
Een uitgave van de

  
HISTORISCHE  VERENIGING

OUD  NOORDIJK

NUMMER 3

Maart 1993

     

Redactie : Jan Markink
Willemien Kolthoff

Foto's   : Jan Markink
         (overige worden met naam vermeld) 

Omslag   : Jan ter Horst

Type-werk : Hella Markink 
Willemien Kolthoff     

Lay-out  : de redactie
            in samenwerking met
            Meerman automatisering

Noariker Joargang 3 - 1



INHOUDSOPGAVE

INHOUD Bladzijde

* Voorjaar - J.ter Horst 3

* Markenindeling - J. Groothornte 4  t/m 6

* Opruiming - J. ter Horst 7  t/m 9

* De Berg/Hoonte - Redactie 10 t/m 15

* Akte van Verkoop - C.C. Grimmelikhuyse 16, 17
  met dank aan fam. Saaltink

* Oudejaarsavond - Redactie 18
  met dank aan 
  G. Wormgoor - Nijhof

* Niejaor winnen - Redactie 19 t/m 21

* Archiefstuk - Redactie 22
  met dank aan S. de Graaf,
  archivaris Gemeente Neede

* Stamboomonderzoek - J.W. Meerman 23 t/m 38

* Het paard - Redactie 39 t/m 48

* Stoekzalve - H. Geerdink- Nijland 49

* Interview - W. Kolthoff-Markerink 50 t/m 61
  met dank aan   en J. Markink
  Hr. en Mevr. Altena

* Maten en gewichten - Redactie 62 t/m 68

* Wij vragen .... - Redactie 69

* Aovendgedachten - Redactie 70 t/m 71

* Wie herkent ze - Redactie 72 t/m 79

Noariker Joargang 3 - 2



                              VOORJAAR

        In de vroege ochtend gloort het morgenlicht,
        hoor je de vogels fluiten en is de zon in zicht.
        De zonnestralen beroeren de wolken en vallen binnen,
        waar ik slaap diep weggedoken en nog buiten zinnen.
        De glinsterende dauwdruppels zweven, 
        als aan een kralensnoer geweven.
        Het is een spin die een prooi als zonnestralen vangt,
        dan komt voorzichtig de dag die ik verlang.
        Als in een warm hol omsluit mij het warme bed,
        regelmatig adem ik in en uit en is er geluid dat mij dan red.
        Neen een nieuwe geur van komend voorjaar kondigt zich aan,
        jong groen dat ontluikt voor bloemen en vogels een vrije baan.
        Dit is de mooiste dag waarvan ik droom,
        kom voorzichtig binnentredend groot als een boom.
        Ik sla mijn ogen open en knipper tegen het felle licht,
        het is als of ik word opgenomen als ik mijn schreden richt.
        Naar een nieuwe dag die is ontsproten,
        als door hemelse kracht geheel is overgoten.
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                             MARKENINDELING

                         door J. Groothornte ( Moggert ).

Bijzonder aardig vond ik de uitgegeven boekwerkjes samengesteld door bestuursleden
van Oud Noordijk waarin vele oudere gegevens zijn opgenomen.
Het is voor de jongeren van nu en in de toekomst een mooie herinnering aan verloren
tijden.
Commissieleden van de Historische Vereniniging Oud Noordijk hiermede van harte
gefeliciteerd en ga zo door.

Toen mij gevraagd werd om een bijdrage voor een volgende uitgave, wil ik hieraan
graag voldoen door het schrijven over de Markeverdeling in Neede en wel speciaal
over de Marke Noordijk.  

De gemeente Neede was ingedeeld in 4 marken:

1. Mark Neede en Hoonte grootte bedroeg  557 Ha
2. Mark Noordijk grootte bedroeg 1082 Ha
3. Mark Lochhuizen grootte bedroeg  395 Ha
4. Brammelo en Brammelerbroek grootte bedroeg  528 Ha
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WAT IS EEN MARK ?  

Een mark is een benaming van een grenspaal, later genoemd grensgebied en dankt
zijn ontstaan door groeiende bevolking en vruchtbaarder gronden.

Markegenoten  waren  de  bezitters  van  gronden  waarop  gebruiksrechten  waren
toegestaan.

(Groeiende bevolking gemeente Neede)

jaar 1825       +   2300 inwoners
jaar 1900       +   3600 inwoners
jaar 1940       +   6200 inwoners
jaar 1992       +  11000 inwoners

In  een  brief  van  1437  in  het  Overijsselse  Rijksarchief  is  reeds  sprake  van  een
"Noerwickermarke" onder Neede. In een proces tussen de geërfden van deze mark en
die van Gelselaar over de wederzijdse gemeenschappelijke broeklanden in 1671 voor
het  hof  gevoerd  wordt  zij  "Noordinck" genoemd,  doch  tegelijkertijd  komt  in  de
protocollen van Borculo reeds de spelling Noordijck voor.
Het verpondingskohier van 1646 verdeelt de buurschap Noortwijck in twee helften,
zonder aan te geven waarop de splitsing is gebaseerd.

Mark Noordijk  

Op 12 mei 1823 werd een commissie benoemd om te rapporteren of het wenselijk zou
zijn, dat deze mark verdeeld zou worden.

De  commissie  werd  in  1830  vernieuwd,  doch  eerst  op  23  juni  1835  werd  met
algemene stemmen tot verdeling besloten. 
Het plan daartoe werd 25 januari 1841 door de geërfden en 16 augustus daarop door
de koning goedgekeurd.
De gehele verdeling had eerst  3 april  1869 plaats en 22 juli  1876 werd de mark
ontbonden verklaard.
Er was in 1852 nog 1082 bunder groot.

De marke gronden werden toen verkocht voor de prijzen van fl. 40,== tot fl. 50,== per
Ha.

De markverdeling was vaak een moeilijke en langdurige zaak. Voor iedere mark moest
namelijk een verdelingsplan worden opgesteld.
De marken werden ingedeeld in kavels bv als volgt:
kadaster Sectie A nr. groot 2 bunder, 45 roeden, 85 ellen,geeft 2.45.85 Ha.

Bunder is Ha
Roeden is Ares
Ellen in Cent.ares
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Toedeling is geschied onder  de navolgende in  opgemelde acte  van Scheiding en
Verdeling, vervatte 11 stuks, (elf) vervatte voorwaarden. 
Bv. rechten van overweg, afvoer van water, onderhoud wegen, stegen, paden enz.

De kosten op de verdeling moeten door iedere eigenaar naar gelang zijn aandeel
worden betaald. 

Mocht men in gebreke blijven deze kosten te betalen dan mag de kommissie overgaan
tot publieke verkoop der gronden van deze nalatigen.

De  ondergetekenden,  uitmakende  de  kommissie  voor  de  verdeling  van  de
markegronden  van  Noordijk  gemeente  Neede,  dat  zij  bij  Markenresolutie  van  25
januari 1841 en den 11 februari  1860 door de gezaamlijke deelgeregtigden tot die
kommissie  benoemd  en  dezelve  bij  volmagten  gepasseerd  voor  den  te  Eibergen
standplaats hebbende Notaris Gerrit te Braak speciaal zijn gemachtigd die verdeling
tot stand te brengen.

Neede, 26 september 1860

Ver. verdelingcommissie voornoemd

C.J.N. Hereman voorzitter ( burgermeester Neede )
R. Bloos Ontvanger gemeente Neede
G.J. Mengering
H.J. te Paske
G. Leppink
W. Geerdink
M. Geerdink
G.Vruwink.

Noariker Joargang 3 - 6



                        OPRUIMING

Het is al  weer enige jaren geleden dat ik gevraagd werd mee te helpen met een
zolderopruiming op een boerderij.
De laatste eigenaar was kinderloos gestorven en nu was de behuizing verkocht en
moest ontruimd worden opgeleverd.

Ik herinner mij nog goed hoe die doos erbij stond, hij bevatte alleen wat papieren,
akten, oude rekeningen en kranten.
Als hij niet bij het oud papier was beland was er de kachel mee aangemaakt. Maar nu
had ik er mij over ontfermd en was de doos met inhoud bij mij op de zolder terecht
gekomen.

Op een vergeten dag kom je dan de doos weer tegen en als je de inhoud door kijkt val
je van de ene verbazing in de andere.
De doos bevatte zoveel historie en de vorige eigenaar was er zo zuinig op geweest,
dat alles nog in goede staat verkeerde.
De  meeste  mensen  gooien  na  verloop  van  tijd  die  papieren  weg,  houden
zolderopruiming, of de inhoud verwaarloost.

Vanaf die middag ben ik begonnen alles te sorteren naar datum en ben de akten eens
wat nauwkeuriger gaan bekijken.

De hele geschiedenis van vroegere bewoners van deze boerderij kwam boven. Als de
boer ziek werd kwam de dokter, was het erg dan kwam de notaris en werd op het
sterfbed nog even het testament gemaakt.
Het oudste geschrift  stamt uit 1828 en handelt over belastingen, waarderingen van
akkers en weilanden.

Van een speciale akte wil ik wat meer vertellen, het jaartal is omstreeks 1890.
De  boer  is  overleden  en  laat  vrouw  en  een  minderjarige  dochter  achter.  De
minderjarige dochter krijgt een voogd toegewezen en deze laat een boedelbeschrijving
opstellen.

Uit de akte valt te lezen hoe op een dag de notaris uit de stad komt geassisteerd door
een schrijver ( de klerk ) en een koetsier als getuige. Verder was er een beëdigde
schatter aanwezig. Deze heren gaan een akte opstellen, waarin zij alle op dat moment
aanwezige roerende goederen, in de boerderij aanwezig zijnde, 
beschrijven.

Op de volgende pagina's is een gedeelte van de akte weergegeven.

J.ter Horst.
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                           DE BERG

Ten N. van het dorp ligt de Berg, zoals men een lagen diluvialen heuvel in ons lage
land allicht noemt. Voorbij de fabriek van ten Hoopen klimt de grintweg naar Goor
tegen de hoogte op en het uitzicht wordt al ruimer. Het mooiste panorama heeft men
bij gindschen standerdmolen, die op het hoogste topje zijn wieken uitbreidt. Hoe oud is
hij wel! Op een balk van het onderstel, staat het jaartal 1735. Misschien is hij toen
vernieuwd, want hij behoorde reeds langer tot de bezittingen der heerlijkheid Borculo.
Eeuwenlang heeft hij hier op zijn eenzamen wachtpost gestaan en gedraaid met alle
winden. 
Als wij de trap beklommen hebben en bovenaan bij de houten kast staan, waarbinnen
de steenen al zingend het graan vermalen, zien we rond. Over de groene korenvelden
en zwarte akkers, die in lange stroken de helling afdalen, zie we neer in de boschrijke
omgeving; het torentje van de Rietmolen, twee torens van Eibergen, tal van torens en
fabrieksschoorsteenen in het Twentsche land steken omhoog en langs den horizon
blauwen de heuvelen bij Lochem, Markelo en Goor en naar 't O. de boschrijke hoogte
op Duitsch grondgebied.

Een binnenpad naar Noordijk voert ook "Den Berg in" waar eerst nog tal van huisjes
staan tot bij een voormalige steen- en pannenfabriek. 

Aan  den  N.  kant  welft  zich  de  berg  met  korenakkers  tegen  zijn  hellingen  en
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dennenbosschen  op  de  kruin.  Van  Neede  af  zien  we  eerst  het  Roomsch  Kath.
kerkhofje  en  verder  den  standaard-molen  zich  afteekenen  op  het  blauw van  den
hemel,  waar  af  en  toe  het  silhouet  van  een  ploeger  en  van  een  knollenplukker
zichtbaar worden. Naar 't W. zien we over de hoogte nog even de wieken van den
Noordijker molen zwaaien.

De  bergkruin  is  een  tamelijk  uitgestrekt  plateau  met  bosschen  van  dennen  en
akkermaalshout, heiveldjes vol wilde wonder gegroeide dennen en bremstruiken. Wat
is de brem hier  overvloedig! Hoe zal  het  hier blinken van gouden bloeisel  als de
Meimaand op haar schoonst  is.  Verder naar  achter  is de Drostenkamp,  waar  het
winterkoren groent. Ruim en heerlijk is hier 't uitzicht. Naar 't O. blinkt het torentje van
de Rietmolen. Maar het mooiste vergezicht heeft men toch aan den westerrand der
bergkruin, waar men neerziet op de buurschap Noordijk een groene vallei, waar de
roodpannen huisjes zoo aardig uitkomen tegen het omringend geboomte en naar 't
Z.W. de steenen korenmolen oprijst.

Tegen de helling van den berg en aan zijn voet liggen naar 't W. en Z.W. een drietal
steenen- en pannenbakkerijen: een van J.C. ten Cate, een van Rohaan en een van
Ten Bokkel Huinink ginder op 't Kisveld. Des winters wordt het leem gegraven, dat in
uitgestrekte beddingen in den berg verborgen zit. Diepe leemgroeven gapen langs het
pad, als men van hier naar Noordijk gaat en elders. Aan hun rand ziet men overal het
leemwinnende Groote Hoefblad. 
In  de  steile  wanden  nestelen  tallooze oeverzwaluwen.  't  is  een  aardig  gezicht  bij
zomerdag als de vroolijke dieren met levendig gekwetter de gaten in- en uitvliegen,
waar de nesten een armlengte ver in de aarde verborgen zijn. Leemkarretjes rollen af
en aan over de rails.

Hoe kwam dat leem daar in de bodem? Vanwaar al dat fijn gerolde grint, waarvan de
grond in den berg vol is en de groote keien, die men nu en dan opdelft? Somtijds komt
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er in de leemgroeve een geweldig been aan het licht, de wervel van een mammouth of
een  ander  deel  van  het  geraamte  van  zulk  een  monster  uit  de  voorwereld.  De
eenvoudige leemgraver denkt aan de zondvloed en stelt zich voor, dat die schepselen
bij  den ondergang der  eerste  wereld hier  bedolven zijn.  De geleerden geven een
andere  voorstelling  .  Geweldige  gletschers  -  zeggen  ze  -  reikten  eenmaal,  voor
honderd-duizenden jaren, van Scandinavie tot  hier en ze hebben in hun langzaam
voortschuiven het steengruis in hun bedding gerold en afgeslepen en dat slijpsel is het
leem.

De heer ten Bokkel Huinink heeft in zijn woning te Neede een toonkast, waarin hij een
collectie van vondsten in den berg bewaart: walvischwervels in verschillende graden
van versteening, horens van herten, enz.; uit nog oudere perioden der schepping zijn
er  haaientanden  en  zoetwaterschelpen.  Van  de  oudste  bewoners  dezer  streken
afkomstig  zijn  de  ruwe,  ongeglazuurde  urn  met  asch  en  beentjes  erin;  dat  mooi
bewerkt aarden kruikje, alsmede een bronzen vaasje, alle drie op ongeveer een meter
diepte in 't bouwland gevonden. Ook bevindt zich eenig historisch vaatwerk enz. hier
gevonden, in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Uit gids Neede en Omstreken 1918
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                          BUURSCHAP HOONTE

Ten  W.  van  de  Kamp,  waar  de  spoorlijnen  naar  Ruurlo  en  naar  Hellendoorn
uiteengaan liggen recht schilderachtig in het geboomte de hofsteden Groot- en Klein
Hoonte, naar welke deze buurschap is genoemd. Een aardig binnenpad voert van de
Kamp eerst door een houtrijke beemd, en dan door weiden naar Avinksluis, waar de
Bolksbeek uit  de Berkel  komt en de Nieuwe Molen en verder naar het  boschrijke
Haarlo.
Een  ander  binnenpad  brengt  ons  over  hooge  bouwkampen  met  uitzicht  op  den
Needschen berg en dan door weiden aan de Bolksbeek, telkens een vondertje over en
een  eindje  de  spoorbaan  langs,  bij  de  groote  boerderij  het  Giffel.  Het  lokaaltje
doorsnijdt  een hooge heide met  wild bosschage van eiken,  berken,  brem,  varens,
boschbes, enz. Het is een oude horst, een stukje maagdelijke natuur.
Wandelt men den grintweg naar Borculo, dan komt men voorbij de Christelijke School
(l.) aan de groote steen- en pannenbakkerij van den heer J.H.W. ten Bokkel Huinink
Szn. op 't Kisveld en verder bij de halte Kisveld van de lijn Neede-Hellendoorn. Weer
een eindje verder passeeren we de Bolksbeek; even voor de Giffelbrug zien we rechts
een wild bosschage in een lange delling. Links op een afstand ligt het Giffel, waarheen
die eikenlaan ons voert.  Een prachtige oude noteboom, inwendig geheel hol, staat
voor het huis aan den oever der beek. 
't Giffel is een der oudste en voornaamste hofsteden uit deze buurt. In 1674 was Jacob
Schulte tor Giffele kerkmeester. In 1679 worden vermeld Gert Schulte ter Giffele en
Anna Harperink ehelieden. In 1766 is er een Garrit te Rae, Scholte op 't Giffele en zijn
ehevrouw heet Aeltjen ten Cate. In 1758 belooft  hij  het onderhoud van de straete
(=weg) tegen zijn Hoff  en Wheer, soo voortijds door de Huyslieden der Boerschap
Hoonte  is  gemaakt  en  gerepareerd  in  schouwbaeren  staat.  Wat  een  deftige
boerenbegrafenis  in  den  ouden  tijd  beteekende  leert  ons  een  inventaris  in  1820
opgemaakt na 't overlijden der vrouwe 't Giffel  op 31 Januari 1818. Op de groeve
waren gebruikt 800 pond roggebrooden voor f 60; 60 pond kaar f 7,50; 200 pond ham f
90; ca. 60 pond boter f 24; 20 pond koffiebonen f 20; 6 pond suiker f 7,20; 20 kan
jenever f 22.
Den  grintweg  voorbij  Giffel  vervolgende,  komen  we  al  gauw bij  de  hofstede  de
Bouwman (een naam, die vaak voorkomt nabij een kasteel), waar een grintweg afslaat
langs halte Haarlo  (slechts een paar minuten van hier) naar het dorpje van dien naam
op ruim een kwartier afstands. Even voor het halte zien we links een boerderij, die Bloo
heet,  waarbij  nog  twee  fragmenten  van  een  oude  ringgracht  zijn  te  zien.  De
landbouwer Tuinte, die er woont en nu de plaats in eigendom bezit, heeft al heel wat
gracht dicht gemaakt. Hij kan nagaan, dat er ook een buitengracht geweest is. Overal
zit de grond vol steenen. 
Het kasteel Bloo of Bulo moet gestaan hebben, waar nu zijn schuur is; daar zit veel
muurwerk verborgen. Men fluistert van een onderaardsche kapel; tweemaal had men
beproefd de muren weg te breken en beide keeren kwam er bloed uit. Boer Tuinte, die
veel van zijn vaders en grootvaders verhalen onthouden had, vertelde ons o.a.: In de
kerk te Neede lag voor 1846 nog een grafzerk van den laatsten heer van Bloo; na
verbouwing was er door nazaten aanspraak op gemaakt: een tijdlang had hij buiten
gestaan en was toen weggeraakt. 
In de 17e eeuw werd er godsdienstoefening gehouden voor de Roomschgezinden uit
Noariker Joargang 3 - 13



den omtrek, maar op raad van den Drost op 't Mensink, die bevriend was met den heer
van Bloo, was die verplaats naar de Rietmolen (over de Schipbeek). Toen in 1799 of
1800 zijn grootvader op Bloo kwam, was er van het oude slot slechts een onbewoonde
bouwval over. De katholieke eigenaars woonden elders en van deze had zijn vader
eindelijk de plaats gekocht.
In het Leenaktenboek vinden wij; "Dat guet toe Wenemaryng (later Wilmaringh) in den
Kerspel van Nyede, te verheergewaden mit ene punde, tot ene Diepenhemschen leen:
Dirc van Beloe 1410 en zoo verder uit  het geslacht Beloe (soms Beloy) tot  Frans
Caspar van Bulo in 1658. 
Bij het vaststellen der kerkerekeningen te Neede in 1672 zijn die mede onderteekend
door Francois Casper de Bulo.
't Goed te Honolt, da A 1672 in leen werd gegeven aan Gerrit Honolt, kwam in 1411
aan Goossen ter Rietmoelen (heette toen Honte).
Het erve en goed Luttike-Hoente, gelegen naest der Kerken an d'een en dat groote
Honte an d' ander sijde, werd vercoft an Derck Mengerinck, priester, die het om Gods
wil schonk an Broder van Gelre, convers des cloosters van Mariënborn buten Arnhem
(20 julii (1484). Nog worden genoemd een Jorien van Bulo (1577) beleend met den
Heeckacker in Saelkinkbroek en een Magdalena van Bulo, echtgenoote van Rave
Gevekote (1605).
De Haarlosche Steeg vervolgend over de spoorbaan, komt men links aan den ingang
van  het  "Giffelerbosch",  toebehoorende  aan  H.J.  te  Rae,  die  op  de  kapitale
boerenhofstede iets verder aan den weg woont. In dat Bosch wordt jaarlijks, meest op
den tweeden Pinksterdag, het Zomerfeest gevierd van den Ring Neede van het Ned.
Jongelingsverbond. 't Is wel geen groot, maar een lang uitgestrekt bosch, tot dicht bij
Avinksluis. 't Is nog een brokje oorspronkelijke natuur. De bodem, half gras, half hei, is
bedekt met boschbes en allerlei struikage; mooie groepjes elzen, berken, wilgen en
ander hout staan er tussche opgaande eiken. Kamperfoelie omslingert de struiken,
klimop bekleedt de boomstammen en bedekt den grond. En juist in dien heerlijken tijd,
als  de wilde rozen bloeien en de kamperfoelie  geurt,  klinken daar psalmtonen en
geestelijke liederen door de groene dreven en als de schare aandachtig luistert naar
de hagepreek, hoort men den wildzang van vink en nachtegaal daarbij. 
Als men verder den weg naar Borculo gaat, komt men aan den Tol; even er voor slaat
rechtsaf  een  zandweg,  die  ons  door  een  boschrijke  streek  weldra  brengt  bij
Wenninkmeule  aan  de  Bolksbeek,  't  Is  daar  een  lief  plekje:  dat  oude  huis  met
hoekkamer en antiek bakhuis, die beek met mooie bochten,  primitieve brug ( zie
foto's op de volgende pagina ) en hooge popelrijen langs den oever.
Voorbij  den  Tol  splitst  zich  de  weg;  rechtsaf  gaat  een  grintweg  door  de  mooie
vruchtbare buurtschap den Biel naar Geesteren.

Uit: Gids Neede en omstreken 1918.   
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                                             AKTE VAN VERKOOP
                 
             uit het archief van de fam. Saaltink ( den Dekker ).

Op  dato  ondergeschreven  bekennen  wij,  Jan  te  Hoonte  op  de  Blaauwhant  en
Jenneken Vinken Ehee luijden verkogt te hebben gelijk wij verkopen bij dezen aan
Gerrit  Assink onze Eijgendommelijken stukken Gaarden lant den Reurink Gaarden
genaamt  kennelijk  gelegen  in  de  Heerlijkheid  Borculo  voordije  Neede  Boerschap
Noordik oostwaarts langs Harmannes Reurinks lantzuijden aan den Bonendijk Westen
langs kopers lant Noorden aan de weg of dijk na het Noordiker broek en dat met zijn
oude en Nieuwe regt en geregtigheid voor vrij Alodiaal en onbezwaart uijtgesondert
soo veel verpondinge kos als verkoperen daarvan betalen En zulks voor Eene Somma
van Een hondert vijf en sestig gulden die in Een onverdeelde Somma op den Eersten
meij Eerstkomende door Cooper sal moeten betaalt worden en den Coper zal het voor:
lant tugens petri Eerstkomend mogen aanvaarden.
blijvende den inpost des 50sten pennings en kosten van opdragt tot laste van den
koper.

In waarheids oirkonde hebben Verkoperen en Coper dese na duijdelijke voorleesinge
getekent in den Noordik den ... November 1787.

X Dese markten door Jan te Hoonte op de Blaauwhand

X en zijn vrouw getrokken als verkoperen getuijge ondergeschrevene  
Gerrit Assinck als koper
  

Jan Ruwhoff als getuijge
Jan Harpering als getuge
Gerrit Dieperink als Getuijge

Den 50en penning
van den aankoop
hierin vermelt
betaalt met drie
guldens zes Stuijvers.

Zutphen den 8 Januarij 1788
N. van Namel

Vertaald door C.C. Grimmelikhuyse
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     OUDEJAARSAVOND en NIEUWJAARSDAG
                                  
Opstel  uit  1896,  overgenomen  uit  een  schrijfschrift  van  wijlen  Mevr.  H.G.  Nijhof-
Bleumink ( moeder van Mevr. G.Wormgoor-Nijhof). 
Het schrift is al die jaren zorgvuldig bewaard door Gerritje Wormgoor ( Vonderman ).
                                                                                                                      Vrijdag was
het de laatste dag van het jaar, ook wel oudejaarsdag genoemd. De avond van dien
dag is de oudejaarsavond. De kinderen die uit dienen zijn komen dan bij vader en
moeder thuis om dien avond gezellig bij elkaar te zitten.
De menschen hebben het daags heel druk gehad om het om en in huis een beetje
netjes op te knappen.
Als eindelijk dat werk is afgeloopen, ziet men vele menschen naar de winkels gaan om
daar waren te koopen, die gebruikt worden bij het bakken van nieuwjaarskoekjes, dat
's avonds bij de meeste menschen het gebruik is.
Als ze dan uit de winkel komen ziet men ze allen met een of meer lange pijpen in de
hand naar huis gaan.
Als allen in huis zijn, maakt moeder het beslag klaar voor de koekjes en onderwijl haalt
er een het koekijzer, om daarmede te koeken.
Vader heeft een paar dikke stukken hout opgezocht, waart het ijzer bij het koeken op
kan rusten.
Als het bakken gedaan is, steekt vader en de groote broers de pijpen, en moeder bakt
dan poffertjes, die als avondmaal gebruikt worden.
Verder wordt de avond met harmonica spelen, zingen, voorlezen of vertellen, heel
prettig en gezellig gesleten.
Verder heeft men voor dien avond nog walnoten of andere noten bewaard, en die
worden dan ook opgegeten.
De meeste menschen gaan voor twaalf uur 's avonds niet naar bed. Zij blijven dan op
tot het nieuwjaar geworden is.
Als de klok twaalf uur heeft geslagen, wenschen we elkaar veel heil en zegen in het
nieuw begonnen jaar. 
Vader  of  een van de groote  broers schieten  dan  een keer  uit  het  geweer  en  zij
noemen dit " Het oudejaar wegschieten".
Als  moeder  het  poffertjes  bakken  gedaan  heeft,  worden  deze  met  veel  smaak
genuttigd en daarna gaat iedereen naar bed.
Den volgenden dag is het de Nieuwjaarsdag. Dan gaan de kinderen en de groote
menschen naar de buren en kennissen om ook die veel heil en zegen in het nieuwe
jaar te wenschen.
Vader  en  moeder  gaan  meestal  in  de  week  naar  de  naaste  buren  nieuwjaar
wenschen.

H.G. Bleumink.
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                           NIEJAOR WINNEN

                     "t Olde jaor is hen egaon,
                     Hef zien goed en kwaod edaon.
                     't Nieje jaor, spikspinterniej,
                     maakt veural de kinder bliej.
                     Zee trekt rond van hot naor haar,
                     Bêdelt lekkers bie mekaar,
                     Geeft in ruil aan alle menschen
                     Eur milde zêgenwenschen.
                     Groote tröppe zwarmt er rond,
                     Loopen doot ze as een hond.
                     't Nieje jaor is lank genog,
                     Maor toch gaot ze geerne vrog.
                     De begeerlijkheid is stark !
                     Jaorwinnen is een heerlijk wark !
                     Bêdelen op een andren dag,
                     Ze wet wal, dat 't gaar neet mag.
                     Ok had men dan vast gin trek, 
                     Lek et bêdelen eur te gek,
                     Lek et bêdelen eur te min;
                     Met Niejaor, dan hebt ze zin.
                     Zeet, daor staot ze an de deur.
                     Van dat loopen, wat een kleur !
                     Heur, daor geet't: "völ heil en zêgen !"
                     Kiek, noo bunt ze niks verlêgen.
                     Mot ze anders soms es praoten,
                     Dan is de tonge thuus elaoten.
                     Mot ze anders es wat vraogen,
                     De helfte zol et nog neet waogen.
                     Bange is men veur een hond
                     En toch trekt noo alles rond.
                     Anders, jao, et is een wonder,
                     Waogt ze haost neet oaver 't vonder.
                     Anders wet ze jao gin raod
                     Met dat vieze prikkeldraod,
                     En dee onzies zwaore hekken
                     Bunt jao gaar neet um te trekken, 
                     Maor deur hebzucht anedreven
                     Könt ze nargens noe um geven.
                     Vol van hoppe straalt 't gezichte.
                     Wat kniept ze de händjes dichte,
                     Bange 't lekkers te verliezen.
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                     Dwazen bunt er bie en wiezen.
                     Wiezen hebt zich eerst bedacht
                     En gereedschap met ebracht.
                     Mina, Dina, Tru'j en Liesken
                     Bungelt met eur karabiesken.
                     Gertruud, Sientjen en Marianne
                     Draagt een kleine oelewanne.
                     Hendrikman, dat kleine knörfken,
                     Löp daor met een eerplenkörfken.
                     En daaornaost löp kleine Jan
                     Met zien vaders hänkelman (etensblik) 
                     Herman, den brutalen rekkel,
                     Dreg een armskorf met een dekkel,
                     Maor de meesten kneupt de koek
                     In een soort van tässchendoek.
                     Da's net iets veur lekkerbekken !
                     Jao, daor zo'j den baord nao lekken !
                     Maor de kinder valt neet vies.
                     Um de beurt biet z'in 'n padies,
                     Um de beurt zoegt z'op een kluntjen,
                     Haost te groot veur't kleine mundjen.
                     'n Angebetten stuk gedreugd
                     Is juust iets, wat ze geerne meugt.
                     Zee'j ze vechten, schoppen, kletsen,
                     Dan geet't um gedreugde kwetsen.
                     Chocola wodt vake klaaie, 
                     Maor noe kiek dee groote laaie
                     Daor met vergeneugde trekken
                     An dee broene vingers lekken.
                     " 'n Kinderhand is gauw evuld ",
                     Maor neet met Niejaor ! Verduld,
                     A'j ze 's aovonds soms zeet pok'len
                     Liekt et wal, of ze gaot smok'len.
                     En noo gauw den schat bekieken,
                     Zeen es of ze zaken mieken,
                     Kneupt een rooien zakdook los.
                     Wat er kump ? 'k Gaf een gros,
                     A'k em had, a'k 't uut kon stallen.
                     Sinterklaöskes, sukerballen,
                     Taofelkeukskes, peern gedreugd,
                     Iej greppen too, a'j wodd'n eneugd !
                     Ronde en lange theebeschuten
                     En nog krömmels veur de tuten, (kippen)
                     Opzetters en sukerschuumkes,
                     Meest kapot an kleine kruumpkes,
                     Sinaasappels, kwattastukken,
                     Alles grei, da'j neet mot drukken.
                     Krentebreudjes, oliebollen
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                     Komt ok oet den zakdook rollen.
                     Pöfferkes en goldreneten
                     En dan weer, Joost mag wetten,
                     Hazel-, wal- en apennötte,
                     Misschien ok nog spinnekötte,
                     't Is een nust vol snooperieje !
                     Wat een schat van lekkernieje !
                     's Aovonds ligt de meeste blagen
                     Oaver pien in 't lief te klagen.
                     Ze bunt oonzelig en kötterig.
                     Kiekt zoo slaöperig en zoo drötterig,
                     Lust gin eerpels oet et pötjen,
                     Van de nötten pien in 't ströttjen,
                     Veur een boterham bedankt ze.
                     's Nachts, dan kneurt en stönt en janklt ze,
                     Völle oet 'n zakdook, korf karbiesken,
                     Is veur varken, hond en Miesken ! (de katte)
                     't Volgend jaor is men 't vergetten
                     Dat men zich hef krank egetten.
                     't Geet met frischen mood er an,
                     Of men alles lieden kan !      

Uit: Bie ons in't land der Saksen.    
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VROEDVROUW te NOORDIJK

uit het archief van de Gemeente Neede

Ik ondergeteekende Janna Stokkers geadmitteerde Vroedvrouw te Noordijk (Neede)
erken  ontvangen  te  hebben  uit  handen  van  Den  Heer  Schout  van  Neede,  één
Exemplaar der Instructie voor de Vroedvrouw 

Sub Let.F en gearregdeerd bij Koninglijk besluit van den 31 Mei.

No 63

Neede den 20 Maart 1822.

Janna Stokkers
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Stamboomonderzoek in de Praktijk.

door J. Wim Meerman

Officieel is mijn naam Jan Willem Meerman, als eerste zoon genoemd naar
de grootvader aan vaders kant. Aangezien mijn grootvader ook de eerste
zoon was, zou ook zijn grootvader weer Jan Willem moeten heten. Dit blijkt
niet zo te zijn, wel zijn overgrootvader. Het nader uitzoeken van dit soort
gegevens  heet  stamboomonderzoek,  of  met  een  moeilijk  woord
genealogie. Sinds enige tijd hou ik mij daar mee bezig en dit verhaal gaat
over de ervaringen, die daar bij opgedaan zijn. 

In augustus 1992 rolde bij diverse families
Meerman in Neede en omstreken een brief
in de brievenbus, afkomstig van een Mevr.
Ria  Mouthaan-Meerman,  die  bezig  was
met  familie-onderzoek.  Zij  vroeg  op  een
invulformulier familiegegevens in te vullen
en  had  om de zaak extra  interessant  te
maken een familiewapen bijgevoegd. Een
afdruk van dit wapen is hiernaast opgeno-
men.  Hierbij  dient  opgemerkt  te  worden,
dat dit wapen bij een rijke Meerman familie
hoort, die wel geen enkele binding met de
onze  zal  hebben  gehad,  maar  het  wekt
ongemerkt extra interesse op. Te meer als
later  bij  een  bezoek  aan  het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen blijkt, dat
ook  hier  wapens  van  Meermannen
hangen,  die  vroeger  in  het  polderbestuur
een  belangrijke  rol  gespeeld  hebben.
Kortom,  dit  alles  is  voor  mij  aanleiding
geweest  de  sluimerende  interesse  voor
oude zaken aan te wakkeren en er zelf ook
aktief mee bezig te gaan. 

Vroeger werd ik ook wel Wim Kapraol genoemd. De afkomst van deze benaming mag
duidelijk zijn; zowel mijn vader als mijn grootvader zijn op het boerderijtje met deze
naam geboren. Gelegen in het "centrum" van Noordijk is dit de plaats waar in 1885
Fredrik Meerman, komend van Gorssel, zich als klompenmaker vestigde. Dit huisje
heeft  vroeger  toch  wel  enige  aandacht  getrokken,  omdat  er  een ansichtkaart  van
bestaat, de Needse kunstenaar Hemelman er een ets van gemaakt heeft en ene G.
Prop er in 1909 een tekening van heeft gemaakt, die gebruikt is als illustratie in boeken
van H.W. Heuvel en ook voor komt in de uitgave Oude Boerderijen in Achterhoek en
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Liemers. Waarom er de benaming de Kapraol aan gegeven is, is nog niet achterhaald.
Er wordt beweerd dat een korporaal uit het leger van Napoleon hier verbleven zou
hebben. Misschien dat dit toch nog te achterhalen is en dat ook nog duidelijk wordt wie
er gewoond hebben voordat mijn overgrootvader er zijn intrek in nam.

    
De Korpraol te Noordijk, in 1909 getekend door G. Prop.

De Kapraol  is  een oude  boerderij  van het  type hallehuis.  Waarschijnlijk  gebouwd
tussen 1750 en 1800. Het is opgebouwd rond een aantal in de vorm van een hal
geplaatste gebinten. Het heeft een strooi- en wolfdak met onderschoer. De muren zijn
opgebouwd uit vakwerk met leemvullingen. Normaal was in het rechterhoekschot een
weefkamer gevestigd,  maar bij  Fredrik Meerman zal dat wel  de "klompkamer" zijn
geweest.  

Het  stamboomonderzoek  is  begonnen  met  de  gegevens  ontleend  aan  de
trouwboekjes van mijn grootvader Jan Willem, getrouwd op 14 februari 1914 te Neede
met Hendrika Johanna Reinders en die van mijn overgrootvader Fredrik. 

Fredrik Meerman komt naar Noordijk. 

Fredrik trouwt op 13 juni 1885 te Neede met Harmina Groters en vestigt  zich als
klompenmaker in Noordijk op de Korporaal (Kapraol) onder huisnummer E125. Fredrik
komt van Gorssel, maar hij is geboren op 9 october 1850 te Bathmen en is op 9 mei
1867 van daaruit naar Gorssel vertrokken. 
Harmina,  dochter  van  Gerrit  Jan  Groters  en  Janna  Geertruida  Mengerink,  is
dienstmeid en woont of werkt te Noordijk op nr. E10. 
Harmina, later bekend als Mientjemeuje, is een goed mens, waar voor de jeugd een
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boterham met suiker te krijgen was. In die dagen een echte traktatie anders zou er nu
niet meer over gepraat worden. Fredrik wordt algemeen Frits of Fritseume genoemd.
Fredrik en Harmina krijgen 9 kinderen, waarvan er drie op jonge leeftijd overleden zijn.
De gezinsamenstelling is hieronder weergegeven.

      Fredrik Meerman / Harmina Groters
      ══════╤═════════════════════════════════════════
            ├ Willemina          Geboren: 18 aug 1885
            │                     Overleden:  17 nov 1885
            ├ Jan Willem         Geboren:  11 jun 1887 
            │                     Overleden:  10 mei 1969
            ├ Janna Gertruid     Geboren:  19 jun 1890
            │                     Overleden:  10 apr 1892
            ├ Hendrika Johanna   Geboren:  21 jan 1892
            │                     Overleden:  27 sep 1981
            ├ Gerrit Jan         Geboren:  18 dec 1893
            │                     Overleden:  27 dec 1983
            ├ Janna Geertruid    Geboren:  25 dec 1895
            │                     Overleden:  12 jun 1903
            ├ Christina          Geboren:  17 jan 1899
            │
            ├ Jan Hendrik        Geboren:  19 mei 1901
            │                     Overleden:  26 okt 1986
            ├ Jan Gerhard        Geboren:  11 jul 1905
            │                     Overleden:  11 sep 1990

Al deze kinderen zijn in Noordijk geboren. Jan Willem is zoals eerder opgemerkt mijn
grootvader en trouwt op 14 februari 1914 te Neede met Hendrika Johanna Reinders.
Zij blijven aanvankelijk op de Kapraol wonen en krijgen drie kinderen, te weten Fredrik
Hendrik,  Herman  en  Engelina  Gesina.  Later  wordt  een  boerderijtje  in  "de  Berg"
gebouwd, momenteel bewoont door de familie van Ameide. 
Jan Willem is op deze plaats niet alleen als landbouwer, met drie koeien, een paard en
een aantal varkens en kippen, bezig geweest, maar heeft hier ook klompen gemaakt.
Hij heeft een werkplaats opgezet met door middel van centrale traktie aangedreven
machines. Daarnaast was hij met een taxi aktief en heeft jaren achtereen mensen, die
een specialist in Enschede moesten opzoeken, op de plaats gebracht. Zelfs als kapper
heeft hij, midden tussen de machines in de klompkamer, omwonenden van te veel
haren afgeholpen. Van enig model was in die dagen nog weinig sprake. Maar al met al
een  veelzijdig  mens,  waarmee  ik  als  kind  op  zondagmorgen  menig  ritje  door  de
omgeving heb gemaakt. Hij is op 10 mei 1969 overleden.   

Hendrika Johanna trouwt te Neede met Mannus Meddeler. Zij wonen te Noordijk aan
de Verlengde Elsmansdijk in het huis "Ruimzicht". Ze krijgen drie dochters. Hendrika
Johanna is 27 september 1981 te Noordijk overleden.

Gerrit Jan trouwt op 13 december 1919 te Neede met Janna Rijkenbarg uit Noordijk.
Ze wonen korte tijd in Borculo, daarna aan de Nieuwstraat te Neede om uiteindelijk
aan de Eibergseweg te Neede een Taxi- en Transportbedrijf te stichten. Ze krijgen vijf
kinderen, waarvan de eerste twee, een tweeling, binnen een jaar overleden zijn. Van
de  overige  kinderen,  een  zoon  en  twee  dochters,  heeft  zoon  Willem  het
Transportbedrijf voortgezet. Gerrit Jan is op 27 december 1983 in een verzorgingshuis
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in Haaksbergen overleden.

Christina trouwt  met  Berend  Klein  Braskamp  uit  Geesteren  en  trekt  daar  bij  de
boerderij in. Zij krijgen zes kinderen, vier dochters en twee zonen.

Jan Hendrik trouwt op 10 september 1926 te Borculo met Johanna Holstege. Hanna
is afkomstig van de "Veldkeizer" in Gelselaar, alwaar de gehuwden bij in trekken. Jan
Hendrik wordt dan ook wel Jan van de Keizer genoemd. Ze krijgen twee kinderen, een
zoon en een dochter.  De zoon Frederik Herman trouwt later bij  de Keizer in.  Jan
Hendrik is op 26 oktober 1986 te Gelselaar overleden.

Jan Gerhard trouwt op 9 mei 1931 te Neede met Arendina Johanna Blaauwehand. Ze
trekken bij de oudelui in. Ze krijgen twee kinderen, een zoon en een dochter. Later
wordt naast de Korpraol een eigen dubbele woning gebouwd, welke aan de ene kant
door Jan Gerhard, met vrouw en dochter (met gezin) en aan de andere kant door de
zoon bewoond wordt. Jan Gerhard is op 11 september 1990 te Noordijk overleden.

Verder terug in de tijd.

Nu de recente gegevens op rij gezet zijn, kan het onderzoek verder terug in de tijd
beginnen. Voor de gegevens vanaf 1811 kan men daarvoor terecht in de Gemeente
Archieven. De Franse bezetter Napoleon heeft er voor gezorgd dat er vanaf die tijd
een ordelijke administratie van bevolkingsgegevens moest plaats vinden. De gegevens
die  daarin  opgeslagen  zijn,  zijn  in  principe  openbaar.  Voor  geboorte-  en  huwe-
lijksgegevens geldt echter dat de betrokkenen of naaste verwanten moeten zijn of niet
meer  in  leven.  In  zijn  algemeenheid  geldt  dat  alle  gegevens  van  voor  1890  vrij
toegankelijk zijn. Dat wil echter niet zeggen, dat elke gemeente de toegang tot deze
gegevens ook daadwerkelijk gerealiseerd heeft. In Neede is het helaas niet mogelijk
zelf de burgelijke stand gegevens in te zien. Men kan echter wel op aanvraag iets uit
laten zoeken. Die betekent wel dat daarmee veel tijd verloren gaat.

Aangezien bekend was dat Fredrik Meerman in Bathmen geboren is, zou het verdere
onderzoek daar kunnen beginnen. Door middel van een telefoontje met de gemeente-
archivaris was een afspraak snel te regelen. Dus op een ochtend op pad, met het idee
in korte tijd even flink wat gegevens te verzamelen. Dat pakte duidelijk anders uit.

Te Bathmen op het gemeentehuis aangekomen werd een bureau beschikbaar gesteld
bij een ambtenaar op kamer, die toch het grootste deel van de dag afwezig zou zijn.
Vervolgens werd de dertig centimeter dikke deur naar de kluis opengezet en werd
aangewezen  waar  zich  de  bevolkingsregisters,  dienstmeidenregisters,  politie
procesverbalen en dergelijke bevonden. De burgerlijke stand boeken bevonden zich
echter elders in een kast achter de algemene zaken balie. Ook deze konden ingezien
worden, maar daar moest dan even om gevraagd worden. 

En daar zit je dan en moet je toch maar ergens aan beginnen. Dat begint dan met een
paar dikke boeken van de stapel te pakken en hier wat in rond te kijken. Hierbij komt
de geur  van oud papier  je  tegemoet  en  zit  je  vol  bewondering te  kijken naar  de
prachtige  handgeschreven  meer  dan  honderd  jaar  oude  berichten.  Vooral  de
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gemeenteambtenaren  blijken  in  die  tijd  door  een  mooi  handschrift  gekenmerkt  te
worden. Misschien zijn ze er wel op geselecteerd. Bij inschrijvingen in kerkboeken, die
later  bekeken  zullen  moeten  worden,  is  dat  vaak  wel  anders  en  moeten  er
vergrootglazen aan te pas komen om uit te zoeken wat er nu eigenlijk staat. 

Na enig zoeken blijken sommige boeken een index te zijn op andere nog dikkere
boeken. In deze indexen wordt de naam Meerman diverse keren waargenomen en
wordt aangegeven in welk ander boek en op welke plaats meer gegevens te vinden
zijn. In deze andere boeken, veelal de bevolkingsregisters, staat zo'n plaats dan voor
een oud adres en is daarbij ingeschreven wie op dit adres gewoond hebben. Als de
zaak goed bijgehouden is, staat vermeld wie er gewoond heeft, sinds wanneer, welk
geloof  deze aanhangt,  of  hij  of  zij  gehuwd is,  wat  het  beroep  is  en  wanneer  de
betreffende persoon vertrokken is en waar naar toe. 

Hieraan is ontleend, dat Meerman Hendrik, geboren 8 juni 1812 (dit blijkt later niet
geheel te kloppen) te Diepenheim, woont op het adres Dorp Bathmen No 93. Hij is van
beroep  dagloner  en  woont  gehuwd  samen  met  Willemina  Nijenhuis,  geboren  24
november 1815 te Holten. Verder wonen op hetzelfde adres vier kinderen, waarvan
Fredrik er één is. Ook staat hierin vermeld, dat Fredrik op 9 mei 1867 naar Gorssel
vertrokken is.

Plotseling blijkt in Bathmen de ochtend verstreken te zijn en melden de vriendelijk
meewerkende ambtenaren dat in het kader van de middagpauze het gemeentehuis
enige tijd gesloten wordt. Dat is nu jammer, want het begon net leuk te worden. Ik word
dus buiten de deur gezet, maar mag na de middag terugkomen en heb van dit aanbod
graag gebruik gemaakt. Na de middag, na een lunch by Mc Donalds en een telefoontje
naar het thuisfront, dat het even wat langer duurt, is met name de burgelijke stand
doorgespit. Hierin wordt o.a. de op de volgende bladzijde afgedrukte geboorteakte van
Fredrik Meerman gevonden. 

Ook wordt van Hendrik Meerman de huwelijksakte gevonden. Hij is op 22 juni 1843 te
Bathmen getrouwd met Willemina Nijenhuis. Hendrik is op dat moment 26 jaar en blijkt
geboren te zijn te Diepenheim op 26 November 1813. In zijn algemeenheid geldt, dat
Hendrik Meerman na zijn huwelijk in 1843 in Bathmen neergestreken is en daar een
gezin  gesticht  heeft,  maar  dat  rond  1880  alle  Meermannen  weer  uit  Bathmen
verdwenen waren.
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De geboorteakte van Fredrik Meerman.

Omdat gebleken is, dat Hendrik Meerman in Diepenheim geboren is, wordt daar het
onderzoek voortgezet. Ook hier lukt het een afspraak te maken om in het gemeente-
archief te spitten. Het archief is ondergebracht in de kelder, waar het een beetje een
"puinhoop" is, omdat de burgemeester nog met een huis aan het bouwen is en ergens
met  zijn  spulletjes  heen  moest.  Ook  hier  wordt  weer  een  bureau  in  een
ambtenarenkamer beschikbaar gesteld en kan het onderzoek voortgezet worden. 

De geboorteakte van Hendrik wordt opgespeurd en er blijkt uit dat hij een zoon is van
Jan Willem Meerman en Gerritdina Heetkamp. Deze twee blijken op 9 mei 1811 te
Diepenheim te  zijn getrouwd.  Dit  valt  dus  nog net  binnen de op gemeentehuizen
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aanwezige  administraties.  Het  is  de  tweede  akte  die  aanwezig  is.  Het  is  een
handgeschreven akte  van 4  pagina's.  Een  afschrift  van het  begin  van de akte  is
hieronder weergegeven.

Gedeelte van de trouwakte van Jan Willem Meerman en Gerritdina Heetkamp.

Op heden den negenden der maand Maij des Jaars Een duizend Acht honderd en Elf
des  Voormiddags  ten  Tien  Uuren  Compareerde  voor  mij  Maire  van  Diepenheim
Gemeente  Arrondissement  Almelo  departement  der  Monden  van  den  IJssel
waarnemende de werkzaamheden der Publieken Ambtenaar des Burgelijken Stands
in Tegenwoordigheid van 
Jan Nijenhuis oud Zeven en Zestig Jaren van beroep Kuiper 
Arend Kuiper oud een en vijftig Jaren van beroep Schoenmaker 
Hendrik Nijenhuis oud Zeventig Jaren van beroep Bakker en
Gerrit Hilhorst oud Zes en Dertig Jaren van beroep Kledermaker
Alle vier getuigen in deze Gemeente woonachtig
met voornemen om een wettig huwelijk aan te gaan 
Jan Willem Meerman oud drie en dertig Jaren van beroep bouwman wonende in de
Gemeente  Diepenheim Arrondissement  Almelo departement  van den Monden van
den  Ijssel  zoon  van  Engbert  Meerman  en  Dina  Dekkers  bouwlieden  gewoond
hebbende te Ruurlo Gemeente Arrondissement Zutphen departement van de Boven
Ijssel ter eene en
Gerridina  Heidkamp oud vijf  en  twintig  jaren van beroep boerenmeid wonende  in
Gelselaar Gemeente Neede Arrondissement Zutphen Departement van den Boven
Ijssel, dochter van Hendrik Heidkamp en Catherina Paalmans van beroep bouwlieden
in de boerschap Elsen Gerigts  Kedingen Arrondissement Almelo Departement  der
Monden van den IJssel ter andere Zijde. Enz, enz ..
 
Uit deze akte blijkt dat Jan Willem Meerman een zoon is van Engbert Meerman en
Dina Dekkers, die te Ruurlo gewoond hebben. Vreemd genoeg wordt niet vermeld, dat
dit  het  tweede  huwelijk  van  Jan  Willem  is.  Hij  is  eerder  getrouwd  geweest  met
Hendrika Hemmelman. Hij heeft uit dit huwelijk twee kinderen overgehouden, welke
echter  in  1843  kort  na  elkaar  overlijden.  Zijn  zoon  Engbert  overlijdt  te  's
Hertogenbosch, waar hij als kanonier gelegerd is. Vermoedelijk aan de pest, omdat die
in die tijd in het zuiden van het land nog al gewoed heeft. Het is niet uitgesloten, dat hij
bij  een bezoek aan huis  ook zijn  zuster  besmet  heeft.  Naders hieromtrent  is  niet
uitgezocht.
Jan Willem en Gerritdina zijn dan reeds lang overleden. Gerritdina is te Diepenheim op
23  october  1822  op  39  jarige  leeftijd  overleden.  Jan  Willem  moet  toen  nog  uit
Diepenheim weggetrokken zijn, misschien uit arremoede. Binnen een half jaar is hij op
17 mei 1823 te Neede overleden. Het adres, dat in zijn overlijdensakte is opgenomen,
is Noordijk Nr. 317. Het is nog niet bekend waar dit gezocht moet worden.

Gebleken is dat de ouders van Jan Willem Meerman in Ruurlo vertoefd hebben. Daar
zal  het  onderzoek voortgezet  kunnen worden,  als  er  tenminste  gegevens over  de
periode van voor 1811 aanwezig zijn. Bij telefonische navraag blijkt dat het geval te zijn
en blijkt ook dat inschrijvingen van Meerman hierin aanwezig zijn. Een afspraak is weer
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snel gemaakt. Men kan in het archief, gevestigd in de kelder van het kasteel Ruurlo het
best op Woensdagmiddag terecht, want dan zijn er een aantal vrijwilligers aanwezig,
die  één  en  ander  in  het  archief  kunnen  opzoeken.  Buiten  het  archief  zijn  de
indexboeken aanwezig, zoals ze gemaakt zijn door het provincie-archief te Arnhem. In
het archief zijn copieën van de kerkboeken, de zo genaamde DTB boeken aanwezig.
DTB boeken staat voor Doop, Trouw en Begraaf boeken. 

Ik kom er binnen en vraag waar ik gegevens van Meerman kan vinden. Het antwoord
is  simpel,  in  het  boek met  de  M natuurlijk.  Het  was blijkbaar  een vraag waar de
onervarenheid  van afstraalde. Toch maar begonnen de Meermannen bij de M op te
zoeken en de gevonden gegevens op te schrijven. Hierbij blijft één der vrijwilligers, een
gepensioneerde archivaris o.i.d., mij in de gaten houden en na een tijdje vraagt hij of ik
zo iets wel eens vaker gedaan heb. Ik moet helaas, en een beetje beschaamd, beken-
nen nog niet  al  te  lang bezig te  zijn.  Het  alleen maar overschrijven van wat  kale
gegevens en die later thuis verder uitzoeken is volgens hem geen goede methode, te
meer omdat ik aangekomen ben in een tijd waar men het met de naamgeving niet zo
nauw genomen heeft. En dat blijkt ook voor mijn familie te gelden. Men moet nu ook
letten op het eventueel aannemen van de voornaam van de vader als familienaam en
op het aannemen van huisnamen als familienaam. Bereidwillig word ik nu bijgestaan
en weldra komt de volgende huwelijksinschrijving te voorschijn:

Huwelijksregister: 17-02-1772

Ingeschreven Engbert Meerman, weduwnaar van Henders Mullers en Dijna Dekkers,
dochter  van  Willem Dekkers,  tans  wonende  te  Geesteren,  na  drij  sonnendaegse
proclamatien zo hier als elders getrouwt op den 8 maert 1772 alhier te Ruerlo.

Hieruit blijkt, dat Engbert Meerman inderdaad in Ruurlo vertoefd heeft, maar ook dat hij
ten  minste  twee  keer  getrouwd  is  geweest.  Uit  dit  tweede  huwelijk  worden  drie
doopinschrijvingen gevonden. Naast Hendrikus en Willem wordt ook voorvader Jan
Willem gevonden. Er wordt echter geen geboorteplaats of ander gegeven van Engbert
gevonden. 

Bij het eerste huwelijk zijn ook wat kanttekeningen te plaatsen. Henders Mullers zou
eigenlijk Henders Lammers moeten heten. Met deze naam schijnt ze geboren te zijn
als  dochter  van  Hendrik  en  Jenneken  Lammers.  Lammers  is  blijkbaar  molenaar
geworden  en  heeft  toen,  zoals  voor  molenaars  gebruikelijk,  de  naam  Mullers
aangenomen. Engbert Meerman is vermoedelijk bij Molenaar Mullers, alias Lammers
ingetrouwd, want na een tijdje voert hij zelf ook de naam Engbert Mullers. Hij laat ook
kinderen onder deze naam in het doopregister inschrijven. 

Omdat niet bekend is waar Engbert Meerman vandaan gekomen is, lijkt het onderzoek
nu vastgelopen. Dat hoeft echter nog niet zo te zijn. Arnhem is er ook nog, waar een
enorm archief opgezet is en waar met name op de Doop, Trouw en Begraafboeken
indexen gemaakt zijn, de zogenaamde klappers. Voor alle plaatsen in Gelderland is
zo'n klapper gemaakt en van zo veel mogelijk DTB boeken zijn copieen gemaakt, die
in de werkzaal van het archief ter inzage staan. Ook kan men de originelen, voor zo
ver  ze  nog goed  in  takt  zijn,  ter  inzage  krijgen.  Verder  zijn  ook  copieen  van  de
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burgelijke stand gegevens van na 1811 van alle Gelderse gemeenten op microfilm of
fiche aanwezig.   
  
Op goed geluk worden de klappers van plaatsen rond Neede bekeken en al vrij snel
wordt  succes  geboekt.  In  Borculo  komen  in  het  van belangzijnde tijdperk  diverse
inschrijvingen  van  Meermannen  voor.  Met  name  wordt  de  doopinschrijving  van
Engbert Meerman gevonden, waarbij blijkt dat deze een zoon is van Andries Meerman.
Engbert is geboren op 18 december 1735.
Het  onderzoek kan zich nu verder richten op Andries Meerman.  Deze blijk  op 17
october 1731 te Borculo in het Huwelijksboek te zijn ingeschreven. Een afdruk van de
originele  inschrijving  is  hieronder  gegeven,  alsmede  een  mogelijk  beter  leesbaar
afschrift:

Afschrift: Den  17  Octob.  Dries  Meermans,  wed.  van  Derksken  Geerdink  met
Elsken  Avink  J.D.  van  Harmen  Avink  hier  onder  Geesteren.  Den  9
November.

 

Uit het afschrift blijkt dat dit niet het eerste huwelijk van Andries Meerman is. Hij is
eerder,  en  wel  op  19 april  1735  getrouwd met  Derksken  Geerdink,  J.D.  van Jan
Geerdink  van  Barchum.  J.D.  staat  voor  Jong  Dochter,  hetgeen  inhoudt  dat  deze
dochter  niet  eerder  getrouwd is  geweest.  Uit  dit  eerste  huwelijk  zijn drie  kinderen
bekend, te weten: Gritien, Jan en Gerrit. 

Uit het huwelijk met Elsken Avink zijn ook drie kinderen bekend. Naast Engbert, die op
18 december 1735 gedoopt is, zijn dat Derksken en Harmen. De doopinschrijving van
Engbert in het kerkboek van Borculo, te midden van andere dopelingen is hierna te
vinden.
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Andries Meerman is op 3 april 1698 te Borculo geboren als zoon van Gerrit Meerman
en Grietjen Veldink. Gerrit Meerman, zich ook wel Gerrit ter Meer noemend, kwam van
Neede en zou een zoon zijn van Dries ter Meer van Neede. Het huwelijk tussen Gerrit
en Grietjen is op de volgende wijze ingeschreven:

Het afschrift luidt:

Gerrit  ter  Meer,  J.M. nagelaten van wijlen Dries ter  Meer van Nede met  Grietjen
Veldink J.D. van Lubbert Veldink van hier.
  
Gerrit en Grietjen lijken acht kinderen te krijgen. De kinderen worden zowel onder de
namen  Meerman,  Meermans  als  Ter  Meer  gedoopt.  De  gezinssamenstelling  is
hieronder gegeven:
 

      Gerrit Meerman / Grietjen Veldink
      ══════╤═════════════════════════════════════════════════════
            ├ Marie Meerman       Geboren: 26 maart 1693
            ├ Liesbeth ter Meer   Geboren: 10 februari 1695 
            ├ Geesken ter Meer Geboren: 28 december 1696
            ├ Andrys Meermans Geboren:  3 ap[ril 1698
            ├ Geesken Meermans    Geboren: 30 juli 1702
            ├ Anna Margrita   Geboren: 25 februari 1705
            ├ Hendrik Meerman    Geboren:  6 november 1707
            ├ Geertjen Meermans  Geboren:  2 augustus 1710
   
Of alle kinderen in leven zijn gebleven is niet duidelijk. Op 19 september trouwt Maria
Meermans te Borculo, waarbij Gerrit Meermans als trouwvader optreedt. De gegevens
van Andries zijn reeds eerder genoemd.

Gerrit heeft een zuster, Fenneken, die ook te Borculo trouwt en wel op 30 october
1687. Hierbij wordt Dries ter Meer genoemd als overleden trouwvader van Fenneken.
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Bij  het  nazoeken  van  de  kerkboeken  van  Neede  wordt  geen  Dries  ter  Meer  of
Meerman gevonden. Wel is bij het uitzoeken van de ter Meer stamboom ontdekt dat
de vader van de oudste getraceerde Jan ter Meer wel eens Dries geheten zou kunnen
hebben. De eerste zoon van Jan ter Meer wordt Dries genoemd. Vaak wordt de eerste
zoon naar de grootvader aan vaders kant genoemd. Het zou dan ook wel eens zo
kunnen zijn, dat Jan ter Meer ook een zoon is van dezelfde Dries ter Meer, die in 1687
en in 1692 te Borculo als overleden trouwvader van Jenneken en Gerrit ter Meer is
genoemd. Van zowel Gerrit, als Fenneken en Jan zijn de geboortedata en plaatsen
nog niet achterhaald. Er is dus een kans aanwezig, dat met deze Dries ter Meer er
sprake is van een relatie tussen sommige Ter Meers en Meermannen. Van de Ter
Meers is bekend, dat ze zich opgehouden hebben op de "Erve Meerman" aan de
Borculoseweg.  Historisch  gezien  hoort  deze  locatie  bij  Noordijk.  Zowel  in  het
verpondingsregister  van  Stad  en  Heerlijkheid  Borculo  uit  1650  als  het  uit  1584
stammende stuk "Henrichen von Brunckhorst vogten zu Nede verzeichneten haveners
und kaveners" is de Erve Meerman bij Noordijk ingedeeld.

Veronderstelde afstamming van Gerrit ter Meer alias Meerman

     Dries ter Meer / Echtgenote niet bekend
      ══════╤═════════════════════════════════
            │
            ├ Geboren Gerrit ong. 1670
            │
            ├ Geboren Fenneken ong. 1670
            │
            ├ Geboren Jan ong. 1679
            │
  

Bovenstaande veronderstelling zal bij een volgend bezoek aan het archief te Arnhem
nader onderzocht worden.

Met de ontdekking dat Dries Meerman uit Neede (Noordijk) komt, lijkt de rondgang der
voorvaderen  gesloten.  De  weg  heeft  geleid  van  Neede  via  Borculo,  Ruurlo,
Diepenheim, Bathmen, Gorssel naar Noordijk. In het kaartje op de volgende bladzijde
is  deze  rondreis  in  beeld  gebracht.  Bij  de  respectievelijke  plaatsen  zijn  jaartallen
vermeld om aan te geven wanneer een voorvader er zich gevestigd heeft.
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"Rondgang" der voorvaderen in kaart gebracht.

Hoe worden de verzamelde gegevens verwerkt.

Op diverse wijzen kan men de verzamelde gegevens verwerken tot stambomen of
andere  overzichten.  Het  mooiste  is  ooit  een  geillustreerde  familiegeschiedenis  te
schrijven. Men kan hiervoor een archief aanleggen en hierin bijvoorbeeld gaan werken
met  gezinskaarten.  Per  gezinshoofd  wordt  een  kaart  gemaakt  waarop zijn  gehele
gezinssamenstelling met  eventuele  andere  gegevens  worden vast-gelegd.  Door  te
werken met een standaardnummering kan eenvoudig aangegeven worden op welke
gezinskaart het gezin van de vader of van een zoon of dochter te vinden is. Deze
kaarten zijn redelijk "up-to-date" te houden. Soms zal het voorkomen, dat een kaart
geheel overschreven moet worden als een kind vergeten is of pas later ontdekt wordt. 

Van de gegevens op gezinskaarten kunnen stambomen samengesteld worden. Men
kan hierbij een afstammelingen stamboom maken, die begint met de oudst bekende
voorvader, en waarin al zijn navolgelingen worden aangegeven. Een klein voorbeeld
van  zo'n  stamboom  is  op  de  volgende  bladzijde  vermeld.  Het  gaat  om  de
afstammelingenstamboom van Fredrik Meerman en Harmina Groters.
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De Meerman Familie Stamboom
Nakomelingen van FREDRIK MEERMAN

N.B. In bovenstaande stamboom zijn een aantal gegevens nog niet exakt uitgezocht.

Ook  kan  men  omgekeerd  te  werk  gaan.  Dan  gaat  het  om  een  zogenaamde
kwartierstaat. Hierbij wordt uitgegaan van een recent persoon en worden telkens de
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ouders van de ouders van de ouders, etc.  genoemd. Elk mens heeft  2 ouders, 4
grootouders, 8 overgrootouders en ga zo maar door. Elk mens stamt dus ook van even
zo vele voorouders af. Als hier even een rekensom van gemaakt wordt, dan wordt per
honderd jaar terug in de tijd het aantal voorouders ongeveer verachtvoudigd. Hierbij is
verondersteld, dat bij de geboorte van een kind de gemiddelde leeftijd van ouders op
zo'n dertig jaar ligt. Als dit losgelaten wordt op de voor mij geldende tijdspanne van
ongeveer 300 jaar in het hiervoor gepresenteerde onderzoek, dan zal ik in die tijd van
ongeveer 8*8*8=1024 personen afstammen. Wie dat allemaal zijn is nog lang niet
duidelijk en wordt ook nog niet echt uitgezocht. Wel mag dit duidelijk maken, dat van
de kenmerken van de Meerman van 350, door vermenging met de kenmerken van
zo'n 1000 andere families, nauwelijks iets terug te vinden zal zijn. Hier onder een
afdruk van mijn kwartierstaat, voor zover deze uitgezocht is. 

De MEERMAN Familie Stamboom
KWARTIERSTAAT van JAN WILLEM MEERMAN

Date: FEB 17,1993

  Nummer   RIN  Naam                          Geslacht Geboren
==============================================================
       1  0001  Jan Willem Meerman              M  22 feb 1943
   OUDERS
       2  0003  Herman Meerman                  M   7 dec 1919
       3  0004  Gerritjen Geukes                V  23 mei 1922
  GROOTOUDERS
       4  0011  Jan Willem Meerman              M  11 jun 1887
       5  0012  Hendrika Johanna Reinders       V  28 aug 1892
       6  0029  Herman Geukes                   M  19 jan 1894
       7  0030  Berendina Willemina Leussenkamp V  14 sep 1893
  OVERGROOTOUDERS
       8  0017  Fredrik Meerman                 M   9 okt 1850
       9  0018  Harmina Groters                 V  22 mrt 1864
      10  0013  Hendrik Reinders                M
      11  0014  Engeliena Gesiena Koekendaal    V
      12  0162  Gerrit Jan Geukes               M  28 jan 1857
      13  0163  Gerritjen Nijenkamp             V  24 feb 1862
      14  0158  Arend Leussenkamp               M   4 jul 1853
      15  0159  Mina Ten Hoopen                 V  20 mei 1861
  2de generatie OVERGROOTOUDERS
      16  0019  Hendrik Meerman                 M  26 nov 1813
      17  0020  Wilhelmina Nijenhuis            V  14 nov 1815
      18  0139  Gerrit Jan Groters              M  10 nov 1825
      19  0140  Janna Geertruid Mengerink       V  13 jul 1829
      24  0231  Hermannus Geukes                M  25 apr 1825
      25  0232  Arentdina te Vaanholt           V  20 dec 1829
      26  0164  Hendrik Jan Nijenkamp           M  11 dec 1826
      27  0165  Gerritdina Kosters              V
      28  0229  Bernardus Leussenkamp           M  13 sep 1815
      29  0230  Willemina Wormgoor              V  24 mrt 1815
      30  0176  Mannes Ten Hoopen               M  18 nov 1825
      31  0177  Janna Elikman                   V         1823
  3de generatie OVERGROOTOUDERS
      32  0089  Jan Willem Meerman              M  17 feb 1778
      33  0090  Gerridina Heetkamp              V  29 okt 1786
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      34  0091  Gerrit Nijenhuis                M
      35  0092  Fenneken Willemsen              V
      38  0215  Jan Mengerink                   M   4 apr 1803
      39  0216  Harmina Siemens                 V
      48  0233  Hermen Geukes                   M  23 apr 1779
      49  0234  Gesiena Boonk                   V   3 jan 1790
      52  0184  Gerrit Jan Nijenkamp            M
      53  0185  Harmina Te Brinkhof             V
      56  0242  Jan Leussenkamp                 M  18 jan 1776
      57  0243  Berendina Oonk                  V
      60  0194  Hendrik Ten Hoopen              M         1784
      61  0195  Engele Bosman                   V
  4de generatie OVERGROOTOUDERS
      64  0103  Engbert Meerman                 M  18 dec 1735
      65  0104  Diena Dekkers                   V
      66  0106  Hendrik Heetkamp                M
      67  0107  Catherine Paalmans              V
      76  0217  Hermannus Mengerink             M
      77  0218  Maria Leeftink                  V
      96  0237  Harmen Geukes                   M  27 mei 1725
      97  0238  Jokamijne te Witte              V
      98  0235  Gerrit Boonk                    M
      99  0236  Jenneken te Goorhuis            V
     112  0244  Berent Leussenkamp              M  20 feb 1735
     113  0245  Aaltjen Ten Hulshoff            V
     120  0251  Gerrit Ten Hoopen               M         1733
     121  0252  G. te Vierhaar                  V
 5de generatie GROOTOUDERS
     128  0124  Andries Meerman                 M  03 apr 1698
     129  0181  Elsken Avinck                   V
     130  0150  Willem Dekkers                  M
     192  0240  Jan Geukes                      M
     193  0241  Arentjen N.N.                   V
     224  0246  Jan Leussenkamp                 M 
     225  0247  Henders Grashof                 V
     240  0255  Derk Ten Hoopen                 M
 6de generatie OVERGROOTOUDERS
     256  0203  Gerrit Meerman                  M     ong 1671
     257  0208  Grietjen Veldink                V
     448  0248  Engtbert Leussenkamp            M
     449  0249  Geesken N.N.                    V
 7de generatie OVERGROOTOUDERS
     512  0225  Dries Ter Meer                  M
     513  0226  N.N.                            V
     514  0222  Lubbert Veldink                 M

N.B.    N.N. wil zeggen dat de naam niet bekend is.
                                                                                           

Doordat een stamboomonderzoek nooit af te sluiten is en er telkens nieuwe gegevens
ontdekt  zullen worden,  zal  het  bijhouden van deze gegevens op papier  vervelend
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kunnen worden. Telkens moeten de gegevens aangepast worden, hetgeen er toe kan
leiden dat een stamboom geheel opnieuw uitgeschreven en/of getekend moet worden.
Er zijn echter ook computerprogramma's beschikbaar, sommige zelfs gratis of tegen
materiaalkosten,  die  de  gegevens  kunnen  opslaan  en  automatisch  in  de  goede
volgorde  plaatsen.  Deze  programma's  kunnen  dan  via  een  printer  elk  gewenst
overzicht  presenteren.  Ook  na  wijzigingen  zijn  zeer  snel  nieuwe  overzichten
beschikbaar. Ook gezinskaarten, kwartierstaten en diverse andere overzichten kunnen
door de computer gemaakt worden. De hiervoor afgedrukte afstammelingenstamboom
van Fredrik Meerman en mijn kwartierstaat zijn van het computerprogramma CTREE
afkomstig. 

Nawoord

Ondanks  dat  genealogie  enigszins  moeilijk  en  wetenschappelijk  over  zou  kunnen
komen, kan het een prachtige hobby zijn waar men een eigen invulling aan kan geven.
Het is als het speuren naar stukjes in een legpuzzle. Deze puzzle komt echter nooit
klaar, maar hoeft vermoedelijk ook niet afgebroken te worden omdat hij ergens in de
weg ligt. Men kan er dus zo lang men maar wil mee doorgaan. Men dient echter wel
edele motieven te hebben om er mee bezig te gaan. In de oorlogsjaren is dit soort
onderzoek gebruikt om van personen de raszuiverheid aan te tonen. Daardoor is de
toenmalige sibbekunde terecht in een kwaad daglicht komen te staan. Een stamboom
onderzoek dient dus gebaseerd te zijn op gezonde nieuwsgierigheid naar de eigen af-
komst, al dan niet goed of slecht. Als men denkt vrij snel belangrijke voorouders of
misschien zelfs aanspraken op oude erfenissen op te speuren, zoals in Amerika nog al
eens voorgekomen is, dan zal de lol er vrij snel af zijn.

Als iemand, door dit verhaal geinteresseerd is geraakt in familieonderzoek, dan is er
misschien wel  iets  te  combineren.  Daarbij  valt  te  denken aan het  gebruik  van de
genoemde computerprogramma's, het gemeenschappelijk bezoeken van archieven of
het uitwisselen van gegevens. Dit geldt niet alleen voor stamboomonderzoek maar
voor alles wat met de geschiedenis van Noordijk te maken heeft.

Boekentip: 
Een aardig, niet te duur boekje op dit gebied, is:
Stamboomonderzoek, speuren naar het familieverleden 
door Aad van der Tang, uitgave Prisma Pocket nr. 1948.
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HET PAARD IN HET SPREEKWOORD

Er is een spreekwoord dat zegt: "Een spreekwoord is niet altijd een waar   
woord," en dat gaat ook wel eens op. 
Er zijn b.v. gelukkig nog tal van voorzichtige menschen, gemeentebesturen en zoo
meer, die gewoon zijn allerlei  "putten te dem  pen," voordat de diverse "kalveren er in
verdronken" zijn. 
En ook zijn er heel wat morgenstonden in een jaar die zonder het bekende "goud in de
mond" aanbreken, en uit het gezegde, dat  één bonte kraai nog geen winter maakt,"  
valt volstrekt niet af te leiden, dat b.v. zes van die diertjes bij elkaar dan zeker een heel
strenge winter beduiden.

Zoo zouden we voort kunnen gaan. 
Maar 't valt aan de andere kant toch niet te ontkennen, dat de meeste spreekwoorden
in hun algemeenheid heel aardige waarheden bevatten en dat is in 't bijzonder het
geval  met  die  spreekwoorden,  waarin  het  paard  als  onderwerp  of  als  voorwerp
behandeld wordt. 

Wat ons bij de gedachte aan het paard het allereerst treft, is zijn lichaamskracht en zijn
arbeidsvermogen; geen wonder dan ook, dat men van een gespierden man zegt: hij is
zoo sterk al een paard, en van mannen die zware, langdurige arbeid verichtten:  ze
werkten de heele dag als paarden. 
Zelfs bestaat daarvan nog een versterking: men hoort nog al eens zeggen: hij werkt als
een molen  paard,  naar  aanleiding van de zware arbeid die de paarden vroeger in
molens verrichtten. 
En omdat zulk een beest natuurlijk een bijzonder sterk exemplaar moest  zijn, met
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zware, lompe pooten en breed en grof gebouwd, wordt met molenpaard (ook hier en
daar als meulenpaard gehoord) ook wel een een mensch bedoeld, en wel, zonderling
genoeg, altijd een vrouw. 
"Kijk me daar 'ns een molenpaard binnen komen!" fluistert iemand zijn vriend in, met
wien  hij  zich  in  een  stationswachtkamer  bevindt,  en  hij  doelt  op  een  zware,  grof
gebouwde vrouw, met een rug als een huisdeur, een paar schouders als een melkjuk,
handen als presenteerbladen en enkels als beukenstammen, niet bepaald een venus
dus. 
Zulke vrouwen zijn echter dikwijls juist anders dan haar uiterlijk zou doen vermoeden,
n.l. zacht en goedig van aard.

Ook van de snelheid van het paard getuigt een spreekwijzen. 
Van dingen die een mensch heel vlug en gemakkelijk kunnen  overvallen, maar die hij
soms  moeilijk  weer  kwijt  kan  raken,  zooals  ziekten  en  kwalen,  ongelukken  en
tegenspoeden, zegt men wel: ze komen te paard en gaan te voet. 
Diep te beklagen zijn de menschen, wier bezoekingen te voet nog niet eens weggaan. 
Ze raken hoe langer hoe meer aan lager wal, om hulp van familie en vrienden willen of
kunnen ze voor de zooveelste keer niet meer vragen, en als ten slotte alles wat eenige
waarde had, verkocht is, rest hun een zóó armelijk en kaal boeltje, dat een blind paard
er geen schade zou kunnen doen.  

Waar het  paard, zooals we hierboven zagen, de mensch steeds zulke belangrijke
diensten  bewezen  heeft,  zou  men  met  recht  mogen  verwachten,  dat  deze  hem
daarvoor dankbaar is en beloonen zal. 
Echter, vreemd genoeg, schijnt dat lang niet altijd het geval geweest te zijn, blijkens de
spreekwoorden:  Paarden, die de haver verdienen, krijgen ze niet, en: Oude paarden
jaagt men aan de dijk. 
Dit laatste geeft te verstaan, dat men voor die arme stumpers geen geld voor voer
meer wil uitgeven: men jaags ze de dijk op, daar kunnen ze dan hun honger - natuurlijk
lang niet voldoende - stillen met de magere grassprietjes, die er groeien.

De naam van onze viervoetige vriend is ook nauw verbonden aan eenige gezegden,
die meestal verstandige raadgevingen bevatten. 
Denk er dus wel aan, waarde lezer en lezeres, dat als gij  iemand te paard helpt, gij
hem niet meteen over 't paard tilt, want dan valt hij aan de andere kant op zijn neus, en
ge hebt hem een averechtse dienst bewezen. 
Wees altijd open en rond, wanneer ge het nooidig acht iemand te beschuldigen, stel u
niet tevreden met vage aanduidingen, maar noem flinkweg man en paard. Heeft men
u later noodig om zaken, die in de war geloopen zijn, weer op gang te krijgen, span
dan nooit de paar  den achter de wagen, maar doe alles rustig en bedaard, vooral niet
overijld, want: men kan een paard niet loopende beslaan. 

Hebt ge later eigen personeel en wilt ge zorgen, dat ieder zijn plicht doet, vergeet dan
niet, dat het oog des meesters het paard vet maakt, maar verlang aan de andere kant
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ook niet, dat ieder, met wie gij te maken hebt, volmaakt zal zijn, val iemand, als hij
eens een fout maakt, niet hard, immers:  een paard met vier poten stuikelt ook wel
eens. 
Wacht er u wel voor een gegeven paard in de bek te zien, bedenk veeleer, dat kleine
geschenken de vriendschap onderhouden, maar vooral: haal nooit het paard van Troje  
binnen, want dat zou u wel eens bitter kunnen berouwen.

Voor  degenen  die  niet  sterk  zijn  in  de  oude  geschiedenis,  volge  hier  tot  slot  de
oorsprong dezer zegswijze:

Paris,  zoon van den koning van Troje,  had de schoone Helena de gemaling van
Menelaüs, koning van Lacedemonië, ontvoerd. De verontwaardiging over deze daad
was  zoo  groot,  dat  bijna  alle  Grieksche  vorsten  zich  met  Menelaüs  tegen  Troje
verbonden en met hun vereenigde legermachten het beleg voor deze stad sloegen. De
Trojanen  evenwel  verdedigden  hun  zwaar  versterkte  stad  zoo  goed,  dat  de
belegeraars na tal van stormaanvallen eindelijk het vruchtelooze van hun pogingen
inzagen.
Toen namen zij hun toevlucht tot een list, die wonderwel gelukte. Zij namen de schijn
aan, alsof zij het beleg opgaven en zich inscheepten om binnenkort te vertrekken. De
Trojanen haalden ruimer adem. Echter, de vijanden gebruikten hun tijd nu anders. Zij
vervaardigden  een  reusachtig  houten  paard,  verborgen  daarin  30  van  hun
stoutmoedigste krijgers, en rolden het gevaarte 's nacht tot voor de wallen der stad. De
nieuwsgierige Trojanen waren nu zoo dom het paard naar binnen te halen, waarvoor
ze zelfs nog een stuk van de poort weg moesten hakken, en haalden daarmee hun
eigen verderf  naar  binnen.  Want  de  daaropvolgende  nacht  kropen  de  opgesloten
strijders er uit, openden in alle stilte de poort voor de troepen der belegeraard en de
stad werd ten val gebracht.

L. Krijgsman

Naar Laurillard
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                        HET PAARD

                        Een Paard
                        Naar den aard,
                    Is er nog eer dan zijn staart;
                    Hij doet het te voet
                    Net zoo gauw en zoo goed
                    Als een ander te paard het doet.
                        En je kijkt niet om
                        Of hij is al weerom.
                    Met niemendal op zijn rug,
                    Is hij bijzonder vlug,
                    En met iemand onder den man
                    Is hij in 't loopen nog zoo'n jan,
                    Dat je 'm met je beien niet inhalen kan.
                    Of, zeg je daarop geen ja,
                    Loop hem dan maar een eventjes na
                        Met je grootmama;
                        Want eens onder zeil
                    Gaat hij net als een boog uit een pijl.
                        Hij steekt vervolgens met meer gemak
                    Een heel leger dan een leger een heel paard in den zak,
                        (Gelijk de jeugd leest in dat mooie
                        Beleg van Penelopé in de stad van Trooie)
                        En draagt naderhand zelfs den Generaal,
                        De straat nog langs in zegepraal,
                        Als namelijk 't beleg is voltooid.
                        Maar de Generaal draagt hem zelden of nooit,
                    Vooral niet wanneer het ijzelt als het dooit,
                    Of de lieve straatjeugd met sneeuwballen gooit.
                        Enfin, hij heeft nooit gedaan,
                    Maar is nacht en dag op de baan.
                    Nog vangt uw leventoorts niet aan,
                    Of gij ziet hem bij 't licht van de maan,
                        Reeds in 't vigilant aan de onderdeur staan,
                        En om de baker en de bloemkool gaan,
                        Of hij trekt u met uw ouders naar 't doopen,
                        - Tenzij gij, qua koppig zuigeling, "liever wou loopen
                        En onderweg wat muizenkeuteltje koopen." -
                    Of zeult u en de ouwelui weer naar 't stadhuis,
                    Met bruidlief, die al zoo rood ziet, en de bruidsuikers incluis,
                    Of blijft gij, na dato, op 't Casino overnachten,
                    Dan staat hij, na dato, aldáár zich weer dood te wachten;
                        En daar is nooit een beest,
                        In de Natuurlijke Historie geweest,
                        Dat zich op uw zilvren bruiloftsfeest
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                        Zoo gruwlijk verveelt als de koets
                        En dit dier.
                        Maar, zijn 't ballet en de bruiloft gedaan,
                    En de gasten reeds lang weer naar bed toe gegaan,
                    Dan komt hij voor zijn plezier, achteraan,
                        Nog wel eens hinkend bij u aan.
                        Naturalisten, die dit niet verstaan,
                        Moeten Martinet maar eens opslaan.
                        Zoolang als een paard zoo mooi galoppeert
                    Wordt hij nu en dan op een harddraverij getracteerd,
                    En licht met een gouden zwiep,  of  een paar nieuwe sporen
vereerd.
                    En op kermis eens in 't paardenspel geïnviteerd,
                    Waar hij zijn eigen evenwel minder dan u amuseert;
                    Of je neemt hem 's Zondags in de narreslee
                    Of in 't speelwagentje met de famielje mee.
                        "Bles heeft door de week zoo braaf gewerkt,
                    Dat hij nu ook vrijaf krijgt;" docht zonder dat hij 't merkt.
                        Als 't echter, helaas! uit is met draven en hollen,
                    Dan loopt Bles al gauw mank onder de knollen;
                        De Kolonel van de platte schutterij
                        Klimt er met zijn handen en voeten allbei
                    Op parade nog wel eens over, doch hij valt doorgaans op zij.
                        Maar kan blind Blesje volstrekt niet meer loopen,
                    Dan  komt  hem de Minister  van Marine  voor  de  trekschuit
koopen.
                        En dan zelfs laat hij in den vliet
                    De schuit met Kapitein nog vaak in 't verschiet,
                    Vooral als de lijn breekt, zonder dat hij 't ziet,
                    En er dus, tot den passagier zijn verdriet,
                    Een non sequitur "volgt" in 't riet:
                        Zijn Excellentie weet natuurlijk niet,
                    Wat er in een schip "dat van den wal" is, geschiedt.
                        Ligt Bles eindelijk finaal op de baar,
                        Dan nog komt zijn paardehaar
                        U te pas
                        In uw paardeharen matras;
                        En, dineer je bij een Kees,
                        Dan eet je zijn rookvleesch.

                        Waar vindt men nu schier
                        Onder de vernuftigen op alle vier
                        Zoo'n nuttig en aangenaam dier,
                        Dat zijn plicht doet met zooveel plezier?
                        En hoe komt het, dat hij zijn plicht
                        Zoo vlug en gehoorzaam verricht,
                        En dat nooit met een zuur gezicht?....
                    Omdat zijn grootje hem nooit over 't paard heeft gelicht.
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                        In dit ondermaansch gewemel
                        Zoekt ieder op aard een Hemel,
                        Doch meestal -
                        Helaas! - overal
                        Behalve waar hij zoo iets vinden zal; 
                        Een paard is in alle geval
                        Nooit zoo mal;
                        In plaats van op fokzaal *) of bal,
                        Zoekt hij zijn hemel thuis bovenal,
                        En vindt hem dan ook 's avonds op stal. -
                        Jeugdlief, onthou dit vooral,
                        Als de ondergeteekende er reeds geweest zijn zal.

*)  fokzaal  =  vauxhall  =  tuin  of  zaal  voor  publieke  vermakelijkheden,  ook  wel  de
uitvoering zelve. Het woord is verouderd.

                                   G. van der Linde
1808 - 1858

Uit: voor hart en verstand
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PAARDEMIDDELEN

Paardenvliegen

Men kan deze lastige vliegen van de paarden afhouden, als het paard afgewreven
wordt  met  margarine.  Per  dag en  per  paard  is  een  stukje  ter  grootte  van  eener
hazelnoot voldoende.
Afwrijven  met  5%  verdunde  karbolzuur  is  voor  meerdere  dagen  een  middel  om
paarden  hiervan  te  verlossen.  Thee  van  groene  notboombladeren  kan  ook  als
inwrijfmiddel gebruikt worden, evenals thee getrokken van peterselie. Zorgt er echter
voor, dat de paarden vóór de inwrijvingen "gepoetst" zijn.
Het middel dat de vroegere "aapjeskoetsiers" gebruikten om vliegen bij hun paarden
ver weg te houden, was: door takken met groene noteboombladeren om de paarden te
hangen, vooral bij het hoofd van het paard.
Boeren  gebruiken  ook  nu nog wel  afwrijven met  kruiden,  die  overal  als  "onkruid"
groeien, n.l. Duizenblad (Latijnsch Millefolium).

PAARDEN

Vechtende paarden  
ontneemt men de lust ertoe, als men ze "voor straf" langeren tijd op 3 beenen laat
staan.

Onrustige paarden  
Tijdens het beslaan brengt men tot rust, als men ze een doek, gedoopt in peterselie-
essence, voor den neus houdt.

Paarden op gang brengen  
is gemakkelijk, als men ze een been optilt en met een hamer of steen hard op den
hoef klopt.

Paarden die op den stal slaan  
leert men dit af op deze wijze: neem 'n flink stuk hout, omwikkel het met houtwol (of
hooi) en doe dit in een goed passende zak. Hang deze nu vrij hangend op achter het
paard en wel  zoo, dat,  als het  paard slaat,  het tegen de gemaakte klos aantrapt.
Telkens wanneer het paard nu slaat, zal de klos terugslaan en spoedig is het paard het
trappen in den stal afgeleerd.
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Bijtende paarden  
Het bijten is af te leeren als men ze in een stuk stinkend vleesch laat happen.
Een andere methode is:  een weekgekookte,  indien mogelijk  een heete  raap,  snel
voorgehouden als het paard bijten wil, zoodat het paard erin bijt.

Paarden trekken leeren  
Paarden die niet kunnen trekken, spant men achter den wagen, zoodat ze den wagen
ook achteruit trekken. Het paard, dat niet wil trekken, kan nu ook niet achteruit, omdat
het paard dan tegen den wagen komt. Doordat paarden ongaarne zijwaarts gaan en
de, in tegenovergestelde voorgespannen paarden ook niet achteruit kunnen leert men
op deze wijde de paarden trekken.

Veulens leren trekken  
Veulens kan men reeds vroeg wennen aan het trekken, als men ze op stal zoo zet, dat
ze, om bij de voerbak te komen, moeten trekken. Dit maakt men dan zoo: zet in de
zoldering een haak, doe er een touw door en bind aan het uiteinde een steen en de
andere zijde aan het veulen en wel zóó, dat als het veulen naar de voerbak loopt, dat
het den steen omhoog moet trekken. Na eenigen tijd hangt men er een zwaarderen
steen aan.

Gevallen paarden en vee  
Gevallen paarden helpt men eerst op de voorbeenen, gevallen rundvee daarentegen
op de achterbenen.

Lederkauwen van paarden  
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is een teeken, dat ze niet genoeg zout krijgen. Dit is door zout geven licht te verhelpen.

Paarden scheren  
Het  lichte  zweeten  van  vele  paarden  wordt  door  scheren  sterk  verminderd.
Daarentegen  zullen  geschoren  paarden  spoediger  neiging  hebben  tot  verkouden
worden. Het scheren mag dan ook slechts tijden warme dagen geschieden. Paarden
die tusschen hun werk langeren tijd staan moeten, mogen in het geheel niet geschoren
worden!.

Sneeuwklossen voorkomen.  
Als men tusschen het hoefijzer een zeer goed passend sterk rubber zet, ter dikte der
zool,  komen  er  aan  de  paardenhoeven  geen  sneeuwklossen.  Het  inzetten  is
gemakkelijk, vooral als men het rubber in heet water even laat weeken. Bij het uitne-
men zet men de betreffende paardenvoet in warm water, het rubber wordt daardoor
week en is dan gemakkelijk eruit te nemen.

Hoefzalf voor broze voeten  
7 deelen was, 14 deelen rundvet en 21 deelen levertraan worden tezamen gesmolten.

Hoefzalf voor brekerige hoeven  
7 deelen was,  7 deelen terpentijnolie,  14 deelen varkensvet  en 14 deelen lijnolie,
eveneens tezamen warm gesmolten.

Hoefzalf voor paarden  
Hoeven,  die  gespleten,  gebarsten  of  gescheurd  zijn  reinigt  men  eerst  zoo  zuiver
mogelijk en vult ze dan op met behulp van een warm penseel met tezamen gesmolten
was en honing. Warm inbrengen.

Paardengallen  
laten zich in den aanvang met in azijn gelegde windsels verwijderen. Later gaat zulks
niet meer zonder scherpe zalven of gloeiijzers.

Hoefkwetsuren  
Als  een  paard  in  een  scherp  voorwerp  getrapt  heeft,  moet  dit  niet  alleen  direct
verwijderd worden, maar de wond moet ook meermalen en zorgvuldig met karbolwater
uitgespoeld worden.

Schimmels schoonhouden  
Schimmels krijgen vaak op die plaatsen, waarop zij liggen (in de mest) gele vlekken
met  onaangenaam  aanzien.  Dergelijke  vlekken  zijn  te  verwijderen  als  men
houtskoolpoeder  met  water  tot  een  brei  aanmaakt  en  ha  het  opdrogen  duchtig
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roskamt.

Paardenvoedering  
moet een kwartie voor het begin van den arbeid beëindigd zijn.

Paardenhaksel  
Het is totaal verkeerd haksel voor paarden kleiner te snijden dan een haverkorrel lang
is. Zeer kort haksel "balt" zich gemakkelijk in de maag en kan koliek veroorzaken.

Gulzig drinken voorkomen  
Om verhitte paarden het gulzige drinken te voorkomen, gooit men een handvol hooi bij
het drinkwater, waardoor het paard gedwongen wordt te slurpen.

Paardenwormen afdrijven  
Fijngepoederde  steenkool  met  melasse  tot  een  stijve  brei  gemengt  en  daarvan
dagelijks driemaal een lepel vol de paarden gegeven, zal wormen gemakkelijk doen
afdrijven.

Paardenkoliek  
Trek 50 gram Baldrianwortel (ook wel Valeriaal genaamd) op 500 gram water en doe
er  200  gram Wijgeest  en  25  gram Aether  bij.  Dit  als  ingietmiddel  gebruikt,  heeft
meerdere malen goede diensten bij paardenkoliek bewezen en is een oud recept.

Paarden-influenza  
wordt spoedig genezen, wanneer men paarden met koeien op stal zet.

Paarden tegen verkoudheid behouden  
kan men, als men de bezweete paarden eerst stroo en dan een paardendeken op den
rug legt.
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RECEPT

Een "geheim" recept van jaren geleden, in Noordijk gemaakt.

Mevr. H. Geerdink- Nijland weet zich nog goed te herinneren dat haar moeder vroeger
"STOEKZALVE" maakte.
De zalf werd op de kachel in een " stoekzalvenpotje " bereid.
De ingrediënten waren geheim, maar Mevr. Geerdink- Nijland stond er als kind vaak bij
te kijken als haar moeder de zalf bereidde, en kan dus nu nog navertellen hoe het in
zijn werk ging.
Haar  moeder,  A.  Nijland-Dieperink,  pakte  het  stoekzalvenpotje  (  gemaakt  van
aardewerk ) en deed hierin varkensvet, rood krijt, wat bij de schilder werd gehaald en
voegde er wat terpentine bij. Met een ijzeren lepel werd het door elkaar geroerd.
Op  het  fornuis  of  kachel  werd  dit  papje  al  roerend  warm  gemaakt  tot  het  een
smeerbare zalf was geworden, en afgekoeld was de stoekzalve klaar voor gebruik.

De zalf  werd  gebruikt  bij  verstuikingen,  niet  alleen voor  de  mens,  maar  ook voor
paarden werd de stoekzalve gebruikt.
Van alle kanten kwamen de boeren om zo'n potje zalf te halen.
Mevr. H. Geerdink- Nijland kan zich nog herinneren dat ook " de Renger" uit Gelselaar
zo'n potje stoekzalf kwam halen voor zijn paard.
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                    Schildersbedrief L. Altena 
                
                   annex drogisterieje te Noarik

Op 'n aovond bunne wie naor Bets en Hanna Altena hen praoten ewes oaver eur
bedrief.
Bets vertelt hoo hee schilder en later eigen baas is e'wodd'n.
Noa  de  laegere  schole  he'k  eers  nog een  zetje  met  Hendrik  Waonink  naor  Nee
egaone naor de Oale ULO, bie van de Velde, um iets meer te learn dan hier op de
schole.

Ik wol eerst timmerman wodd'n maor daor was tondertied gin wark in hier in de buurte.
Brinkers  en  te  Vaanholt  hadd'n  in  Nee  een  schildersbedrief  en  dee  hadd'n  een
learjongen neudig. Brinkers was een oom van mie, zodoonde bunk daor 'ekommen,
Dat was in 1927, ton was ik 14 jaor en daor bunk dus begonn'n met ut schildersvak te
learn.
In 1928 ging'n Brinkers en te Vaanholt oet mekare, en ging ieder veur zich zelf vedan. 
Ik bun bie Brinkers 'ebleven, maor zo geweldig naor mien zinne ha'k ut daor neet. Mie
Va wist dat ok wal want dat ha'k um wal-es verteld.

Zo maor op ne kere op een zaoterdagmeddag zeg mie Va tegen mie: " gao es eaven
met mie met", maor hee zei neet waorhen. Dat was in 1931.
Wie waar'n good en wal onderweg of wie stopp'n efkes en ton vertellen hee daw naor
Haoksbarge gingen naor schilder Leppink en den neum'n ze Biester Jantje umdat de
boederieje waor hee vandan kwam "de Biester" heette.
Daor zol ik misshien wal kunnen beginn'n want mie Va had op de fabriek eheurd van
Jan de Voorman (Mengerink) dat zien zönne bie Leppink weg ging. 
Wie kwamm'n bie Biester Jan an en dat was gelieke al van: "goei'ndag kearl's komt d'r
in". Bie een köpken koffie deed mie Va zien verhaal. 
Biester Jan zei dat hee het wal met mie wol probearn.
Ik kreege ok metene al een beste verhoging van mien loon. Bie Brinkers ha'k 15 cent
in 't uur en bie mien niej'n baas kreeg ik 30 cent per uur.

In Haoksebarge en in Buurse he'w van alles beleafd. 
Daor za'k oe is een mooi verhaal van doon.
Wie waar'n een keare bie een boer in Buurse, kot bie de grenze, an't wark. Tussen de
meddag, ton wie de stoete en de koffie ophadd'n, ging'n mien collega en ik ons een
eindje vertread'n. Wie leepen wat um 't hoes hen richting de schure, maor ton rear'n
den boer: " Daor meug ieleu neet kommen, daor löp de grenze". 
Wie vertelden dat later an Biester Jan en hee zeg: "Dee grenze dat hef niks te bete-
kenen.  Maor heb ieleu den groot'n boerenwagen wal e'zeene met al dat stro d'r op?"
Dat ha'w dus neet. "Dan mo'j morgen maor es good oplett'n." 
En jaowal heur. Den andern morgen daor kump zonne wagen aan van andere kante
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van de grenze, 't paerd en wagen wodd'n in de schure 'ezet en wie deed'n net of niks
ezeene hadd'n.Dee leu waar'n an't smokkel'n. Daorumme kon den boer ons neet in de
umgeving van ziene schure hebb'n. Wie mochten jao is te veulle zeen.

Wie waar'n ok ne kere in de Protestantse karke in Buurse an't schilder'n, tegenoaver
in'n winkel atte wie onze stoete op. Daor'n waar'n een paar knechte met mekare an de
praot oaver een onmundig mooi'n voetbalwedstried dee ze 'ezeene hadd'n. Ik vrooge
wat  daor  zo  bezunder  an  was  ewes.  Het  blek  dat  het  een  gecostumeerde
voetbalwedstried was ewes en da'j daor gruw'lijk völle schik met konn'n hebb'n. Ik heb
mie dat good in de oarne 'eknupt en dach bie miezelf: "Zoiets mo'w in Noarik ok es
doon."  Zodoonde hew in Noarik ok een paar  van dee gecostumeerde wedstried'n
organiseerd. Ene daorvan was de partieje de Heetduuvels tegen de Grösnegers.

                    Gecostumeerd voetbal 1932.

Staand v.l.n.r.: Jan Boonk (Goorhuis), Lambert Tijink, Bets Kurz, Herman Grijsen (de Köster),
H.J.Wormgoor  (Vonderman),  H.J.  Wormgoor  (oude  Vonderman),  Arend  Stikkers  (Eskes),
Lammert Mol (Neede), Coen de Reus (bij Leusman), Mans Markink (Kooslag), H.J. Riethorst,
H.J. Wormgoor (Geesteren), J.W. Geerdink.
Zittend v.l.n.r.:  J.W.  Stokkers,  Mans Wansink  (  nu Herman Heinneman),  G.J.  Mengerink
(Helleman), Jan Poelert, Bets Altena, G. Stokkers, Dorus Pelle (Neede), H.J. Haarman (de
Pösse), Hendrik Wanink, Toon Geerdink, Gerrit Meerman.
Liggend voor: de tweeling Gerrit en Johan Wanink.
Biester Jantje had ok ne kere de kökk'n vloere evarfd. Hee zei tegen mie: "Bets gao is
met, dan za'k oe is 'n nieuwe techniek laoten zeen". Wat hadde edaone? Hee had een
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pot broene varve oaver de vloere esmeerd en daor hadde één van ziene dochters met
blote veute duur laoten lopen. Ut was wal een apart gezichte.
Van Biester Jantje bun'k naor de firma Abbink in Eibergen egaone. Bie den baas he'k
heel  völle  van  het  schildersvak  'eleard.  De  Abbinks  konn'  good  marmeren  en
holtstructuur varven, dat heb ze mie ok eleard. 's Aovonds nao warktied ginge wie
oefen'n in de warkplaatse. Ik heb d'r nog wal een vuurbeeld van
In 1933 bunk weer bie Johan te Vaanholt terugge ekomm'n en den hef mie ok eholp'n
met de overname van het schildersbdedrief ton'k veur miezelf wol beginn'n dat was 
op 3 juni 1933, Ton bun'k dus veur miezelf begonn'n. In Noarik was een schilder den
heett'n G.J. Weulen Kranebarg en woonde op de " Knieptange " an de Harpersweg,
waor noo ongeveer Hulshof en te Vaanholt wont. 
Den kwam te oaverlied'n,  en ton he'k op andring'n van mien ome, de keet,  ziene
warkplaatse, oaver enomm'n. 

Bets en Hanna in de keet,waor ze begonn'n bunt met hun bedrief.

Het was een hele ondernemming, want Hondelink in Nee had alle wark in Noarik.
De keet hef estoane op de plaatse waor noo de bungalow steet van Gerritje Vonder-
man.

In 1938 he'w een nie'j hoes met winkel en warkplaatse ezat. 
Johan en Bets Kolthoff heb 't metselwark edaone, B.J. Wanink het timmerwark. Te
Vaanholt hef mie völle holpen met het schriefwark en advies egeven.
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In  de  winkel  verkochte  wie  varfe,  maor  ok  manufacturen  die  verkochte  wie  vuur
Hemmelman out Nee. Één keer in de maond ginge wie naor Nee hen afrekken. Hanna
zeg: "Dee manufacturen verkochte wie op andringen van de meister". Tondertied, zo
nao den oorlog bunne wie begonn'n met de drogistrieje en diergeneesmiddelen. Daor
hoo'm ie ton nog niks veur te learn, met de manufacturen bu'w ton oet escheid. 

"Soms kwamm'n de boer'n tuss'n de meddag varfe halen, dan maak'n ik dat ok wal as
Bets vot was hen schilderen" aldus Hanna. 
De varve wodd'n ton allemaole zelf emaakt. De bonnen mos ie in de gemeente waor 'j
an't wark waar'n ,op 't gemeentehoes halen.
In Haorle was een bom evoll'n, bie "Erve Stokkink" den had nog al völle glasscha. Ton
mos ik naor Borculo naor 't Gemeentehoes. Ik kenn'n d'r daor genene, maor ik gao
naor binnen en daor kom ik waarempel Vels tegen oet Geesteren, den was jao wethol-
der in Borculo. Hee zei: "Goei'ndag Altena, wat kan'k veur oe doon". Ik deed hum het
verhaal da'k vuur glasbonn'n kwam, vuur den boer oet Haorle." Dat kan" zegge en hee
tell'n mie de bonn'n vuur. Ik zei:" How maor, zovölle he'k der daor neet neudig". Hee
zeg: "Ik kan ze neet gebroeken en ie wal", zodoonde kon ik 'n ander ok nog 's 
een kere voorthelp'n.

Wie hadd'n verschillende grondstoffen, b.v. geeloker, zwartoker, roodoker etc. Loodwit,
vuur boeten,  zinkwit  vuur binnen,  lijnolie,  sikkatief  (dit  is  vuur het  dreugen van de
varve). Boerenblauw wodd'n ton ok völle gebroekt en dat maak'n ie deur  zwartoker,
lijnolie, loodwit sikkatief met mekare te mengen. De boeren kwamm'n een pot varve
Noariker Joargang 3 - 53



halen, ie weag'n vuurtied hoovölle d'r in zat en as zee de pot wier brachten, Weag'n ie
wier en wat t'r oet was mosten ze betaal'n. 
In 'n oorlog kon ie moeilijk aan varfprodukten komm'n. Ie hadd'n jao oaveral bonn'n
vuur neudig zoas varfbonn'n, glasbonn'n enz. 
Lijnolie ha'k nog zat, want daor ha'w vuur d'n oorlog nog een groot vat vol van e'koch. 

Ik mos ok naor Duutsland hen greaven, wie stond'n bie 't gemeentehoes in Nee waor
wie  ons  mosten  melden;  to'w  daor  zo  stond'n  zei  d'r  ene:  "Ik  bunne  miene
inditentiteitskaarte kwiet". Ik dachte bie miezelf; " ik bun um ok kwiet". Pruik zei: "ie
bunt de kaarte zeker ok kwiet" en ik zei: "jao, dat bun'k". Ton kon ik miene kaarte mooi
holl'n. 
Wie bunt 1 nacht in Duutsland ewes, ton bu'w wier op thoes an egoane.

Nao den oorlog bu'w de drogisterieje wat veerder gaon oetbreiden, wie hadd'n ok
veegeneesmiddelen. Penceline haald'n de boeren ok bie ons, dat kon ton nog.
De hele wekke ging ik op karwei en dan mos ie zaoterdagsmeddags de klungerieje
doon, zoas varve maken, hier en daor een ruutje in zetten bie de boer'n en dan ha'j de
wekke wier vol.
In 1964 he'k een hartaanval ehad. Op advies van'n dokter bun ik het wat kalmer aan
gaon doon.
24 December 1977, net vuur mien 65 e verjaordag is het bedrief definitief beeindigd.

Wie zölt ok nog wat olde paperassen laoten zeen, dee Bets altied bewaard hef.
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VERLEDEN TIJD

Naar aanleiding van het vorige artikel leek het ons aardig een klein stukje van een
gedicht te publiceren, dat geschreven werd door B. Meulenkamp te Eibergen.

                WINKELN

                De kruideniers van vroggere jaorn
                dee bunt er toch al lang neet meer.
                Zee hebt ut nog wal wetten te klaorn
                de olde tied kump toch neet weer.

                Wie'j gingen geerne naor de winkel
                a'w de bosschopp'n mossen doon,
                al was ut maor één pond zeepe
                altied kreege wie un snoepje too.

                Alles wodd'n op'eschreven
                iederene had een blad
                achter in de wekke was't betalen
                jao, dan was de boel weer glad.

                En al had onze Moo gin geld meer
                wie'j kreeg'n de winkelwaar wal met, 
                en eavengood kreeg n wie un snoepjen
                of een peppermuntje met.

                Va dee iedr'n viedagaovend
                alle eier in d'n korf
                de verkoch hee in de winkel
                en de winkelwaar ging d'r of.

                Toch veul'n ie oe vrogger in zonn'n winkel
                " KLANT " en dat was volle weerd
                ze vrogen oe altied hoo't on hoes was
                en dan neum'n ie man en peerd.

Noariker Joargang 3 - 61



             OUDE MATEN EN GEWICHTEN

Bij de oude maten en gewichten valt de enorme verscheidenheid op. Dat is minder
raar dan het lijkt.
De stad en haar directe omgeving vormden een gesloten economisch geheel. Het
overgrote deel van de transacties vond dus in dit kleine verband plaats. Binnen deze
"economische gemeenschappen" werden eigen maten en gewichten gebruikt.  Men
hanteerde eigen munten en had een eigen rechtspraak. 
De  standaardisatie  van  maten  en  gewichten  in  groter  verband  weerspiegelt  een
economisch ontwikkelingsproces.
Deze  ontwikkeling  vindt  ook  tegenwoordig  nog  plaats.  In  EEG-verband  is  Groot-
Brittanië op het metrieke stelsel overgegaan. We praten over een Europese munt en
over de Europese belastingharmonisatie zijn de laatste jaren ook veel beschouwingen
gewijd.

Lengtematen

Sinds de  19e  eeuw is  in  Nederland  en  veel  andere  landen  de  meter  standaard-
lengtemaat. De lengte van de meter berust op onderlinge afspraken. Een silo van 20
meter in Rijnland is dus even hoog als een silo van 20 meter in Waterland. We kunnen
ons nauwelijks voorstellen, dat voor die tijd de gehanteerde lengtematen van streek tot
streek verschilden. Van oudsher vormden lichaamsdelen de vergelijkingsmaatstaf voor
het bepalen van de lengte. Zo ontstonden als lengtematen de duim, de (hand)palm, de
voet, de el en de vadem.
Een vadem is de afstand tussen de toppen der middelvingers bij zijwaarts gerichte
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armen. In de praktijk werd voor een vadem een lengte van zes voet aangehouden. 
De naam el is afgeleid van elleboog en geeft de lengte van de menselijke onderarm
weer. De palm was de breedt van de hand aan de binnenzijde gemeten. De lengte van
lichaamsdelen verschilt echter van persoon tot persoon. Om iedereen toch de "volle
maat" te kunnen geven, waren dus afspraken nodig. Per gebied lukte dat ook wel,
hoewel er veel plaatsen bleven, waar de precieze lengte van een voetmaat onbekend
was. 
Van streek tot streek verschilden de gehanteerde lengtematen. Zo was De Schermer-
hornse duim 2,4 centimeter, De Amsterdamse duim 2,6 cm en de Lekkendijnse duim
2,8 cm. De Alkmaarse voet wat 27,9 cm, de Rijnlandsevoet 31,4 cm en de Putse voet
33,8 cm. 
De Amsterdamse el was 68,78 cm, de Delftse el 68,32 cm en de Haagse el 69,43 cm.
Ook  het  aantal  duimen  per  voet  of  voeten  per  roe  liep  uiteen.  Zo  bestond  de
Amsterdamse voet uit 11 duim, de Rijnlandse voet uit 12 duim en de Putse voet telde
13 duim. 
De  Rijnlandse  roe  was  12  voet  lang,  maar  de  Schermerhornse  roe  16  voet.  De
Bergense roe telde  liefst  18  voet.  De lengte  van de roe varieerde hierdoor  in  de
Hollanden van 3,350 meter in Alkmaar tot 5,3432 meter in Schoorl. 
In tabel 1 zijn voor een viertal maten de afgeronde gegevens vermeld. Hoewel al in
1821 het metrieke stelsel in Nederland is ingevoerd, raakten de oude maten geenszins
in onbruik.  Tot  de dag van vandaag rekent  de tuinbouw in Rijnlandse roeden,  de
timmerman in voeten en de vaargast in vadems.

Oppervlaktematen

Een boer weet, hoeveel land hij in een bepaalde tijd kan ploegen, maaien of bezaaien.
Daarom  werd  de  oppvervlakte  van  het  land  hierin  uitgedrukt.  Zo  kennen  we  als
oppervlaktematen  de  morgen,  een  dagmaaien  of  schepel  gezaai.  In  de  meeste
gebieden was de morgen 600 vierkante roe groot; maar dat gold niet overal. In Schoorl
bijv. gingen 300 vierkante roeden in een morgen, in Schemerhorn 360 en in Niedorp
720. Maar ook al was de morgen in twee gebieden 600 vierkante roe, dan was de
oppervlakte nog niet gelijk, omdat de lengte van de roe - en dus ook de vierkante roe -
verschilde. 
Overal in de Hollanden was het gemet een halve morgen groot,  dus meestal  300
vierkante roe. Een dagmaaien in Rijnland was eveneens 300 vierkante roe. De deimt
in Waterland was 2/3 morgen, of wel 400 vierkante roe. 
Om het niet al te eenvoudig te maken drukte het ene dorp de deimt uit in 400 vierkante
roe  Waterlandsche  maat,  terwijl  andere  dorpen  hiervoor  de  Amsterdamse  maat
aanhielden. 
Bekende oppervlaktematen in Noord-Holland waren ook de gras en de snees.  De
morgen in Schagen 8340 m2 groot. E
en gras was dus 2780 m2 en een snees 232 m2. 
In Schoorl was de morgen 8562 m2. Hier was een gras dus 2851 m2 en een snees
285 m2. 
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Zoals de naam al zegt vormt 100 vierkante roe een hond. Maar zelfs dat was niet
overal het geval.

Inhoudsmaten

Voor de teelt van tarwe en gerst 
zaaide men twee zakken de morgen. 
Zo'n gegeven roept echter twee 
vragen op, namelijk "wat is de 
inhoud van de zak" en "Welke 
morgen wordt bedoeld"? Met de 
inhoudsmaten was het namelijk 
niet beter gesteld, dan met de 
lengte- of oppervlaktematen. 
De amsterdamse graanlast van ruim 
30 hl bestond uit 27 mud of 36 zak. 
De haagse last van 30 hl bestond 
echter uit 28 zak. In Putten telde 
een last 38,5 zak, terwijl Texel 
de kroon spande met 48 zakken per 
last. Het aantal zakken per last - 
en ook het aantal mudden per last - 
liep dus nogal uiteen. De schepel 
was de maat voor de graanhandel. 
In het algemeen was een schepel 
1/4 mud of 1/3 zak. Omdat de 
inhoud van een zak uiteenliep, 
verschilde dus ook de inhoud van 
een schepel. 
Bij een hectoliter-gewicht van de 
tarwe van 75 kg, woog een Amsterdamse 
last 2253 kg. Een zak was hiervan 
1/36e deel, dus 62,9 kg. 
Een schepel graan van 1/3 zak had 
in dat geval een gewicht van 20,9 kg. 
Een schepel was gelijk aan 4 spint, 
terwijl een spint op haar beurt weer 
uit 8 kop bestond. 
De inhoud van een kop of kan was dus 
wat minder dan een liter. Nog kleinere 
inhoudmaten waren het maatje en de vingerhoed.

Gewichten

Gewichten werden uitgedrukt in ponden. Ook hier maakte het verschil van welk pond
men uitging. In tabel 2 is de verdeling van het Amsterdamse pond en het Haagse pond
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weergegeven. De vlasopbrengsten werden altijd uitgedrukt in het aantal steen. Een
steen is normaal 2,80 kg, maar in Oud-Beijerland 2,85 kg.

Waarde

Na de maten en gewichten komen we er niet  onderuit  om ook enige aandacht te
besteden  aan  de  waardemeter,  dus  aan  geld,  want  geld  is  behalve  ruilmiddel  of
betaalmiddel ook waardemeter. We zullen niet te gedtailleerd ingaan op de magische
begrip  geld of  anders gezegd "We  zullen het  niet  op  klein  geld geven",  zoals  de
uitdrukking luidt. 
De oudste functie van het geld is ruilmiddel. Als ruilmiddel komen veel goederen in
aanmerking bijv. vee, huiden of zout. Ons woord salaris betekent eigenlijk "zoutgeld".
Het woord is gevormd in de tijd dat "zout" ruilmiddel was. In de tweede helft van de 15e
eeuw was het geld in West-Friesland zo schaars, dat de boeren eieren als pasmunt
gebruikten. 
Baar goud, zilver, koper, brons of tin zijn ook als ruilmiddel gebruikt. Een tijdrovend
ruilmiddel,  omdat  alles  precies  moest  worden  nagewogen,  terwijl  maar  afgewacht
moest worden of alles puur goud was dat blonk. 
Daarom betekende het een enorme stap vooruit, toen de overheid het gewicht en het
gehalte van de metalen ruilmiddelen ging waarborgen. Het sluitstuk hiervan is, dat
iedereen  munten  ook  als  betaalmiddel  aanvaardt.  Door  de  aanwijzing  tot  "wettig
betaalmiddel" wordt dat bereikt. Niet alle munten waren wettig betaalmiddel. 

De dukaat had alleen een door de staat gegarandeerd goudgewicht, maar het was
geen wettig betaalmiddel. Tot de 14e eeuw kregen steeds meer heren en steden het
muntrecht. Het gebruik van geld berust op vertrouwen. 
Valsemunterij werd daarom streng gestraft.  De valsemunter belandde doorgaans in
een pot kokende olie. 
Behalve het  gebruik van minderwaardige materialen,  waren ook de praktijken van
geldsnoeiers, die de raden van de munten afsneden, berucht. Door het aanbrengen
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van een randopschrift op de munten is dit tegengegaan. Op onze gulden staat nog
steeds het randopschrift: "God zij met ons". 
De afkorting Fl. van onze gulden is ontleend aan de eerste goudgulden, de florijn, die
in 1250 in Florence is geslagen. Zoals de naam zegt, was de gulden oorspronkelijk
een gouden munt. Taalkundig is de naam goudgulden dus onjuist, maar wel praktisch
ter onderscheiding van de latere zilveren guldens. 
Goud en zilver zijn in zuivere toestand niet goed te munten. Daarom werden andere
metalen, zoals koper, toegevoegd. 

Hierop berust het onderscheid tussen het bruto gewicht en het netto of fijn gewicht. De
muntnaam "pond" herinnert aan de tijd, dat de munten nog met een bepaald gewicht
aan metaal  (meestal  zilver)  werden aangeduid.  De Romeinen kenden dat  gewicht
onder de naam Libra. Dit verklaart de afkorting Lb. voor een pond. 
In de Hollanden kende men bijv. het Hollandse en het Vlaamse pond, die verschilden
in gewicht en gehalte. Het pond was verdeeld in 20 schellingen, elk met een waarde
van 12 groot. Dit is precies dezelfde verdeling als het Engelse pond tot voor kort heeft
gehad. De Hollandse graven muntten hoofdzakelijk in Dordrecht. 
Hier is ook in de tweede helft van de 14e eeuw de oudste Nederlandse goudgulden
geslagen. Deze goudgulden bevatten ongeveer 4 gram goud. Dit was aanzienlijk meer,
dat het goudgewicht van de laatste goudgulden, die in 1520 in
Nederland  geslagen  is,  de  zogeheten  carolusgulden.  Deze  had  nog  maar  een
goudgewicht van 1,77 gram. Ook toen verminderde de waarde van de gulden dus al
sterk. 
De carolusgulden had een goudgehalte van 583 duizendste. Munten met een laag
gehalte aan goud gingen er als koper uitzien. Ze werden ook steeds kleiner. 

Daarom is in 1542 overgegaan op zilveren guldens, de zgn. zilveren carolusguldens,
genoemd naar Karel de Vijfde. De bijnaanm "pop" heeft de gulden verkregen nat het in
omloop komen van de in 1681 door de provincie Holland geslagen gulden. Op deze
gulden staat de beeltenis van de Griekse godin Pallas Athene. Het volk zag hierin
echter de Nederlandse maagd, vandaar de naam "pop". 
Deze  Hollandse  gulden  is  enkele  jaren  later  de  eenheidsmunt  in  ons  hele  land
geworden en tot  het  midden van de vorige eeuw in omloop gebleven.  De gulden
bestond,  zoals  nog  steeds,  uit  20  stuivers.  De  schelling,  de  rekenmunt  van  de
graanhandel, stond gelijk aan 6 stuivers. 
We vinden de naam van dit zilvermuntstuk terug in de uitdrukking "op het schellinkje
zitten". De schelling was ook gelijk aan 12 groot. De naam "groot" in ontleend aan de
Franse  "gros",  een  muntstuk  met  1/12  ons  zilver,  waarmee  de  groot  in  gewicht
overeenkwam.  De  stuiver  had  dus  een  waarde  van  2  groot,  vandaar  ook  de
oorspronkelijke naam "dubbele groot".
Als iemand sip kijkt, dan zeggen: "Hij kijkt of hij zijn laatste oortje versnoept heeft". Een
oortje was een koperen munt met een waarde van een kwart stuiver. Iemand die "een
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duit in het zakje" deed, stopte er een koperen munt met een waarde van een achtste
stuiver in. 
De duit is van de 17e eeuw tot 1816 als koperen pasmunt in omloop geweest. Het zgn.
"vierduitstuk" had de waarde van een halve stuiver. In 1816 is de duit door de cent
vervangen. 

Een nog kleinere munt was de penning. Wanneer iemand op de penning is, dan let hij
op de kleintjes, want 16 penningen vormden een stuiver. Maar geeft iemand ergen
"geen mieter" om, dan zal het moeilijk zijn hem of haar te bekeren, want de mieter of
mite was niet meer waard dan het achtenveertigste deel van een stuiver of wel een
derde penning. 
De verdeling van de gulden in 100 centen dateert vanaf de totstandkominv van de
Muntwet van 1816. 

Enkele  andere  bekende,  in  Nederland  geslagen,  munten  zijn  de  dukaten  en  de
zilveren rijders. De dukaat, die ook de Muntwet van 1948 overleefde, heeft in de loop
der  eeuwen  een  vrijwel  constant  goudgewicht  gehouden.  Omdat  de  dukaat  of
handelspenning  geen  wettig  betaalmiddel  is,  bepaalt  de  goudprijs  de  waarde.  De
dukaton, een zilveren munt, die in 1659 is ingevoerd, werd naar de beeltenis op de
munt, een zilveren rijder genoemd. De waarde was ruim 3 gulden. 

Een munt, die zich - ondanks alle veranderingen - nog steeds heeft gehandhaafd is de
rijksdaalder. In de 16e eeuw is dit zilverstuk voor het eerst geslagen in de Duitse plaats
Joachimsthal. Naar deze plaats werd de munt in Duitsland "Thaler" genoemd, wat bij
ons daalder is geworden.
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Tabel 1

LENGTEMATEN  1 duim  1 voet

Rijnlandse maat  2,6 c  12 duim = 31,4 cm
Amsterdamse maat  2,6 cm  11 duim = 28,3 cm
Putse maat  2,5 cm  13 duim = 33,8 cm
Hondsbossche maat  2,4 cm  12 duim = 28,5 cm

 1 vadem  1 roede
 
Rijnlandse maat  6 voet = 1,88 m  12 voet = 3,767 m
Amsterdamse maat  6 voet = 1,698 m  13 voet = 3,68  m
Putse maat  12 voet = 4,056 m
Hondsbossche maat  12 voet = 3,42  m

OPPERVLAKTEMATEN

1 vierkante roede 1 hond
 
Rijnlandse maat  14,19 m2  100 R2 = 1419 m2
Amsterdamse maat  13,55 m2  100 R2 = 1355 m2
Putse maat  16,49 m2  100 R2 = 1649 m2
Hondsbossche maat  11,73 m2  100 R2 = 1173 m2

1 gemet 1 morgen

Rijnlandse maat  300 R2 = 4258 m2  600 R2 = 8514m2
Amsterdamse maat  300 R2 = 4065 m2  600 R2 = 8129m2
Putse maat  300 R2 = 4947 m2  600 R2 = 8989 m2
Hondsbossche maat  300 R2 = 3519 m2  800 R2 = 9384 m2

Tabel 2

AMSTERDAMSE EN HAAGSE GEWICHTEN

Eenheid Omschrijving Gewicht

1 Amsterdams pond  -  494,09 gr
1 ons  1/16 pond  30,88
1 lood  1/2  ons  15,44
1 engels  1/10 lood  1,544
1 aas  1/32 engel  0,648
1 Haags pond  -  469,73 gr
1 Haags lood  1/32 pond  14,68
1 wichtje  1/4  lood  3,67
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                     WIJ VRAGEN...............

* Van alle foto's die wij plaatsen onder de rubriek " Herkent U ze nog ?" willen wij
graag weten: wie zijn het ..... welk jaartal ..... waar werd de foto gemaakt ...... en
ter gelegenheid waarvan ......... 

 

* Vanuit  Ootmarsum  bereikte  ons  een  verzoek  om  inlichtingen  betreffende
onderzoek naar de herkomst van boerderij " de Harper " en zijn bewoners. Alle
informatie is welkom bij ons bestuur.

* Wie  wil  ons helpen met  het  opschrijven van herinneringen over Noordijk  in
oorlogstijd (1940 - 1945). 
Verhalen ..... foto's ...... distributiebonnen ...... papieren ..... alles is welkom.

* Foto's en/of verhalen over Noordijk zijn altijd welkom, want ook onze volgende
uitgave willen we graag weer zo gevarieerd mogelijk vullen.         

 
* Houdt U zolderopruiming ? Oud gereedschap of andere voorwerpen kunt U bij

afleveren.                                                                                    

                                            
* Hr. L. Mengerink uit Amstelveen wil graag inlichtingen over "de Menger".

Informatie kunt verstrekken via het bestuur.

* Wie wil ons helpen met diverse aktiviteiten, b.v. archiefbezoek, akten ontcijfe-
ren, het houden van interviews enz. enz.
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              OLD-MOEDERKES AOVENDGEDACHTEN
                   

                   

                   De nachtdamp trek aover de weiden,
                   As zilver zoo wit, - krek mi'jn haor,
                   Mijn jongens, ze vlaogen de waerld in;
                   Mi'jn wenschen die volgen eur daor.
                   

                  't Wodt eenzaam en huuv'rig en donker.
                   Mi'jn speulkameraoden walear
                   Zint allen haost dood en begraeven ...
                   O, 't scheiden doët 't harte zoo zaer!
                   

                   Hier zatten ze, d'een veur den ander,
                   Mi'jn kleintjes, op 't stoëltje in den hoek.
                   Wat wazzen 't toch aardige klantjes!
                   Hoe ooli'jk en vrooli'k en kloek!
                   

                   Zij wassen mi'jn wreugde en mi'n hoppe;
                   Mi'jn waereld vol fleur en vol gloed!
                   Ze wodden volwassen en scheidden
                   Met moederkes zaegen ten groet.
                   
   
                   Nog steet daor de denne te wuuven
                   Bi'j 't huus tegen wolken en wind,
                   En iederbods heur ik ze zuchten,
                   As miste ze mennig lief kind;
                   

                   As miste ze twee jonge menschen.
                   Vol kracht, vol vertrouwen en lust
                   En vond ze maor 'n stokolde moeder,
                   Now wachtend op de eeuwige rust.
                   

                   Nog stroomt deur de Schipbaeke 't water,
                   Geli'jk ik 't zak stroomen as kind.
                   As zocht et un plaatse der ruste,
                   Die 't, ondanks al 't zwarven, nooit vindt.
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                   Vast steet nog den Barg daor bi'j Neede;
                   Men ziet em van wi'jd en zan zi'jd;
                   De zun, maon en stearnen, ze kommen
                   En gaon nog, presies op eur ti'jd.

                   Zoo zal 't alle ti'jden bli'jven,
                   Geli'jk 't alle ti'jden deur was.
                   Dat mol wal un moeder vertreusten,
                   Die de aovend ziet kommen al ras.

                   Waor eigen genot en genoegen
                   Veurbi'j zint, is 't troost veur 't gemoed
                   Te weten, dat wie wi'j hier laoten,
                   Bli'jft deelen in 't licht van den hemel
                   En 's aerdri'jks bekoarlukste goed.

Uit: Een korf vol dennepeukels
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                       WIE HERKENT ZE NOG ?

De opname werd gemaakt tijdens een reisje van bestuur en personeel van de Coöp.
Aan- en Verkoop Vereniging te Noordijk.                   

De foto werd ons aangereikt  door de fam. Ordelman,  Benninkdijk,  evenals het  lot
waarvan U een afdruk ziet op de volgende pagina.
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                       WIE HERKENT ZE NOG ?

                           schoolfoto  ±  1940  ?
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                       WIE HERKENT ZE NOG ?

Van deze foto is niets bekend, alleen dat hij te voorschijn kwam uit één of la bij de fam.
ten Elshof, Benninkdijk ( de Schwènske ).
Vermoedelijk zijn het gemeentewerkers.`
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                       WIE HERKENT ZE NOG ?

Deze 2 foto's kregen we van H. Voortman, Haardijk .
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                            SMOKKELGELD                                  

Tussen "den Denger" en "de Pösse" richting Elshof, door het bos naar Duitsland liep
een smokkelweg tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918.                      Van H.
Voortman, Haardijk ontvingen we dit "Tausend Kronen" biljet uit 1902.
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                               HERKEND                                                             

Dankzij Bets Hassink, de fam. Eggink te Neede en de fam. Broekmaat kunnen wij de
namen bekend maken van de personen die op de foto stonden uit ± 1948 tijdens de
afbraak van de steen- en pannenfabriek te Noordijk.

Voorste rij v.l.n.r.: J.H. ten Cate, Jan ten Elshof (Klein Markert), Bruinsma Sr, Bruinsma Jr.,
Wietse  Feenstra,  Mans  Broekmaat  (Borg  Schuppert),  Bets  Kolthoff  (metselaar),  Herman
Mengerink (de Koldewee). 
Achterste rij:Gerrit Broekmaat, Arend Jan Simmelink, Maarten Rooiman, Gerrit Jan Haarman
(Naold'n barg).
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                               HERKEND

Bets Altena geeft uitleg van de volgende foto:
Op 17 juli van het jaar 1907 was het een grote dag voor de leerlingen van de derde
klas van de openbare school te Noordijk. Immers meester G.L. Rutgers had het goed
gevonden, dat fotograaf B. de Jong helemaal uit Breda naar Noordijk komt om de klas
op de foto te zetten.

Op de foto van links naar rechts:
Bovenste rij: Juffr.Jansen, A.J. Wormgoor, J. Voortman, H.J. Voortman, J. Meerman, B.J.
Hogeman, G. Nijland, G.J. Bannink, H.J. Geerdink, H. Voortman, J. Wormgoor en meester
G.L. Rutgers.

Middelste rij: G. te Vaanholt, H. te Vaanholt, G. Kistemaker, G. te Veldhuis, F. Saaltink, C.
Meerman, W. Riethorst, D. Bannink, D. te Veldhuis, J. Bannink en J. Kistemaker.

Onderste rij: H. Tijink HJzn., H. Tijink Wzn., D. Tijink, J. Lodewegen, Z. Geerdink, D te Selle,
G. Wassink, D. Bouwman, T. Bouwman en G. Klanderman.
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