwordt het bedrijf op Kleppers reeds gevoerd door de zoon Jan Derk
Frielink, die gehuwdis met JacobaJohannaPaaijers(zie foto blz.29). Deze twee
makenin 1886eentestamentop, waarbij zij elkaarals enig erfgenaamaanwijzen.
Bronnen: Archief Staten van Kwartier Zutphen en hun Gedeputeerden:Register
der verpon ding van het kerspel Winíerswijkin 1688,inv.nr.3I6 (Rijl<sarchiefin
Gelderland te Arnhem).
Rechterlijk archief der Heerlijkheid Bredevoord: Voluntairprotokol,inv.nr.435;
Judicieelprotokol, inv.nr.l B5; Repertoriumop het voluntairprotokol, inv.nr.46I
en Stukkenbetreffende de zorg voor minderjarigepersonen,inv.nrs.54Ben 553
(Rijksarchief in Gelderland te Arnhem).Notarieel archief Winterswijk, inv.nrs
1644,4949, 5020 en 5022 (Rijksarchiefin Gelderlandte Arnhem).
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Met het einde van de ruilverkaveling "14/interswijk-I4rest"krijgt de Slingebeekop
verschillendeplaatsen weer zijn oude loop. Er komen dan enkele boerderijen als het
ware op een eiland te liggen, zoals de boerderíjen van defamilie Raben op de "Hoeve"
(bovenstefoto) en defamilie Schurink op "Hoeverbosch" (onderstefoto).
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7. "IS DAT NEET... ?"
a. De 'oude' foto
Op de rubriek "Is dat neet...?"uit nr. 7 zljn een aantalreactiesbinnengekomen
namelijk van
mw. J.C. Smit-Goossens,Drempt; mw. M. ten Dolle-Beskersen dhr. J.Beskers;
mw, J.F. Veenendaal-Vaags,
Meddo; dhr. JanRensink.
De foto dateertuit omstreeks193611937
en de afgebeeldepersonenzijn:
1 JanFreriks
2 lanBeskers
3 Gerrit Freriks
4 V/illem Bollen
5 Jan Rensink
6 Gerrit Leurdijk

23 Lies Sellink
24Mina Heesen
25 Sini Houwers
26 Sien Oonk

7 Henk Knuivers
8 Henk Navis

27 Hendnk Hrlink
28 Annie Houwers

9 Jan Leurdijk

29 GerardHeiligers

10 JanWanders
11 JanHrlink
12 JanKonings
13 Mini ten Dolle

30 Annie Bouwman
3l Jan Wijnveen
32 Mina Oonk
33 meesterH.J. Plantinga
34 juffrouw D.H. de Boer

14 Willem te Strake
15 CatrienGoossens
16
l7 Henk Hijink
l8 Truus Toebes
19 WouterNijveldt
20 Wim Sellink

21 Trui Htlink
22 meesterG.J.Nijveldt

35 SienWiggers
36
37
38
39
40 Sien Hijink

l
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b. De 'nieuwe' oude foto
Ditmaal hebben we een oude foto, welke is genomen in of bij Meddo met
herkenbarepunten.

Kunt u ons zeggen waar dezefotomet JanGeelink (van de werktuigenvereniging)
op de trekker is genomen?Het jaar waarin de foto is gemaakt,moet omstreeks
1965 zljn.
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Bruilofthulpenvan
(oto ca. 1957)
caféSpiekerman"
vlnr: Brigit Elsinghorst- Maria HoogAntink- Lucie tenHave- Fien ElsinghorstArntz
- Lucie L'ttesthoff
- Lucie te Brake.
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