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Voorwoord 

In januari 2001 bestond onze veieniging precies 25 jaar En nu na 25 jaar hebt u het eerste nummer 
in handen van een tijdschrift' U kunt zich terecht afvragen wat heeft die vereniging eigenlijk gedaan 
in die 25 jaar'> Een korte opsomming is dan ook op zijn plaats Naast het regelmatig organiseren van 
excursies heeft onze vereniging zich in deze afgelopen 25 jaar vooral toegelegd op het publiceren 
van artikelen en het uitgeven van boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Groenlo De 
artikelen die we tot nu toe hebben uitgegeven in losbladige systemen omvatten totaal ruim 750 blad
zijden Daarnaast is er een 25-tal boeken verschenen Meestal geheel zelfstandig door ons uitgegeven 
en soms in de vorm van een co produktie met andere instellingen Het aantal leden is in al die jaren 
gestegen van ruim 100 naar 274 
In de aanvangsjaren was ons ledental nogal laag waardoor de uitgave van een tijdschrift financieel 
met haalbaar was Vandaar dat wij de artikelen publiceerden in een losbladig systeem eerst op A-5 
formaat en na een aantal jaren op A-4 formaat Toen we enkele jaren hadden gewerkt met dit formaat 
begonnen de artikelen wat minder binnen te komen terwijl wij daarnaast wel bijna elk jaai de moge
lijkheid hadden om een boek uit te geven, al of met in samenwerking met andere instellingen Op 
deze manier kreeg u als lid toch elk jaar een publicatie over de geschiedenis van Groenlo in handen 
In de afgelopen paar jaar ontvingen wij toch weer artikelen waardoor de gedachte aan een tijdschrift 
weer opgeld deed Daarom heeft het bestuur besloten over te gaan tot uitgave van een tijdschrift Wel 
willen WIJ hier voorzichtig mee beginnen en ons niet vastleggen op vaste verschijningsdata, dit om 
teleurstellingen te voorkomen Zodra voldoende artikelen beschikbaar zijn en de financiën van de 
vereniging het toelaten, verschijnt een volgend nummer 
Het succes van een tijdschuft hangt voor een groot deel af van de bijdragen die beschikbaar komen 
Vandaar onze oproep hebt u iets wetenswaardigs over de geschiedenis van Groenlo, neem dan con 
tact op met het redactie adres Wat u te vertellen hebt over de geschiedenis van Groenlo, kunt u op 
allerlei manieren aanleveren mondeling, handgeschreven, getypt of computermatig 
WIJ wensen u veel leesplezier toe met het eerste nummer van ons tijdschrift 

Ben Verheij, 

voorzitter Oudheidkundige Vereniging Groenlo 

April 2001 
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Voor en achterzijde van „Weideman" rond 1850 
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HERINNERINGEN AAN EEN IN 1938 VERDWENEN 
OUD SAKSISCH BOERDERIJTJE 

Door J.G. Pleiter. 

VOORWOORD 

Op aandringen van diverse personen zal ik proberen de geschiedenis van het Saksische boerderijtje 
"Weideman" en haar bewoners op schrift vast te leggen en het zodoende te bewaren voor het 
nageslacht. Over weinige jaren zal niemand deze geschiedenis meer kunnen schrijven, omdat dan alle 
heugenis zal zijn uitgewist. Reeds vele jaren hadden we historische bijzonderheden verzameld van onze 
noaber Antoon te Marvelde. Deze bewoonde in mijn jeugdjaren het historisch boerderijtje 
" Weideman ", in de volksmond "De Schiethoppe ". 
De lezer zal begrijpen dat ik tal van gesprekken heb gevoerd met personen die dit van nabij hebben 
meegemaakt. Ook de archivaris van de gemeente Groenlo en de genealogie
onderzoeker van het geslacht te Marvelde wil ik, zonder namen te noemen, bedanken voor hun 
medewerking. Zo ook de vele anderen die met hun bijdrage, hoe klein soms ook, mij hebben geholpen 
om deze geschiedenis te schrijven. Men zal deze geschiedenis moeten zien in de geest van die tijd, van 
personen en gebeurtenissen. Ik hoop dat u dan deze mensen zult begrijpen, ondanks hun armoede en 
zorgen, maar bovenal hun eenvoud en vroomheid. 

Kaart uit 1850, "Weideman " is aangegeven met een pijl (naam is niet aangegeven op de kaart, omdat deze bui
ten de gemeente Groenlo lag). 
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HERINNERINGEN AAN EEN IN 1938 VERDWENEN 
OUD SAKSISCH BOERDERIJTJE 

In mijn jongensjaren, beginjaren deitig, stond er 
op de uiterste grens van de gemeente Eibergen 
in de buurtschap Avest, pal aan de zandweg die 
nu de verbinding vormt tussen de Vrakkinkweg 
en de Laarbergweg, een oud boerdeiijtje Op 
oude kadastrale kaarten aangeduid als 
"Weideman" De zandweg is nu nog gemeente 
Groenlo en vormt daar ter plaatse de scheiding 
met de gemeente Eibergen 
Het boerderijtje is bij oudere Grollenaren en 
vele anderen bekend als "de Schiethoppe" Hoe 
oud het boerderijtje is heb ik nog met kunnen 
achterhalen, wel is bekend dat het al ver voor 
1800 bestond 
De achterwand aan weerszijden van de nendeu-
re en de gevel bestond evenals de zijwanden uit 
gevlochten takken van sprakelhout, gevlochten 
tussen eiken staanders Hierover had men een 
pleisterlaag aangebracht van leem gemengd met 
koemest Dit deed men om het gemakkelijker 
uit te kunnen smeren En na droging was het 
een harde en toch taaie substantie 
Op een oude foto is dit nog duidelijk te zien 

Het woonhuis bestond voor een lengte van 
ongeveer 4 meter uit zachte lode stenen die 
zachtgebakken waren, vermoedelijk ter plaatse 
in een veldoven Ook de voorgevel tot de 
bovenkant van de ramen bestond uit deze ste
nen De topgevel was van ruwe houten planken, 
met grote tothtglieven ertussen Dit deed men 
om het drogen van de roggegarven te bevorde 
ren die op de balken waren neergevlijd Men 
kon ondanks de verwering nog zien dat ze vroe
ger geverfd waren met zogenaamd ossenbloed, 
naar de rode kleur vernoemd 
Men maakte deze verf van fijngemalen of 
geslagen ijzeroer vermengd met de eerste kleve
rige melk van een pas gekalfde koe, de zoge
naamde biestmelk Men vindt deze ijzeroer 
hoofdzakelijk in de beekdalen, waar het bij 
overstromingen is ontstaan 
De vloer in de keuken bestond uit kleine veld-
keitjes, deze waren in de buurt aan de veldkant 
volop aanwezig op de Heidebloem en aan de 
Ruiterweg 
De bozem of schouw bevond zich aan de rech
terzijde met aan weerskanten een bedde stee 
Het was een openvuur, alles was pikzwart be

rookt 
Ik herinner me nog dat mijn vader enkele 
weken nadat we een koe hadden geslacht, zo'n 
4 stukken vlees uit de pekel haalde Dit was 
vlees uit de achterkant van de koe Hij bond er 
aan de uiteinden touwtjes aan met een lus waar 
een stok doorheen kon, een zogenaamde vleis-
spiele Dit bracht hij bij Antoon te Marvelde in 
de grote open schouw Zo hing dit er dan onge
veer 6 weken, daarna werd het er weer uitge
haald en had men rookvlees 
De verdere inventaris bestond uit een viertal 
knopstoelen met biezen matten en een ronde 
klaptafel Voor de schouw zat een lange ijzeren 
staaf waar hij een lampje inzette In de schouw 
hing een ijzeien ketting waaraan een grote ijze
ren pot hing 

In de winterdag was de Vrakkinkweg een grote 
diepe modderpoel, evenals de Oude 
Borculoseweg, hoewel deze hoger lag 
Een groot deel, tot voorbij boerderij 
"Riekenbarg", was volgestort door de aangelan
den met puin van de Luttikhuis-molle die op de 
Oosteres heeft gestaan 
Afwatering was er niet Vanaf oktober tot mei 
moest het water er als het ware verrotten 
Vooral het gebied waar "de Schiethoppe" lag 
was zeer laag Het is nu in het terrein nog waar 
te nemen 
Er liep een zogenaamde mestweg tussen hoge 
houtsingels en diepe sloten kronkelend naar de 
Vrakkinkweg Bij de grote droogte van 1976 
kon men nog de contouren van de sloten zien 
die zich door het landschap hadden geslingerd 
Volgens overlevering zouden dit loopgraven 
zijn geweest, gegraven ten tijde van het beleg 
van Grol Het laatste stukje kan men nu nog 
zien, links waar de wegen Laarbergweg, 
Ruiterweg en Deventer Kunstweg dit stukje his
torie omsluiten Verderop aan de Ruiterweg zijn 
deze schansen in de dertiger jaren afgegraven 
en geëgaliseerd Men spreekt nu nog van de 
Tuunterschans en Loekmansbulten 
BIJ de gevechten om de stad Grol is de com
mandant van de Noordei Schans, Willem van 
Nassau (zoon van Pnns Maurits) op 10 augus
tus 1627 gesneuveld 
De enkele jaren geleden overleden Jans 
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Scharenborg die sinds 1900 tot op hoge leeftijd 
heeft gewoond op het Tolhuis aan de Deventer 
Kunstweg, thans bewoond door de fam. 
Krabben, kon zich nog levendig de schansen 
herinneren en ook het tolheffen. Tot voor een 
tiental jaren terug heeft de grote tolboom, als 
een herinnering aan lang vervlogen dagen, nog 
achter de schuur gelegen. 
Ik heb u zo even de slechte toestand van de 
zandweg bij "de Schiethoppe" geschetst. In het 

begin van de dertiger jaren heeft de gemeente 
Groenlo in het kader van de werkverschaffing, 
de dikke modderlaag uit de zandweg laten 
halen. Later werd er schoon zand van de bouw-
kampen van Pleiter ingebracht. De arbeiders die 
dit werk uitvoerden kwamen bijna allemaal uit 
Groenlo. Bij deze werkzaamheden werd een 
kanonskogel gevonden, een overblijfsel uit het 
beleg van Grol. 
Voor het eerst werd toen gebruik gemaakt van 

Op l>(f\ti(Muande Joto, gemaakt dooi Jotogiaaf Hubers uit Groenlo, staan van links naar rechts 
afgebeeld: Gerrit Jan Pleiter, Jan Derk te Nahuis, Gait Bekkenutte, Jan Hoeben, Haksie te Braak, Jacob van 
Druten, Heie Gebbink, opzichter Bergsma met jekker. Frank (de latere gemeentebode}, Hannes Michielsen, 
Firing, Bernard Snijders en met de schop Bernhard Theissen. 

het zogenaamde "kipspoor". Dit waren onge
veer 5 meter lange stukken rail, verbonden met 
dwarsliggers die men aan elkaar koppelde. 
Hierop liet men kipkarretjes rijden die zowel 
links als rechts konden kippen. Het leemtram-
metje van de Grolse steenfabriek was van 
dezelfde makelij, alleen dit werd getrokken 
door een motorwagen. Bij ons moesten deze 
wagens handmatig worden geduwd. 
Na deze ietwat lange uiteenzetting wil ik over

gaan tot de beschrijving van de bewoners van 
"de Schiethoppe" en hun leefwijze, gezien van
uit eigen beleving en door overlevering. 

In 1812 woonde al ene Spilman op het boerde
rijtje "de Weide". Deze Spilman heeft in 1812 
bij de regermg een verzoek ingediend om zich 
voortaan Weideman te mogen noemen. Dit 
zogenaamde traktaat met zegel werd hem op 28 
november 1812 verleend. 

Oudheidkundige Vereniging Groenlo 
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In 1817 trouwde deze Jannes Weideman met 
Grada Buitmk uit Beltrum Jannes overleed op 
9 september 1846 Mevrouw Weideman Buitmk 
was al in 1840 overleden 
Na het overlijden van de Weidemans komt 
Johannes Hendrikus te Bogt, (geboren 19 okto
ber 1793) met zijn vrouw Johanna H Huiskes 
(geboren 24 juni 1784 te Groenlo) op 
"Weideman" wonen Zoon Johannes te Bogt 
werd geboren op 19 jum 1819 Hij trouwt met 
Albertha Heutinck (geboren 4januaii 1826 te 
Groenlo) 
ZIJ trouwden op 5 juli 1850 in op 
"Weideman" Na lUim een jaar vertrokken ze 
naar Groenlo Welke reden er is geweest om dit 
boerderijtje zo spoedig te verlaten is niet 
bekend Misschien was er toen ook al een gene 
ratiekloof 
Op 8 mei 1852 trouwden op het gemeentehuis 
van Eibergen Jan Hendrik te Marvelde en 
Hendnka Berendina te Vruchte 
HIJ is 26 jaar en zoon van Theodorus te 
Marvelde en Johanna te Brake Hij kwam van 
het stamhuis van de Te Marvelde's, boerderij 
"Laarberg" Zij vestigen zich op boerderij "de 
Weide", hij trouwt als het ware bij de naober in 
ZIJ trouwen in bij Johannes te Bogt, een oom 
van Jan Hendrik 
Deze te Bogt vertrekt op 29 april 1874 naar 
Groenlo en woont dan in bij Johan Gerhard 
Abbing, Schependom Wijk B no 74 
Hij overlijdt op 27 april 1879 te Groenlo 
In 1871 werd door Jan Hendrik te Marvelde de 
boerderij overgenomen van zijn oom te Bogt 

Uit het huwelijk van Jan Hendnk te Marvelde 
en Hendnka Berendina te Vruchte werden 4 
kinderen geboren en de gezins
samenstelling ziet er dan als volgt uit 

Jan Hendrik te Marvelde -
geboren 06-11-1825 

Hendnka Berendina te Vruchte -
geboren 18 06-1829 

Johannes Hendrikus te Marvelde -
geboren 19 11 1854 

Johanna Berendina te Marvelde -
geboren 16-06-1856 

Johannes Theodorus te Marvelde -
geboren 01-03-1859 

Antomus Hendrikus te Marvelde -
geboren 05 04 1863 

Na het overlijden van Jan Hendrik op 16 januari 

1893 en het vertrek van Johannes Hendrikus 
naar Borculo, blijven 2 broers met hun zuster 
en hun moeder op de boerderij achter 
Moeder Hendnka Berendina te Vruchte over
lijdt op 9 september 1905 
Johanna Berendina overlijdt op 12 februan 
1916 en haar broer Johannes Theodorus 
(Derk) overlijdt op 4 april 1922 
Sindsdien woont Antomus Hendrikus (Anton) 
alleen op boerderij "Weideman" 

Vele jaren geleden heeft Jans Scharenborg mij 
op m'n vraag of het waar was dat een van de 
broers van "Weideman" in de Eerste 
Wereldoorlog in de bajes had gezeten, het vol 
gende verteld 
Hij had in 1916 gezien (hij woonde toen op 
"Het Tolhuis") dat twee politieagenten uit 
Eibergen langskwamen, elk met een fiets aan de 
hand en Derk te Marvelde tussen hen beiden in 
HIJ was later van Eibergen naar Zutphen over
gebracht Het bleek dat hij roggemeel had 
gevoerd aan de vaikens Dit was toentertijd in 
verband met de voedselschaarste bij wet verbo
den De oveiige roggegarven zijn toen door de 
gemeente Eibergen afgedorst en aan de regering 
geleverd Hoelang Derk hiervoor in de gevan
genis heeft gezeten heb ik niet kunnen achterha
len. 

Ook m Zwolle en Lintvelde zijn mij enkele 
gevallen bekend van boeren die aardappels en 
rogge hadden gevoerd aan de varkens Het is 
bekend dat de toenmalig predikant Mr Ds 
Bartels, die tevens het beroep van advocaat uit
oefende, verschillende mensen gratis rechtsbij
stand heeft verleend 
De bekende Grollenaar Bemhard Weevers die 
schuin tegenover de pastorie woonde en ook de 
grote groentetuin achter de pastorie verzorgde, 
heeft jaren geleden het volgende verteld 
Op een zondagmorgen na de mis had hij diverse 
Zwolse en Beltrumse boeren bij de dominee 
zien binnenstappen om rechts 
bijstand te vragen "Joa" ,zei Bernhard, "ik wet 
wal dat den doomneer meer schinkenvleis op 
toafel hef stoan dan ikke" Naar aanleiding van 
deze wetsovertredingen wil ik proberen u een 
inzicht te geven omtrent de regelgeving voor de 
landbouw in 1914 1918 
In 1916 legde de toenmalige minister van 
Landbouw - Handel & Nijverheid, de heer 
Posthuma, beslag op alle broodgranen en aard-
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appelen In de oorlog van 1914-1918 was 
Nedeiland verstoken van de invoer van kunst
mest en graan De overheid begon voor de 
voedselvoorziening graan op te eisen Er kwa
men allerlei aanplakbiljetten en een regelgeving 
onder het motto "Koren, het vaderland vraagt 
koren, spoedig en veel" Soms deden ze een 
beroep op het gemoed van de boeren, elk mud 
rogge, niet geleverd aan de regering, bei ooft 
200 mensen van een pond brood 
Dooi deze maatregelen daalde de veestapel (o a 
varkens en kippen) met 60% Gelukkig voor de 
Achterhoekse boeren kwam er in 1918 een 
einde aan deze situatie, anders was de land 
bouw op de gemengde bedrijven totaal ont 
wricht Ook het belastingstelsel pakte nadelig 
uit voor de boeren want ze kregen een aanslag 
naar het aantal hectares en het aantal stuks vee 
Gelukkig kwam hier in 1920 verandeiing in Is 
het verwonderlijk dat de beide broers Te 
Marvelde (Derk en Antoon) zeer veel moeite 
hadden met al deze bemoeienissen van "dee 
vromde heren'"' 
Ze beschouwden zich als koning op hun erf en 
duldden daar geen inmenging van vreemden 

Antoon deed het werk op het ongeveer 4 hecta
re grote boerderijtje met een zogenaamde 
Russische pony Hij hield enkele koeien en een 
paar pinken en kalveren Naast het Saksische 
boerderijtje had hij een schuurtje staan De ach
terwand en de zijwanden waren afgetimmerd 
met dennen planken die men over elkaar tim
merde, het zogenaamde "potdekselen" Hierin 
had hij een kar, wagen, houten karploeg en een 
houten eg Daarnaast bevond zich een varkens-
hok met 1 of 2 varkens 
In de roggebouw en de hooitijd had hij hulp van 
de vrouw van z'n achtemeef, Jannao te 
Marvelde Ter verduidelijking wil ik deze fami 
lietak nader toelichten Vooral omdat dit de 
enige familie van Antoon was die zich met hem 
bemoeide Waarschijnlijk schaamden de ande
ren zich voor deze eenzame kluizenaar 

Deze Johanna Berendina (Jannao) te Marvelde 
- Laarveld (geboren 3-2-1885) was op 2-6-1915 
voor de wet en op 6-6 1915 voor de kerk m 
Groenlo getrouwd met Johannes Theodoius 
(Dorus) te Marvelde (geboren 17-4-1886 te 
Eibergen) 
De grootvader van Dorus te Marvelde kwam 
van het stamhuis van de "Te Marvelde's", 

namelijk "Het Laarberg" 
De vader van Dorus heette Bemardus Antonius 
en woonde in de Holterhoek no 83 Deze 
Bei nardus Antonius is op 25-12 1845 geboren 
Zijn vrouw heette Geertruida Susteren en werd 
geboren op 5-12-1847 
Uit dit huwelijk werden 1 dochter en 
3 zonen geboren, te weten 
Johanna Christina, geboren 2-7-1876 
Antonius Lambertus, geb 5-12-1879 
Johannes Hendncus, geb 19-2 1883 
Johannes Theodorus, geb 17 4-1886 
Na de geboorte van Johannes Theodorus, in 
Groenlo en omgeving bekend als Dorus, voer
man en chauffeur bij de Groenlosche Graan- en 
Kunstmesthandel, in de volksmond "De Kute", 
stierf zijn moeder Geertruida Susteren 4 dagen 
later op 21 april 1886 in het kraambed op 39-
jaiige leeftijd Dorus te Marvelde is op 29 april 
1886 door de familie te Marvelde op 
boerderij "Het Laarberg" opgenomen en groot
gebracht Pikant detail is dat de vader van 
Dorus 78 dagen later op 41 jarige leeftijd is 
overleden Vermoedelijk aan de gevolgen van 
pleuritis 
Zoals ik al heb vermeld hielp de vrouw van 
Dorus, Jannao, Antoon in de oogsttijd met het 
werk op de boerderij 

Antoon ging als gelovig katholiek steevast elke 
zondagochtend naar de kerk in Groenlo 
Jarenlang heb ik hem daar naartoe zien gaan 
met een rode zakdoek in de hand, waarin hij 
eieien had Deze bracht hij voor kerktijd naar 
kruidenier Verheijen in de Beltrumsestraat Zo 
nu en dan nam hij wat noodzakelijke winkel-
waar mee naar huis Het was toentertijd meestal 
ruilhandel, dat is betalen met gesloten porte
monnee Het geld was immers betuun (betuun = 
schaars) 
Na kerktijd had Antoon z'n angank bij Dorus en 
Jannao te Marvelde die op het Blik woonden, 
dus dicht in de buurt 
Toen zijn bioer Derk in 1922 aan het sukkelen 
kwam en veel in de bedstee lag, heeft Jannao 
aan Antoon gevraagd "hoo geet het met Derk, 
mot lej neet ne dokter waarschouwen'^" Hierop 
moet Antoon hebben geantwoord "niks weerd, 
den kan der ok niks an doon, ik bun vanmorgen 
nog met een telder peerdebonensoep bi'j hum 
an 't bedde wes en hee wol d'r nog neet noar 
kieken" Vrij kort hierna is Derk gestorven 
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Eind twintiger jaren is er bij Antoon een 
gerechtelijke verkoop geweest Hij had geen 
grondbelasting enjachtrente der Heerlijkheid 
betaald Het innen gebeurde door verkoop van 
een pink 
Mensen die dit hebben meegemaakt, vertelden 
mij het volgende de pink werd uit de stal 
gehaald en op de deel geplaatst Er waren hon 
derden nieuwsgierigen aanwezig, het was mud 
vol op de deel en rondom het huis Op een 
bepaald moment kwam Antoon door de keuken
deur de deel opgelopen met een groot broodmes 
in de hand In een hoek achter de keukendeur 
heeft hij de wedplank gepakt en daarop het 
broodmes scherp gestreken Maai de paniek had 
al toegeslagen De mensen hebben als het ware 
de deuren uit het huis gedrukt om weg te 
komen Er gebeurde verder niets, het was 
slechts een ondeugende streek van Antoon 

Aan het einde van de Oude Borculoseweg 
rechts, waar de Laarbergweg begint, had hij een 
weiland waarin een oud kippenhok stond met 
een 20-tal kippen Voeren deed hij ze praktisch 
nooit, ze waren zo licht, ze konden honderden 
meters vliegen tot bij ons in de haverberg Ook 
is het toen voorgekomen dat Antoon een pink 
uit de weide kwijt was Men moet namelijk 
weten dat hij geen prikkeldraad om zijn weiland 
had HIJ maakte de houtwal als het ware 
ondoordringbaar Takken van de meidoorn, de 
esdoom en de eik werden naar de grond gebo
gen zodat ze vlak over de grond groeiden Mijn 
vader ging 's middags door de houtwallen op 
zoek naar de pmk Hij zag de pink hangen, ver
ward in het houtgewas waarbij ze langs de wal 
in de diepe sloot was gegleden Men moet 
namelijk weten dat Antoon z'n kalveren een 
houten stellage, een zogenaamde "stramp", om 
de nek deed tegen het uitbreken uit de weide 
In het midden van de dertiger jaren kwam 
Antoon bij ons en buurman te Brake "op 
Panneman" hulp halen bij het afkalven van een 
vaarsje Oonge koe) 
Door de slechte ontwikkeling van deze koe ging 
het afkalven met zonder grote risico's Mijn 
vader stelde voor dat onze knecht per fiets dok 
ter Aukema zou gaan halen Toen werd Antoon 
kwaad en zei letterlijk "leleu wilt mien op kos 
ten jagen, leleu trekt neet" Nog zie ik de grote 
Hendrik te Brake de armspieren spannen en het 
kaltje met geweld ter wereld komen Het kalfje 
bleef leven maar de moederkoe was gedeeltelijk 

verlamd en kon met meer staan 
Een week later vroeg mijn vader aan Antoon 
hoe het met de koe ging, "Hee wol neet, ik heb 
um maor in de pekkel ezat" was z'n antwoord 

Antoon te Marvelde heb ik niet anders gekend 
dan met een zijden pet op z'n hoofd en een 
broek en jas die zwart/groen van ouderdom 
waren Een enkele keer legde hij deze kleren in 
een diepe sloot waarin een dikke laag rottende 
elzenbladeren lag De kleding het hij enkele 
dagen inweken waarna hij ze in de wind het 
drogen Hierdoor kregen de kleren een donkere 
kleur en werden misschien ook iets meer water
afstotend 

Achter het huis, pal naast de "nendeure" had hij 
een diepe kuil, een zogenaamd "mestgat" 
Hierin deed hij schollen, plaggen en een beetje 
mest door elkaar om zodoende meer mest te 
krijgen voor het land Deze plaggen hakte hij 
met een speciaal gebogen schop, een zoge
naamde "hakke", langs bouwkampen en in het 
veld (heideplaggen) Het was in die jaren een 
grote zorg om over voldoende mest te kunnen 
beschikken Vroeger zeiden de oudelui "bidden 
en mesten is geen bijgeloof' Tegenwoordig is 
mest iets dat door milieufanaten wordt 
beschouwd als een produkt dat zeer slecht is 
voor het milieu 
Toch zullen we moeten beseffen dat, wanneer 
men gezonde en voedzame producten wil ver
bouwen, men ze wel met organische mest zal 
moeten bemesten 

Op 20 juli 1938 ging er een schok door de 
buurtschap Avest en Groenlo Als een lopend 
vuurtje ging het nieuws rond dat Gerrit Jan 
Pleiter, de naober van "de Schiethoppe", z'n 
buurman Antoon te Marvelde, gelegen in een 
plas bloed, dood in de keuken had gevonden 
In het volgende verslag zal ik proberen het 
gehele verhaal minutieus te vertellen omdat ik 
er als jongeling zelf bij ben geweest 
We waren aan het hooien achter "de 
Schiethoppe" toen de heer Nijenhuis, postkan
toorhouder te Beltrum, bij ons kwam met de 
mededeling dat de deur bij Antoon op slot zat 
en hij er zodoende niet in kon Hij vroeg of 
Antoon misschien met thuis was Mijn vader 
dacht dat hij er wel was maar hij had hem die 
ochtend nog met gezien "Ik zal wel even mee
gaan", zei mijn vader 
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De deur was inderdaad van binnenuit gesloten. 
Toen ze door het raam naar binnen keken, 
zagen ze Antoon op de vloer in de keuken lig

gen, z'n hoofd badend in een plas bloed. Mijn 
vader is direct naar het gemeentehuis in 
Groenlo gefietst en heeft burgemeester 
Kraakman z'n 

de zusters werd afgelegd. 

Hendricus Antonius te Marvelde, geboren op 5 
april 1863 te Avest (gemeente Eibergen), over

leed op 20 juli 1938 en werd begraven op het 
R.K. kerkhof te Groenlo. 

waamemmgen ver

teld. Deze heeft 
direct telefonisch 
contact opgenomen 
met het gemeente

huis van Eibergen 
en precies uitgelegd 
wat m'n vader had 
aantroffen. 
Er kon wel een 
moord zijn 
gepleegd! 
In Eibergen moet 
toen groot alarm 
zijn geslagen want 
binnen een half uur 
arriveerde taxibe

drijf Iliohan met 
vier agenten bij het 
boerderijtje, o.a. de 
bekende politie

mannen Mom en de 

"•. ■.';■; BiD';vooR MIJ'- •:'•' 
J'HENDRICUS ANTONIUS 

STE'. MARVELDE 
'geb. te'!'0rbenld^5'April 1863, 
ï plotseling.'pv^rleden 20Juli 1938 
J en begraven'op liet'RlK. Kerkhof 
; '-Ti aldaari 25 'Juli'd'.a.v, , 
''̂ T f̂eJ'̂ hier, V^'ikH^w/Oühebt 
; mij .geroepen." *♦' i--'j--'!'!,'. 
1.̂  W.eeS'mij geen.Recl\ter'maar 
t; Zaligmaker, v ',''■. " ■ 
*■' Hart van Jezus, ik vertrouw op U. 
•r..7i' H. Hart van Jezus, ik geloof in 
fu'we Liefde tot mij. ' 
'■''Jezus, Maria, Joseph, U geef ik 
'i .mijn hart,'mijn ziel en mijn leven. 
f ; [Alle Hciiielt;ebeden vet'rUkt.ïneL 
^ ^ / '^»fJatftn voor da overlQdoQd]. 
r ' ' * " ..' LAAT 0N3 HIDDEN 
' WD recoinniaadeeren U o ileor d« ti«l 

van , Ow ^dienaar Antomus, updat liU, 
' voor de wereld Kesturveu, vooi U moge 
' leven,' 'en yll doorUwe Koedertieieiid
' ato batrohattlKlield'bem da zundeii ver

^. tteven, dia hö tydans i l j " aardBCheii 
■A wandel door luanaclieUlke ïwakheul 
, ' heef t bedreven. ' Door Chrialua omen 

'f beer . 'Amen .«« . , 

\iO. J .Wlegerlnlt'..JJoekliandal. Uroeiilo 

%l^@©igj'l^®g7 
■^rEK WII.I.E VAHl lWK 

H WOHPhH.OII ZUS.DNK'IKM 
U OVEK Dl. AKMI-. Zll.l.KH 

•OltZLJS HAKMIIAKIIUHUUI. 

' - • ■ ^ 

31A I " . 
rv

i' 

kleine Kammeier 
met z'n kromme benen. 
Alles werd afgezet en het huis en de deel wer

den nauwkeurig onderzocht. Door politieman 
van Eek, gerechtelijk deskundige, werd gecon

stateerd dat een hartstilstand de doodsoorzaak 
was. Antoon was aardappelen aan het schillen 
en door de hartstilstand van zijn stoei gevallen, 
met zijn hoofd op de rand van de emmer, het

geen de hoofdwond had veroorzaakt. 
De politieman Mom vroeg wie de naaste ver

wanten van Antoon waren. Er stonden toen al 
wel enkele honderden mensen. 
Derk te Marvelde van de Eibergseweg bleek de 
oudste neef van Antoon te zijn. 
Zijn zoon Tonie te Marvelde, de latere melk

boer en begrafenisdrager van de Nieuwe 
Calixtuskerk, kwam met paard en wagen. Door 
enkele helpers werd het lijk, liggend op een lad

der, op de ladderwagen geschoven en afgedekt 
met een oud laken. 
Het lichaam van Antoon (de leertjesklompen 
nog aan z'n voeten) werd afgevoerd naar het 
Vincentius Gasthuis te Groenlo alwaar hij door 

Namens de erfgenamen heeft Tonie te Marvelde 
samen met notaris Wolters zich belast met de 
verkoop van de nagelaten bezittingen. Op 2 
augustus 1938 werd bij publieke veiling op 
"Weideman" de inboedel bij opbod verkocht. 
Het ging, zeker voor die tijd, voor hoge bedra

gen in andere handen over 
Veel gebruiksvoorweipen zoals de haolketting 
met ijzeren pot die boven het vuur hing, het 
piklempken, tinnen lepels en borden, ronde 
opklaptafel, koperen ketels, lepelbord, vuurpla

tentange en vuurlepel, blaozepiepe en koffie

smodde, werden bijna allemaal gekocht door 
kapelaan Korrel. 
Hij deed dat in opdracht van de dames 
Wiecherink die toentertijd tegenover het 
Gasthuis woonden. Een houten beeldje, voor

stellende een priester in misgewaad, werd door 
Tonie te Marvelde geschonken aan kapelaan 
Korrel. Hoewel het beeldje geen kunstwaarde 
had, is het voor de Calixtusparochie van grote 
waarde. 
Het was afkomstig van de boerenhoeve "Het 
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Laarberg" waar omstreeks 1700 in het geheim 
de kathoheken hun godsdienst beoefenden in 
een zogenaamde schuilkerk 
De vader van Antoon, Jan Hendrik, moet het bij 
zijn huwelijk in 1852 uit z'n ouderlijk huis "het 
Laarberg" hebben meegenomen. 

BIJ een oproep in de Geldersche Bode werd een 
ieder die iets te vorderen had of verschuldigd 
was aan Antoon te Marvelde verzocht zich voor 
5 september bij notaris Wolters te melden 
Jannao te Marvelde van 't Blik, die Antoon de 
laatste jaren steeds had geholpen in de oogst
tijd, heeft ook een briefje ingediend Ze deed dit 
op aandringen van Gerrit-Jan Pleiter die getuig
de voor de door haar verrichte werkzaamheden 
Van het uitgekeerde bedrag, enkele honderden 

guldens, kochten ze een radio Zodoende waren 
ZIJ één van de eersten in de buurt die zo'n 
"kastje" hadden Weliswaar op batterijen omdat 
er in de buurt nog geen elektriciteitsnet was Dit 
werd pas in 1950 aangelegd 
De Russische pony, enkele koeien, een paar kal
veren en de boeienvoortvanng, bestaande uit 1 
ladderwagen, karploeg en eig, beiden van hout, 
gingen voor gewone prijzen van de hand Op 7 
september was de inzet van het bouwplaatsje 
"Weideman" met de gronden Op 21 september 
was de toeslag De gronden gingen over naar 
diverse kopers Tome te Marvelde kocht het 
huisperceel, te weten de behuizing met O 78 10 
ha voor ƒ 1 111,- De behuizing werd in de 
herfst gesloopt 

r ^ ^ ^ ^ Allen die iets te VORDEREN 
i ^ ^ K ^ HEBBEN VAN of VER-
^ ^ ^ ^ SCHULDIGD ZIJN aan de 
nalatenschap van wijlen den heer A H TE 
MARVELDE op Weideman te Avest wordt 
verzocht hiervan voor 5 September opgave te 
doen ten kantore van den 

Bericht van Inzet 

Notaris Wolters 
te Groenlo 

Notaris WOLTERS 
te GROENLO 

zal op Woensdagen 7 September bij inzet in 
het hotel de Pelikaan en 21 September bij toe 
slag in het cafe Meijer te Groenlo telkens des 
nam 3'/2 uur ten verzoeke van de Erven van 
wijlen den heer A H TE MARVELDE te 

publiek verkopen: 
Het bouwplaatsje „WEIDEMAN" 

te Avest gem Eibeigen te veilen als volgt 
1 Huis en erf, weil en boomgaard gr 78 10 
are, 2 Bouwld „Barberkempke" gr 28 40 are 
3 Bouwld gr 15 20 are, 4 Bouwld gr 18 60 
are, 5 Bouw- en weild gr 54 30 are, 6 Weild 
en hakht gr 51 80 are, 7 Weild gr 1 16 40 
H A 

Massa's 1 t/m 7 1, 5, 6 en 7, 5 en 6, 1 t/m 
4 2, 3 en 4 

Nadere inlichtingen omtrent overname enz 
ten kantore van b g Notaris 

Aanwijzing geschiedt door den heer J Th 
te Marvelde Eibergsche weg, Groenlo 

Notaris WOLTERS 
te GROENLO 

b e r i c h t 
dat het bouwplaatsje 

„WEIDEMAN" 
te Avest gem Eibergen in hoogsten stand in 
percelen is ingezet 
1 Huis en erf, weil en boomgaard gr 78 10 
are op ƒ 1111 , 2 Bouwld „Barberkempke 
gr 28 40 are op ƒ 520,- 3 Bouwld gr 15 20 
are op ƒ 300,-, 4 Bouwld gr 18 60 are op 
ƒ 365, , 5 Bouw en weild gr 54 30 are op 
ƒ 707, , 6 Weild en hakht gr 51 80 are op 
ƒ 6 5 5 , , 7 Weild gr 116 40 H A op 
ƒ 1650, 

Massa's 1 t/m 7, 1, 5, 6 en 7, 5 en 6, 1 t/m 
4, 2, 3 en 4 

Nadere inlichtingen omtrent overname enz 
ten kantore van b g Notaris 

Aanwijzing geschiedt door den heer J Th 
te Marvelde, Eibergsche weg, Groenlo 

De toeslag blijft bepaald op Woensdag 21 
Sept in Cafe Meijer te Groenlo des nam 3'A 
uur 

Enkele advertenties van Notaris Wolters uit de plaatselijke krant betreffende de verkoop van ' Weideman' 
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In opdracht van belastingadviseur Zeman uit de 
Notenboomstraat is, vlak na het overlijden van 
Antoon, door schilder Wamelink die ook goed 
landschappen kon schilderen, een olieverfschil
derij gemaakt van diens bouwvallige boerderij
tje "Weideman". Volgens een mededeling in de 
Geldersche Bode heeft het schilderstuk een 
maand lang in de etalage gestaan en is toen naar 
de opdrachtgever Zeman gegaan. Ondanks uit
gebreide naspeuringen bij de kinderen Zeman 
heb ik niet kunnen achterhalen waar het schil
derij gebleven is. 
Ze konden zich wel iets herinneren van een 
olieverfschilderij, maar wisten niet waar het 
was gebleven. Zo is ook deze laatste herinne
ring helaas verdwenen. 
Met de sloop is een heel oud karakteristiek 
Saksisch boerderijtje verdwenen. Alleen de zeer 
oude stenen waterput die vlak voor het huis 
stond en de diepe sloot met elzenhout, herinne
ren nog aan deze lange historische geschiede
nis. 

Een beeldje uit „Het Laarveld ". 
- Onder den inboedel van den plotseling overleden land

bouwer Antoon te Maivelde te Avest, bevond zich een klein 
houten beeldje, rood geverfd, voorstellende een priester in mis
gewaad, in de handen heffende een monstrans. Hoewel dit pri 
mitieve beeldje geen kunstwaarde heeft, is het toch voor de 
geschiedenis van de Sint Calixtus parochie merkwaardig, daar 
het vermoedelijk afkomstig is uit de oude boerenhoeve „Het 
Laarveld', waar omstreeks denjare 1700 de Katholieken in het 
verborgene de heilige Geheimen van den Godsdienst vierden. 
Het beeldje, hoog pl.m. 14 cm thans in eigendom overgegaan 
aan kapelaan Korrel alhier. 

A V E S T 

De oud-Saksische hoeve „Weideman". 
- Zaterdagochtend werd alhier ten ovei staan van den 

notaris Wolters uit Groenlo den inboedel geveild van de oud-
Saksische boerenwoning genaamd „Weideman", eigendom van 
nu wellen den landbouwer Antoon te Marvelde. Er was zeer 
groote belangstelling; de vele oude voorwerpen enz. gingen 
tegen hooge prijzen in andere handen. 

Rectificatie. In het berichtje in ons vorig no over het oude beeldje 
van „Het Laarveld' weid de naam van de boerenhoeve foutief 
geschreven, deze luidt van oudsher „Het laarberg" of m den omgang 
„Het Laorbarg' 

Enkele berichtjes uit de plaatselijke krant. 

Tonie te Marvelde en erfgenamen verkopen op 
12 maart 1968 dit stuk grond aan de familie 
Koenderink (Kras). Zij zijn thans nog eigenaar 
van dit stukje grond. 
Ik heb u niet alleen de geschiedenis van het 
geslacht te Marvelde geschetst, maar tevens 
getracht u inzicht te geven in het leven en wer
ken van deze mensen in die tijd. 
Het boerenleven bestond vroeger niet alleen uit 
economisch denken maar ook uit het beleven 
van de natuur met al z'n wonderen, wanneer 
men dit maar wil zien. 

De moderne mens is stoffelijk rijker en geeste
lijk armer geworden. In onze tijd leeft men 
meer voor gewin en vermaak. 
Wij willen niet terug naar die (goeie) oude tijd 
maar wel naar een schone toekomst. 
Wij hebben veel gemakken en geneugten die 
onze voorouders niet hadden maar zijn wij 
gelukkiger dan zij? 
Men moet het besef vasthouden van de simpele 
dingen in ons leven. Naast de zakelijke cultuur 
is er het beleven van traditionele waarden, nu 
en in de toekomst. 
We zullen moeten streven naar leefbaarheid met 
de voorzieningen die de moderne tijd biedt. 
Ook moeten we leven met het verleden, naar 
ons aller oorsprong, en zo een zicht openen 
naar onze toekomst of bestemming. 

'Weideman" na novemberstorm m J9J/. J.G. Pleiter. 
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MARIA WIECHERINK 
Slachtoffer van gebeurtenissen en omstandigheden. 

Door H.G. Nijman. 

Op 24 november 1810 verschenen Hendrik 
Wolberink en Anna Wiecherink voor de 
huwelijkscommissarissen te Groenlo'. 
Hendrik Wolberink was de 27jarige zoon van 
Albert Wolberink en Johanna Duistermaat. Zijn 
4 jaar jongere vrouw werd als Anna Christina 
gedoopt op 5 augustus 1787, maar als Anna 
door de huwelijkscommissarissen ingeschreven. 
Zij was de dochter van Jan Wiecherink en 
Johanna Groot Valkenborg. 
Op 14 juni van het jaar daarop konden Hendrik 
en Anna een zoontje ten doop houden en hij 
kreeg de namen Joannes Bernardus. 

Juist in die tijd rekruteerde Napoleon jonge 
mannen uit zijn rijk om ten strijde te trekken 

N A A M L Y S T 
I T * ' m ■ ' " " - " i " ' " ' 

». . .Xi i .1 
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tegen Rusland. Het oproepen van dienstplich

tigen leidde tot verschillende volksopstanden. 
Ook Hendrik Wolberink kreeg een oproep en 
moest naar Rusland vertrekken. 
In het voorjaar van 1813 begonnen schaarse 
berichten binnen te sijpelen over het catastrofa

le verloop van de Russische veldtocht, waarbij 
15.000 Nederlandse soldaten betrokken waren. 
Van Hendrik Wolberink werd nooit meer iets 
vernomen. Hoewel zijn overlijden nooit werd 
bevestigd, kon zijn uitblijven maar één ding 
betekenen: Hendrik Wolberink behoorde tot de 
talrijke vermiste en waarschijnlijk gesneuvelde 
soldaten van Napoleons tragisch verlopen 
Russische avontuur. 
Op 11 november 1814 kwam er bij het Grolse 

gemeentebestuur een brief binnen van de 
Gouverneur van Gelderland, waarin deze mee

deelt, dat er bij de gezant van het Russische 
Hof lijsten ter inzage liggen met namen van 
gesneuvelde soldaten. Maar ook dat zal niets 
hebben opgeleverd. 

De nog jonge vrouw van Hendrik Wolberink 
bleef met haar kleine zoontje alleen achter en 
het leven ging gewoon door. 
Op 30 augustus 1817 werd een dochter geboren 
en de pastoor moest in zijn doopregister noteren 
dat het een onwettig kind betrof. Het dochtertje 
werd Henrica genoemd. Enkele jaren later 
kreeg ze een tweeling: Johannes en Hermanns 
Sebastianus. De pastoor noteerde bij de doopin

schrijving nu de naam van een vader: Emanuel 
Penan/Penon/Penou. De achternaam is moeilijk 
te lezen en deze persoon komt in geen enkele 
ons bekende registratie voor. We weten dus ook 
niet of hij wel in Groenlo woonde. Het zou 
zelfs een gefingeerde naam kunnen zijn. 
Het zoontje Hermanns Sebastianus overleed al 
op 2 november 1821, enkele weken na zijn 
geboorte. Ook bij de doopinschrijving van 
Josephus Wiecherink op 13 februari 1823 komt 

Een van de vele gepubliceerde naamlijsten van 
vermiste militairen. Collectie gemeentearchief 
Eibergen. 
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dezelfde moeilijk leesbare achternaam voor, 
maar dan met de voornamen Johannes 
Philippus. Twee jaar later in 1825 werd Maria 
gedoopt. Dan wordt als vader weer genoemd 
Manuel Penon(?) en tenslotte wordt bij de doop 
van Hermina Wiecherink op 21 december 1826 
Johannes Penon(?) als vader genoteerd. Deze 
Hermina overleed al na een paar dagen. 

Zoals reeds gezegd is de persoon met de achter
naam Penon (als het tenminste een en dezelfde 
persoon is) in de ons beschikbare bronnen ner
gens geregistreerd, zodat we niets over hem 
weten, zelfs niet of hij echt bestaan heeft. 
Van de geboorte van al deze kinderen werd op 
het stadhuis aangifte gedaan door de vroed
vrouw Henrica Lindeboom en allen kregen ze 
de achternaam van de Moeder: Wiecherink. De 
familie woonde in de Kattenstraat, nu 
Bastionstraat, te Groenlo"*. 

Wiecherink inwonen in de Kattenstraat. Tot ver 
in de twintigste eeuw hebben op het adres 
Kattenstraat 4, later Bastionstraat 4, nog 
Wolberinks gewoond. Tot zijn overlijden in 
1929 woonde er Johannes Hendricus 
Wolberink, een zoon van Johannes Bernardus. 
En ook daarna bleef de familie Wolberink het 
huis bewonen. Later werd het pand afgebroken 
en werden er nieuwe woningen gebouwd. 

Op 6 april 1865 overleed in het huis nummer 73 
in de Kattenstraat in de ouderdom van 78 jaar 
Anna Christina Wiecherink, kousenbreister*. In 
de overlijdensakte staat dat ze weduwe is van 
Henricus Wolberink 'in leven militair, alhier 
woonagtig geweest, doch in Rusland overle
den'. In het begraafboek van de Rooms 
Katholieke parochie staat dat op 8 april 1865 is 
begraven Anna Christina Wolberink, oud 77 
jaaf. 

Johannes Bernardus Wolberink, de halfbroer 
van de kinderen Wiecherink, trouwde op 5 mei 
1840 met Gesiena Nijveld'. Bij zijn huwelijk 
verklaarde hij onder ede dat het hem onmoge
lijk is het overlijdensattest of een akte van 
bekendheid van zijn vader te overleggen. 
Het gezin Wolberink-Nijveld ging bij moeder 

Het is niet ondenkbaar dat het gezin Wiecherink 
een niet al te beste naam had in Groenlo. 
Immers, moeder Wiecherink had een verhou
ding met die Emanuel. Afgaande op z'n naam 
een buitenlander. Vermoedelijk woonden ze niet 
eens bij elkaar, want in de belastingkohieren 
wordt steeds Anna Wiecherink aangeslagen. 

. ^ ^ ^ - J C ^ - ^ W V / 

De Kattenstraat (later Bastionstraat) te Groenlo. Situatie ca. 1935. In het tweede huis van links woonde de 
familie Wolberink. Fotocoll. Gemeentearchief Groenlo. 

Oudheidkundige Vereniging Groenlo 13 



'Grols verleden " - Nummer 1 

Bovendien stond het niet eens officieel vast of 
ze wel weduwe was Zeker voor de kerk niet, 
want bij haar overlijden in 1865 werd ze 
immers nog mevrouw Wolbermk genoemd 
Aan het leven van Maria, geboren op 24 apnl 
1825 IS dit stuk gewijd 

Toen Maria een jaar of zeventien was kwam ze 
in dienst bij de winkelier Dievelaar in Groenlo 
en later bij bakker Kmkkink en de familie 
Wolters** Wolters was timmerman in Groenlo 
In die tijd kreeg Maria een verhouding met 
kapelaan Christianus Gepkens Gepkens was 
geboren op 4 september 1819 in Oud Zevenaar'' 
en dus zo'n jaar of zesentwintig toen hij Maria 
leerde kennen Maria's halfbroer Wolbermk en 
zijn vrouw vonden dat hun zus Maria wel wat 
erg vaak ging biechten Ze zeiden tegen haar 
dat dat vele biechten met nodig was, maar 
Maria was niet voor rede vatbaar Ze was vol 
van 'haar' kapelaan Misschien vond ze in hem 
onbewust wel de vaderfiguur die ze in haar 
jeugd had moeten missen, wie zal het zeggen*^ 
Maar Maria wist natuurlijk ook drommels goed 
dat, als ze zwanger zou raken, de schande 
ondragelijk zou zijn Hadden ze thuis met altijd 
met die schande geleefd*^ Was haar moeder ook 
met altijd nagewezen"^ Zij en haar broers en 
zussen waren ook kinderen van een alleenstaan
de moeder Daarom roerde zij bij Gepkens dit 
probleem aan Hij wist haar gerust te stellen 
HIJ stelde haar, als ze zwanger bleek te zijn, een 
baan als dienstmeisje bij zijn familie in het 
vooruitzicht En als hij dan zelf ooit pastoor zou 
zijn, kon ze mooi zijn huishoudster worden Dat 
leek Maria wel wat, getuige het feit dat ze aan 
een groot aantal mensen (weliswaar in vertrou
wen) vertelde dat ze misschien wel heel snel 
zou gaan vertrekken, maar dat ze niet kon zeg
gen waarheen Uit later gedane verklaringen 
blijkt, dat Maria een tijdlang opvallend vrolijk 
moet zijn geweest door dit vooruitzicht 
Toen haar oudste zus Hendrika een keer vroeg 
waarom ze zo vrolijk was, vertelde Maria het 
hele verhaal Ze vertelde ook dat ze een 
afscheidsfeestje zou geven Uit dit alles blijkt 
wel dat Maria de kapelaan volledig vertrouwde 
Half juli 1846 merkte Maria dat ze over tijd 
was 
Ze begon zich zorgen te maken, want de kape
laan had nog geen werk gemaakt van dat 
beloofde baantje bij zijn familie Een week 
later, op zondag 26 juli, ging ze na de mis naar 

hem toe om er op aan te dringen vaart te zetten 
achter die baan 
Ze had immers tegen verschillende kennissen al 
gezegd dat ze binnenkort met onbekende 
bestemming zou vertrekken Ze spraken af om 
er na de middag op een stil plekje buiten de 
stad verder over te praten 

's Middags ontmoetten ze elkaar in de 
Epsweide Hoewel de naam anders doet ver
moeden, was dit een bosje Het lag ten zuiden 
van de stad vlakbij boerderij Klein Walterbosch 
Aanvankelijk probeerde de kapelaan Maria 
gerust te stellen het was immers met zeker of 
ze wel zwanger was Hij bood ook nog aan 
Maria's borsten te onderzoeken daaraan kon hij 
zien of ze zwanger was Maar Maria was er zelf 
van overtuigd Die middag in de Epsweide pro
beerde Christianus Gepkens zich van Maria te 
ontdoen Met een mes bracht hij haar flinke 
verwondingen toe, maar Maria slaagde erin te 
ontsnappen Ze vluchtte het bos uit en rende 
een voetpad naar de stad op In de buurt van de 
straatweg naar Winterswijk zagen wat mannen 
die daar wandelden, de kapelaan van achter een 
bosje tevoorschijn komen Toen hij dichteibij 
kwam, zagen ze dat hij onder het bloed zat Hij 
vertelde dat hij een vrouw die werd aangevallen 
had ontzet en de aanvaller op de vlucht had 
gejaagd Hoewel hij er zelf ook met geheel zon
der kleerscheuren vanaf was gekomen De aan
wezigen hadden honden bij zich en gingen snel 
kijken, maar vonden geen spoor van een slacht
offer of een aanvaller De kapelaan ging op weg 
naar de stad en ten huize van de pastoor her
haalde hij zijn versie van de gebeurtenissen 
Bijna tegelijkertijd wandelde een gioepje inwo
ners van Groenlo met ver daar vandaan buiten 
de stad en zij zagen Maria helemaal bebloed 
komen aanlopen Ook na heihaald aandringen 
weigerde ze de naam van haar belager te noe 
men Inmiddels was ze in Groenlo aangekomen 
en heelmeester Schindler was snel ter plekke 
HIJ ontdekte vier flinke snij- en steekwonden 
Ook Maria's halfbroer en zijn vrouw waren er 
in een oogwenk en ze heten snel een geestelijke 
roepen, want Maria's toestand leek zorgelijk 
Kapelaan Otten was spoedig aanwezig, maar 
ging ook al snel weer weg Later vroeg Maria 
om kapelaan Gepkens te laten komen, onder 
voorwaarde dat haar werkgever Wolters en zijn 
vrouw bij het gesprek aanwezig zouden blijven 
Zo gezegd, zo gedaan De kapelaan arriveerde. 
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maar Wolters en zijn vrouw konden niet ver
staan wat er gezegd werd. 
Toen de kapelaan vertrokken was vertelde 
Maria tegen Wolters dat een zekere Jan Berend 
haar had aangevallen. Hij zou achter 
Winterswijk wonen en in slaapmutsen handelen. 
Met assistentie van de Winterswijkse politie en 
de ambtman van Südlohn werd diezelfde mid
dag een zekere Bernhard Roprecht uit Oeding 
gearresteerd en meegevoerd naar Groenio. 
De Winterswijkse commissaris van politie 
Dunnewold was hierbij aanwezig. 
Allereerst werd Roprecht met kapelaan 
Gepkens geconfronteerd, maar deze ontkende 
dat dit de dader was. 
De toestand van Maria verslechterde ziender
ogen. Toen men weer een geestelijke wilde ont
bieden, wist Maria duidelijk te maken dat dat 
beslist niet kapelaan Gepkens mocht zijn. Even 
later verscheen pastoor Boscher. In het bijzijn 
van de pastoor werd de verdachte Roprecht met 

Dit kaartje geeft de situatie rond 1845 ten zuiden van de stad Groenio 
aan. Met een stippellijn is de huidige Twenteroute en de Rondweg 
aangegeven. Het gearceerde gedeelte is de Epsweide. Dit kaartje is 
gebaseerd op de Kadastrale Minuut, 1830. 

Maria geconfronteerd. Maria ontkende de ver
dachte te herkennen. 

Ze wilde daarna nog meer vertellen, maar pas
toor Boscher merkte op: "Sst, in mijn aanwe
zigheid niet meer; ik wil van de hele zaak niets 
weten." 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de pastoor van de 
verhouding tussen Maria en Gepkens niet heeft 
geweten. Half Groenio was er bij wijze van 
spreken van op de hoogte. Na een gesprek met 
de kantonrechter werd de verdachte Roprecht in 
vrijheid gesteld'". 
Commissaris Dunnewold uit Winterswijk vond 
het allemaal wat vreemd. Vooral de houding 
van de kapelaan en de pastoor was hem opge
vallen. 
In het belang van het onderzoek schreef hij op 
maandag na de bewuste zondag meteen een 
zeer uitvoerige brief aan de Officier van Justitie 
met de hele gang van zaken". 

In Groenio merkte gerechtsdie
naar Van den Berg die het onder
zoek leidde, dat Maria nog iets 
kwijt wilde. Hij vroeg de pastoor 
of hij Maria mocht ondervragen, 
waarop de pastoor te kennen gaf 
dat hij dat prima vond, als hij er 
maar niet bij hoefde te zijn. 

Toen de pastoor vertrokken was, 
vertelde Maria dat kapelaan 
Gepkens de dader was. Diezelfde 
nacht legde ze een uitvoerige 
verklaring af voor de kanton
rechter en herhaalde dit later 
voor de rechter-commissaris. De 
kapelaan werd gearresteerd, 
maar hij ontkende alle beschuldi
gingen. Maria zou een verhou
ding hebben met een ander en 
om deze buiten de zaak te hou
den, de schuld op hem schuiven. 
De kapelaan had haar meermalen 
gewezen op haar slechte gedrag 
en daarvoor kon ze op deze 
manier wraak nemen. Tijdens de 
meikermis van 1845 zou zij in 
een herberg te bed hebben gele
gen met Eduard Reinshagen, de 
38-jarige zoon van horlogemaker 
Reinshagen van de Markt. 
Reinshagen verklaarde later ech
ter, dat ze bij gebrek aan stoelen 
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in de herberg op de rand van een bed hadden 
plaatsgenomen om hun borrel op te drinken en 
wat te praten 
Getuigen verklaarden dat er geen aanmerkingen 
op het gedrag van Maria gemaakt konden wor
den Ze had weliswaar bij haar werkgevers wel 
eens wat snoep en een paar centen weggeno
men, maar daar was nooit werk van gemaakt 
Ook zei de kapelaan redenen te hebben om aan 
te nemen dat geneesheer Hagens uit Eibergen 
en kantonrechter Swaving een wraakactie tegen 
hem waren begonnen In hun actie om leden te 
werven voor hun 'matigheidsgenootschap', 
zoals dat genoemd wordt, vonden zij in de 
kapelaan een tegenstander' 
De kapelaan moest tenslotte toegeven dat de in 
staat van beschuldiging gestelde Bemhard 
Roprecht de dader met was Uiteindelijk oor
deelde de rechter kapelaan Gepkens schuldig 
HIJ werd schuldig verklaard aan poging tot 
moord en ter dood veroordeeld Het vonnis ver
meldde dat hij zou worden opgehangen op een 
der publieke plaatsen in de stad Arnhem Ook 
in hoger beroep achtte de Hoge Raad hem 
schuldig BIJ Koninklijk Besluit" werd de straf 
later omgezet in twintigjarige tucht huisstraf 
Christianus Gepkens zat zijn straf uit in het 
Huis van Bewaring te Leeuwarden'-* Op 9 juli 
1847 werd hij aldaar ingeschreven Bij 
Koninklijk Besluit werd bepaald, dat de straf 
geacht werd ingegaan te zijn op 19 november 
1846, zodat Gepkens op 19 november 1866 in 
vrijheid werd gesteld" Helaas is in de adminis
tratie van het Huis van Bewaring met genoteerd 
waar Gepkens na zijn ontslag naartoe ging Ook 
in het bevolkingsregister van Leeuwarden ont
breekt dit gegeven'" 

In ieder geval is hij met naar zijn geboorteplaats 
vertrokken, evenmin naar de plaats van her
komst, Groenlo 
Maria's angst voor een zwangerschap bleek 
achteraf ongegrond Later bleek dat ze niet 
zwanger was, of, zoals Staats Evers het 
omschrijft in zijn verslag van de strafzaak 

'Ook het vermoeden van zwangerschap ten 
haren aanzien, ten gevolgen van latere voorge-
komene kenteekenen van eenen tegenoverge
stelden staat, verdween ' 

Zelden had er in Groenlo zo'n rel plaatsgevon
den Maandenlang hield het voorval de gemoe

deren bezig en leidde het tot een verscherping 
van de (vooral religieuze) tegenstellingen in het 
stadje 
De bevolking hield er verschillende meningen 
op na De een meende dat de kapelaan schuldig 
was, een ander was overtuigd van een misver
stand en weer anderen waren van mening dat de 
kapelaan het slachtoffer was geworden van een 
wraakactie 

Een van de partijen ging naarstig op zoek naar 
een dader en die werd al vrij snel gevonden 
Men vond iemand die wilde bekennen dat hij de 
dader was Het was een pottenkramer uit 
Haaksbergen en hij werd in een rijtuig door de 
omliggende plaatsen gereden, alwaar m de her
bergen zijn bekentenis werd bekendgemaakt 
Het zal duidelijk zijn, dat hierbij de sterke 
drank rijkelijk vloeide Hij beweerde tevens dat 
de kantonrechter van Groenlo Maria 
Wiecherink voor een bedrag van 300 gulden 
had omgekocht om de kapelaan van de aanslag 
te beschuldigen Om zijn verhaal te bevestigen 
werden ook nog getuigen gevonden 
Bij een gerechtelijk onderzoek bleek echter dat 
de zogenaamde dader op het tijdstip van de aan
slag in Haaksbergen was en dat hij bovendien 
de plaats van het misdrijf met eens kon aanwij
zen 
Het IS met duidelijk wie er achter deze actie 
zaten om de kapelaan te rehabiliteren, evenmin 
IS het duidelijk of de zogenaamde dader en zijn 
getuigen hiervoor zijn betaald Een en ander 
illustreert wel de gespannen situatie in Groenlo 
Men ging immers zo ver om de goede naam 
van de kantonrechter -toch met de eerste de 
beste- uit te spelen tegen die van de kapelaan 
De handlangers werden overigens wegens het 
afleggen van valse verklaringen flink gestraft 
Op 17 november 1846 schreef de Officier van 
justitie aan de burgemeester van Groenlo" dat 
hij van de kantonrechter had gehoord van een 
'volksoploop bij gelegenheid van de terugkeer 
van Maria Wiecherink en de haren' De onrust 
die er in Groenlo heerste was van dien aard, dat 
er gevreesd moest worden voor nog meer onge
regeldheden Of de kapelaan nu werd vrijge
sproken of veroordeeld, in beide gevallen was 
voor moeilijkheden te vrezen In ieder geval 
zouden zij die voor de rechtbank als getuigen 
hadden opgetreden moeten worden beschermd 
Enkele dagen later was er al een detachement 
dragonders op weg naar Groenlo om er de rust 
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te handhaven De taak van de mihtairen was het 
toezien op de veihgheid van personen die in de 
rechtzaak een getuigenis hadden afgelegd en 
hun goedel en Bovendien waren er enkele buur
ten in Groenlo waar verscherpt toezicht noodza
kelijk werd geacht De kosten van de huisves
ting en de voeding van de troepen moest oven 
gens geheel door de gemeente Groenlo worden 
gedragen'" De kosten hiervan zijn verantwoord 
op de gemeenterekening van 1847 ' en bedroe
gen ruim driehonderd gulden Een flink bedrag 
op een gemeentelijke begroting van enkele dui
zenden guldens 
Op 2 decembei 1846 ontving de burgemeester 
van Lichtenvoorde een brief dat er in 
Zieuwent op het Hoenderboom een wachtmees 
ter, een korporaal en negen dragonders, allen 
bereden, zullen worden gestationneerd 

Het heeft er alle schijn van dat dit verband 
houdt met de situatie in Groenlo Misschien 
wilde men wat manschappen achter de hand 
houden, maar toch de inwoners van Groenlo 
met al te veel opschrikken door zoveel militair 
vertoon 
Toen op een gegeven moment de troepen ver 
trokken, betekende dat allerminst dat de rust in 
Groenlo was weergekeerd 
In februari 1847, toen de zaak Gepkens bij de 
Hoge Raad lag, deed er zich nog een incident 
voor '̂ 

Fredericus ten Voorde, nota bene gemeente
raadslid, werd gedagvaard omdat hij volgens 
Wolberink 'onrustverstoorende bewegingen' 
had gemaakt Wat was er gebeurd"^ 

Op 7 februari (1847) had hij voor de kroeg van 
Frans Buve in de handen staan klappen toen 
een grote menigte Maria Wiecherink naar huis 
begeleidde Maar Ten Vooide kwam er gemak
kelijk vanaf door vol te houden dat hij zich in 
de handen had gewreven vanwege de kou 

De Winterswijker J D te Winkel ', die m die 
dagen een dagboek bijhield, schreef over deze 
zaak 'den 26 [juli] werd te Groenlo een 
vrouwspersoon zwaar, zelfs moorddadig 
gewond door den Kapelaan, waarvan zij zwan
ger ging Er werd eerst de zoon van Ropregt 
opgehaald, doch ook de Kappelaan weldra 
[1846] nov den 19 is de Grolsche Kappellaan 
ter dood veroordeeld 
[ 1847] jan den 25 is de zaak van de Kappellaan 

voor den hoogen raad geweest, daar de zaak 
gesteld om de 10 febr behandeld te worden 
[1847] maart den 2 heeft den hoogen raad in 
Den Haag het vonnis goedgekeurd dat het Hof 
van Gelderland den 19 nov over den Grolschen 
Kappellaan heeft uitgesprooken' 

In het jaarlijks verslag van de gemeente 
Groenlo " wordt over de verhouding tussen de 
verschillende godsdienstige bevolkingsgroepen 
gemeld 'Vroeger heerschte er eene goede 
onderlinge betrekking Door de zoo veel 
geruchts gemaakt hebbende gebeurtenissen in 
1846 IS dezelve oogenschijnlijk minder hartelijk 
dan wel tevoren 
Men mag evenwel verwachten dat dezelve op 
den duur zal hersteld worden' 
Dat het voorval invloed had op het dagelijks 
leven in Groenlo blijkt uit datzelfde verslag 
'Op de meer verlichte denkwijze is dezelve 
oogenschijnlijk van geenen bijzonderen 
invloed, echter bij de minder verlichte van zoo 
veel te meerder en wel zoodanig, dat sommige 
neringdoende heden zonder hun toedoen hier
door als het ware geheel van hun debiet wier
den beroofd, hetgeen thans evenwel eenigerma-
te begint toe te nemen 

In de jaren 1849 en 1850 werd door de 
gemeente Gioenlo een langdurige briefwisse
ling gevoerd met diverse instanties over de zaak 
Maria Wiecherink ^ Door hetgeen was voor
gevallen tussen Maria en de kapelaan was 
Maria namelijk met in staat in haar onderhoud 
te voorzien Haar halfbroer Johannes Bemardus 
Wolberink draaide op voor alle kosten van 
levensonderhoud van Maria En omdat hij als 
dagloner aan de kost moest komen, was dit een 
erg zware belasting Volgens Maria en haar 
halfbroer kon ze geen betrekking vinden bij 
haar geloofsgenoten Zij had immers de geeste
lijkheid in diskrediet gebracht Ook de plaatse
lijke instellingen op het gebied van de armen
zorg stonden met bepaald te springen om Maria 
financieel te ondersteunen Bovendien achtte 
Maria zichzelf in staat om met werken in haar 
onderhoud te voorzien Daarom deed ze een 
verzoek om op vrijwillige basis te worden 
geplaatst in de Kolomen van Weldadigheid 

De Kolomen van Weldadigheid waren in het 
begin van de 19 eeuw opgericht om de armoe
de in met name de grote steden te bestrijden 
Op de woeste gronden in zuidwest Drenthe 
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vonden de kolonisten een karig bestaan op een 
stukje grond dat hen werd toegewezen. Ook 
Maria Wiecherink dacht in deze koloniën aan 
de slag te kunnen om een nieuw leven op te 
bouwen. 
Ze was immers nog maar 25 jaar oud. Nu was 
het echter zo, dat tegen het midden van de 19' 
eeuw in de Koloniën eigenlijk al geen vrijwilli
gers meer werden toegelaten. 

In een brief van 22 september 1847'* meldde 
de Gouverneur van Gelderland reeds: '...geen 
of bij hoge uitzondering vrijwilligers te plaatsen 
in de Kol. van Weldadigheid...' in deze brief, 
die overigens het opschrift 'geheim' draagt, zet 
de gouverneur uiteen hoe de laatste jaren de 
Koloniën overvol zijn geraakt. Men wil de 
Koloniën niet uitbreiden, maar proberen door 
een ander toelatingsbeleid het aantal kolonisten 
te verminderen. 
Toch werd door tussenkomst van de gemeente 
Groenlo voor Maria Wiecherink een uitzonde
ring gemaakt. 
Natuurlijk was het gemeentebestuur erbij gebaat 
dat Maria van het toneel verdween. Telkens zou 
zij weer de oorzaak zijn van onrust. Dat zal er 
ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat de 
gemeente zo haar best deed om Maria geplaatst 
te krijgen. 
Na veel heen en weer geschrijf ontving de 
gemeente Groenlo een brief van de Gouverneur 
van Gelderland met de mededeling dat Zijne 
Majesteit machtiging verleende om Maria 
Wiecherink te plaatsen 'op de wijze zoals 
bedoeld bij art. 5 van het Koninklijk Besluit 
van 30 oktober 1843 nr. 47 in de gewone 
Koloniën van Weldadigheid en zulks voor 
Rijksrekening, maar zonder enige consequentie 
voor het vervolg'. 
De gouverneur verzocht de gemeente Groenlo 
dit aan Maria en haar halfbroer Wolberink te 
berichten. 

Op 15 januari 1850 vertrok Maria Wiecherink 
naar Frederiksoord. 
In Frederiksoord aangekomen werd Maria aan
vankelijk ingedeeld bij het kolonistengezin van 
L. Biemans in Kolonie I". Daarna was ze nog 
een tijdje in het gezin van kolonist Dirk L. de 
Vries om uiteindelijk weer terecht te komen in 
het gezin van A. Biemans, een zoon van L. 
Biemans, waar ze meteen na haar aankomst 
werd ingedeeld. 

Bij haar inschrijving werd vermeld, dat Maria 
Wiecherink hulpbehoevend is. Misschien had ze 
een lichamelijke handicap, misschien was ze 
geestelijk niet helemaal in orde. Of was ze de 
aanslag van Gepkens nooit helemaal te boven 
gekomen? We weten het niet. 

In 1855 kwam bij de Kleine Raad in de 
Gewone Koloniën een verzoek binnen van de 
kolonist Bernardus van Limbeek-". 
Hij vroeg toestemming om te mogen trouwen 
met Maria Wiecherink en aangezien Limbeek 
weduwnaar was en er nog 4 van zijn 7 kinderen 
bij hem in huis woonden, achtte de Raad het 
wenselijk dat er een vrouw in huis kwam en 
deed een gunstig voorstel naar de Permanente 
Commissie, die uiteindelijk over dit verzoek 
moest beslissen. 
De Permanente Commissie besloot conform het 
advies van de Kleine Raad en zo gebeurde het 
dat op 14 december 1855-' voor Stephanus van 
Roijen, burgemeester en ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand der gemeente Vledder ver
schenen: Bernardus Limbeek, zich ook noemen
de Van Limbeek, geboren te Gent in 
Gelderland, oud 50 jaar, weduwnaar van 
Jannetje Beets, zoon van Bernardus Limbeek en 
Henrica Hoeijmaeker en Maria Wiecherink, oud 
30 jaar, dochter van Anna Christina Wiecherink, 
arbeidster te Groenlo. 
De getuigen bij deze huwelijksvoltrekking 
waren allen kolonisten. Er waren geen familie
leden uit Groenlo aanwezig. 
De echtgenoot van Maria, Bernardus van 
Limbeek, werd geboren in Gent onder 
Nijmegen op 30 augustus 1805 en was al vanaf 
26 januari 1830 als kolonist gevestigd in 
Frederiksoord. Vier maal over werd bij de amb
tenaar van de Burgerlijke Stand in Vledder aan
gifte gedaan van de geboorte van een kind van 
het echtpaar LimbeekAViecherink'". 
Op 12 september 1856 werd een dochtertje 
geboren, Johanna Maria. 
Veel weten we niet van haar, maar op 24 
november 1877 werd ze gehuwd ontslagen uit 
de Koloniën van Weldadigheid. Een dochtertje 
Geziena Henderika werd geboren op 1 februari 
1859, maar zij overleed reeds op 21 april 1860. 
Het derde kind was een zoon. Johannes. Ook hij 
overleed al heel jong: op 20 mei 1861, drie 
dagen na zijn geboorte. 
Tenslotte werd op 5 juni 1862 een levenloos 
vrouwelijk kind van Bernardus van Limbeek en 
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Maria Wiecherink aangegeven Twintig dagen 
later, op 24 juni 1862, 's avonds om 11 uur 
overleed in het huis nummer 203 in de gemeen
te Vledder Maria Wiegermk 

Aangezien het zo kort erna was, zou ze best 
eens aan de gevolgen van de laatste bevalling 
overleden kunnen zijn 

Met dit overlijden kwam er een eind aan het 
korte leven -Maria was tenslotte nog maar 37 
toen ze stierf- van een vrouw die de moeilijkhe
den met bespaard zijn gebleven We hebben al 
gezien dat ze opgroeide in een gebroken gezin 
Het met terugkeren uit Rusland van vader 
Wolbennk zal ongetwijfeld als een schaduw 
over het gezin hebben gelegen 

Daarna de affaire met de kapelaan en het feit 
dat ze naar aanleiding daarvan door de Grolse 
bevolking met de nek werd aangekeken 
Vervolgens verbrandde ze de schepen achter 
zich en ging ze naar Frederiksoord, waar ze 
terecht kwam in een maatschappelijk gezien 
met al te beste omgeving Tijdens de zeven jaar 
die ze met Limbeek was getrouwd moest ze 
drie keer de dood van een kind verwerken 

Het IS interessant om eens te kijken hoe het de 
andere leden uit het gezin Wiecherink verging 
In dat gezin waren m totaal zeven kinderen 
Een ervan was Maria's halfbroer Johannes 
Bernardus Wolbennk, waarvan we zagen dat hij 
in 1840 trouwde met Gesiena Nijveld 
Broer Johannes Wiecherink, geboren op 15 
oktober 1821, was half verlamd en werd 
wegens bedelarij rond 1860 naar Ommerschans 
gezonden ' Daarvoor had hij al een tijdje door
gebracht m het Huis van Bewaring in Hoorn 
Na zijn ontslag aldaar keerde hij in 1862 even 
in Groenlo terug Hij was toen getrouwd en 
zijn vrouw had enkele kinderen uit eerdere 
huwelijken De vrouw vertrok met haar kinde
ren in 1863 naar 's-Hertogenbosch en in het 
bevolkingsregister van Groenlo staat met pot
lood achter Johannes' naam Tn 1862 zich ver
wijderd ' 
De tweelingbroer van Johannes, Hermanns 
Sebastianus, was al twee weken na zijn gehoor 
te overleden en een zusje van Maria, dat gebo
ren werd op 20 december 1826, overleed op 
kerstavond van datzelfde jaar 
Josephus Wiecherink, de broer die werd gebo
ren op 12 februari 1823, was werkzaam in de 

textielindustrie en vertrok in 1851 naar Aalten 
HIJ woonde daar tot 1859 Toen veitrok hij naar 
Rheine in Duitsland Zijn verdere lotgevallen 
onttrekken zich aan ons gezichtsveld 
Maria's oudste zus Hendnka trouwde met 
schoenmaker Reinerus Wientjes Ze woonden in 
de Kattenstraat, vlakbij de familie Wolbennk, 
haar halfbroer Hendnka overleed al in 1849 op 
eenendertigjange leeftijd 

In dit stuk heb ik getracht een beeld te geven 
van het veelbewogen leven van een eenvoudige 
Grolse vrouw Zoals dat van de meeste mensen, 
had ook haar leven onopvallend kunnen voor
bijgaan Als je opviel kon je daar last mee krij 
gen Ook Maria had als naamloze Grolse op 
kunnen gaan in de grauwe vergetelheid van 
haar tijd Met een beetje geluk had ze ooit nog 
eens terecht kunnen komen in een familieover-
zicht van een verre afstammeling Wiecherink, 
maar dat zou ook alles zijn 

Voor Maria pakte het allemaal wat anders uit 
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Noten: 

1. J. Boekelder, Grolsche huwelijken 1766 -
1942, bijlage 1, Huwelijkscommissarissen 
van de stad Groenlo, 1795 - 1811. 

2. Archief gemeente Groenlo (1811 - 1932), 
inv. nr 126 

3. Deze en volgende gegevens uit het doop
boek van de RK Parochie Groenlo werden 
mij meegedeeld door de heer J. Boekelder 
te Groenlo. 

4. Archief gemeente Groenlo. 
Bevolkingsregister 

5. Archief gemeente Groenlo. Burgerlijke 
Stand. 

6. Archief gemeente Groenlo. Burgerlijke 
Stand. 

7. J. Boekelder, Het overlijdensboek der RK 
Parochie Groenlo, 1833 - 1920. 

8. Gegevens rond de gebeurtenissen in 1846 
zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan: 
J. W. Staats Evers, Lijfstraffelijke regtsple-
ging in Gelderland of belangrijke strafzaken 
van 1811 tot 1859 aldaar voorgekomen, 
1859. Een recente publicatie over deze straf 
zaak is: P. G. Aalbers, Justitiae sacrum. 
Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem, 
Utrecht, 1998. 

9. Telefonische informatie van de heer Giesen, 
Streekarchivariaat De Liemers en 
Doesburg. 

10. Aan de onschuldig aangehouden Roprecht 
is later nog een financiële tegemoetkoming 
toegekend. Gemeentearchief Winterswijk, 
Archief Gemeentepolitie, inv. nr 213, 
Kopieboek uitgaande brieven, 1842 - 1850, 
11 augustus, 5 en 6 september 1846. 

11. Gemeentearchief Winterswijk, Archief 
Gemeentepolitie, inv. nr 213, Kopieboek 
uitgaande brieven, 1842 - 1850. 

12. Informatie van de heer L.A. van Dijk te 
Eibergen: Waarschijnlijk wordt hier het 
Eibergsche Genootschap De Eendragt 
bedoeld. Dit genootschap werd opgericht op 
5 januari 1843. Er is echter een reglement 
uit 1855 bewaard gebleven. Het genoot
schap .stelde zich ten doel het ware, schone 
en goede te bevorderen, door met literatuur 
bezig te zijn, door wetenschappelijke kennis 
te verspreiden bij de leden als wel daar bui
ten 'en de aanmoediging van nuttige instel
lingen en ondernemingen, wat dat laatste 
betreft hoofdzakelijk op zedelijk, maar, voor 
zoo veel de hulpmiddelen van het genoot
schap het toelaten, ook op stoffelijke wijze'. 
In 1855 was rechter Swaving lid. Dokter 
Hendrik Jan Hagens was in 1854 reeds 

gestorven, maar gezien het feit dat een 
groot deel van de maatschappelijk boven
laag van Eibergen er lid van was, is het 
zeer aannemelijk dat Hagens dat ook was. 
Overigens maakte de katholieke arts 
Ellerbeck geen deel uit van deze club. Het 
zou mij niets verbazen als alle leden protes
tant (en dan nog meestal van de liberale 
soort) waren. 

13. Koninklijk Besluit van 21 juni 1847, nr 64. 
14. Gegevens uit het archief van het Huis van 

Bewaring te Leeuwarden werden mij telefo
nisch verstrekt door de heer Kuipers, 
Ryksargyf Frysldn te Leeuwarden. 

15. Koninklijk Besluit van 17 mei 1866, nr 58. 
16. Telefonische informatie van de heer Faber, 

Gemeentearchief Leeuwarden. 
17. Archief Gemeente Groenlo (1811 - 1932) 

inv. nr 179 
18. Archief Gemeente Groenlo (1811 ^ 1932) 

inv. nr 181 
19. Archief Gemeente Groenlo (1811 - 1932) 

inv. nr 682 
20. Archief Gemeente Lichtenvoorde (1811 -

1929) inv nr 267 
21. Archief Gemeente Groenlo (1811 - 1932) 

inv. nr 1027 
22. Het logement van de oorspronkelijk uit 

Munster afkomstige Frans Anton Buvé 
bevond zich in de Nieuwstraat, niet ver van 
de ingang van de Kattenstraat, waar de 
familie Wiegerink woonde. 

23. Voorname lotgevallen van J.D. te Winkel, 
categ. mr Particuliere gestencilde uitgave 
van G.J. te Winkel, B enne kom, z.j. [ca. 
1975] 

24. Archief Gemeente Groenlo (1811 - 1932) 
inv. nr 399 

25. Archief gemeente Groenlo (1811 - 1932) 
inv. nr 66 (uitgaande stukken) en inv. nr. 
179, 181, 183, 185 (ingekomen stukken) 

26. Archief Gemeente Groenlo (1811 - 1932) 
inv. nr 181 

27. C.A. Kloosterhuis, Gegevens over personen 
in de Koloniën van Weldadigheid, Deel I, 
(Niet uitgegeven) Studiezaal Rijksarchief in 
Drenthe. 

28. Rijksarchief in Drenthe, Archief van de 
Maatschappij van Weldadigheid (1818 -
1870), inv. nr 816. 

29. Rijksarchief in Drenthe, Burgerlijke Stand 
Gemeente Vledder, huwelijksakte nr 23 van 
1855. 

30. Rijksarchief in Drenthe, Burgerlijke Stand 
Gemeente Vledder 

31. Archief Gemeente Groenlo (1811 - 1932) 
inv. nr 1547. 
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Het bakkersvak bij Bakkerij Tops 
rond de eeuwwisseling en de twee wereldoorlogen 

Door W J Tops O Carm 
Jongste zoon van Hein Tops en Cornelia van Alphen 

De familie Tops in Zwolle (bij Groenlo), waar 
alle "Topsen" in Groenlo van afstammen, 
bestond eeuwenlang uit agrariërs Daar bestaat 
geen twijfel over, een boerderij met die naam, 
nog prijkend in de dakpannen en een daarlangs 
lopende weg, met diezelfde naam, herinneren 
daar nog aan tot op de dag van vandaag al 
zoveel eeuwen Maar de naar Groenlo uitgewe
ken, jd, geëmigreerde tak, is niet denkbaar zon
der een duidelijke betrokkenheid bij het zaken
leven Die afstammelingen hadden het boeren
bedrijf vaarwel gezegd Definitief 

De directe voorvader van de Topsen in 
Groenlo: 
De directe voorouder van de Topsen in Groenlo 
was Jan Hendrik Tops Hij is de betovergroot
vader van o a bakker Antoon Tops van de 
Lieveldei straat die met zijn bakkerij en snoep-
winkeltje bij velen bekend was En van Nico, 
Bernard en Frans de manufactuner eveneens in 
de Lievelderstraat, maar ook van Jan, Tien en 
Wim Tops Alle zeven kinderen van Hein Tops 
en Cornelia van Alphen Deze Jan Hendrik 
Tops, die de toch wel riskante overstap naar de 
stad waagde werd kruidenier op de 
Ganzenmarkt Hij huwde op 5 januari 1792 met 
Maria Gerardina Westerman, een dochter van 
Hermanns Westerman en Catharina 
Hackenbroek uit Lichtenvoorde Zijn eerste 
vrouw stierf enige tijd na de geboorte van hun 
dochter Catharina Jan Hendrik hertrouwde op 
20 november 1796 met Aleida Wellink uit Klein 
Azewijn Uit dit tweede huwelijk werden zeven 
zonen geboren 
Helaas overlijdt de moeder reeds op 10 novem
ber 1813, nog geen jaar na de geboorte van de 
jongste zoon Dan is de dochter uit het eerste 
huwelijk ruim twintig jaar en zij zal, tot aan 
haar huwelijk, bijna elf jaar later, wel het hele 
huishouden hebben moeten verzorgen 
Jan Hendrik was op 25 novembei 1750 geboren 
als vijfde zoon van het echtpaar Antonius 
Antinck op Tops en Henrica Tops De vader van 
Jan Hendrik was dus een Antinck en zijn moe
der een Tops De vadei heeft evenwel zijn vijf 

zonen niet telkens met de eigen naam Tops 
opgegeven - Persoonsnamen waren in die tijd 
met zo belangrijk Het kwam meer aan op de 
naam van het erve En die boerderij Tops was in 
de nabije omgeving alom bekend 
Persoonsnamen dienden daarvoor terug te tre
den Dat deed Antonius Antinck ook Hij gaf 
immers zijn zonen niet de naam naar de per
soonlijke afstamming via de vader, maar hij gaf 
ze op als een Tops, naar de hoeve die hij 
bewerkte en exploiteerde 

Er werd door Jan Hendrik gekozen voor de 
naam Tops. 
De dubbele benaming bleef voor de Topsen in 
Groenlo theoretisch gehandhaafd tot 1826 
Maar bij iedereen waien ze al bekend onder de 
naam Tops en met als Antinck Maar op dat 
tijdstip kon men nog steeds voor beide namen 
kiezen In 1811 en ook nog in 1826 was er gele
genheid om officieel, ten overstaan van de bur
gemeester, je naam definitief vast te stellen Dat 
deed ook J H Tops van de Ganzenmarkt blij
kens het nu volgende document (in hedendaag
se spelling) 

' Op heden de 14e april 1826 is voor ons 
Johan Arnold Hummelink, burgemeester der 
Stad Groenlo, provincie Gelderland, gecompa
reerd (verschenen) Johannes Hendrikus Antinck 
op Tops, zonder beroep, alhier woonachtig, te 
kennen gevende, dat hij bij zijn geboorte wel 
benoemd is Antinck op Tops, als gewoond heb
bende op een plaats van die naam, dat zijn zes 
kinderen met name Catharina Henrica, 
Johannes Henricus, Arnoldus Franciscus, 
Gerardus Josephus Johannes, Henricus Jacobus 
en Theodorus Wilhelmus bij hun doop of blij
kens het doopregister allen genoemd zijn Tops, 
waarom hij, comparant, bij deze ook verklaart 
alleen de naam Tops aan te nemen waarxan 
door ons deze acte is opgemaakt en na duidelij
ke voorlezing ondertekend " 

%3i. SMfA }.a. Mummeimk 
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De naam van het erve Tops zou dus ook in de 
tak van de familie in Groenlo voortleven Zo 
luidde de wens van onze overgrootvader Sinds 
die datum van 14 April 1826 is de naam 
Antinck helemaal veidwenen en heeft plaats 
moeten maken voor de naam Tops De bestude
ring van de documenten heeft dit gegeven weer 
boven water gebracht 
Johannes Henncus Tops werd kruidenier, aan 
vankelijk niet al te florissant, maar zijn dochter 
en schoonzoon, Antonius Johannes Kolkman uit 
Lichtenvoorde, bouwden de zaak flink uit 

De verdere voorouders in de 19e en 20e eeuw. 
Onder onze voorouders, die na Johannes 
Henncus kwamen, bevonden zich schoenma
kers, timmerlieden en in de familie kwamen 
ook borstelmakers voor 
De rustige, nijvere middenstand Onwennig als 
ze in het begin nu eenmaal waren met dit 
zakenleven in een stedelijke omgeving moesten 
ze er hard voor werken Er moesten soms zelfs 
lange tochten voor worden ondernomen om aan 
de kost te komen en enige spaarcenten terzijde 
te leggen Het resultaat van weken vlijtige huis
arbeid en ervaren vakmanschap werden dan, 
eind 19e begin 20e eeuw, door grootvader 
Tops, de vader van Hein, bakker in de 
Lievelderstraat, in een korf vol schoenen, mut
sen, wanten en spek naar de markt in Enschede 
gebracht om daar voor luttele centen verkocht 
te worden De schoenen waren het resultaat van 
eigen vakmanschap, de wanten waren gebreid 
door oma Tops - Siebelder en door hun dochter 
Miete, maar het leeuwenaandeel was, denk ik, 
van tante Toontje, de wantenbreister en mutsen 
naaister van Groenlo Zij was een zus van opa 
Tops ZIJ kon met een ongelooflijke snelheid 
een paar wanten breien Grolse wanten zijn 
sinds die tijd een begrip geworden Door haar 
arbeidzaamheid en zuinigheid heeft deze oud 
tante veel voor de familie Tops betekend Het 
spek dat meegenomen werd was het resultaat 
van ruilhandel met de klanten uit de boeren
stand Het was mooi doorregen, gerookt spek 

Met al die koopwaar op zijn nek vertrok opa 
(de vader van Hein van de Lievelder- en Jacob 
van de Notenboomstiaat)naar Enschede Die 
tocht werd steeds te voet afgelegd Bussen 
waren er niet en elk openbaar vervoer, zo het al 
bestond, was bovendien voor zijn beurs veel te 
prijzig en betekende dan ook nog geringere 
daginkomsten Het grote gezin vergde enorm 

veel en opa vertrok in alle " Herr Gotts Fruhe" 
naar Enschede Ik zie hem daar al zeulen met 
zijn mand, lichtelijk voorovergebogen en met 
een veerkiachtige tred zich voortbewegen, tel 
kens hopend op een lift op een boerenkar, de 
goedige man die hij altijd voor zijn vrouw, kin
deren en kleinkinderen gebleven is Hij was een 
en al goedheid en zachtheid met gelukkig een 
sterke vrouw naast zich Ka Siebelder 
Zes uur lopen heen moest men toch wel op 
rekenen om die afstand te overbruggen, zes uur 
gaons, zoals het in die dagen heette 
Tegen vier uur, nog diep in de nacht, vertrok hij 
met de goede wensen van zijn vrouw 
Ik denk wel dat opa meestal probeerde om met 
een lege mand terug te komen Eén keer torsen 
van een dergelijk vrachtje over een afstand van 
ruim 30 kilometer leek hem wel genoeg Hij zal 
alles wel geprobeerd hebben om zijn koopwaar 
op de markt te slijten en te zorgen dat de mand, 
misschien op het laatst nog gevuld met hetgeen 
nog restte van een levendige handel, toch leeg 
werd en hij met een goede, in onze ogen karige, 
winst terug zou komen bij moeder de vrouw Ze 
moesten er toen nog wat voor over hebben om 
de kinderen een goed kosthuis te bieden en ook 
een goede opvoeding te geven En dan maar 
zorgen dat de mand weer gevuld raakte en hij 
die moeizame tocht wederom kon ondernemen 
Als het weer moest gebeuren zullen ze telkens 
wel alle hoeken van de lucht afgezocht hebben 
om te zien of hij met redelijk weer de tocht zou 
kunnen ondernemen en de terugreis in niet al te 
barre omstandigheden zou kunnen aanvaarden 

Ik zie ze nu nog voor me tante Toontje in de 
Rabeldersteeg, mutsen naaiend en wanten brei
end In de Notenboomstraat een al even leven
dige bedrijvigheid bij oma en Miete, hun doch
ter, op zonnige dagen voor de gevel van het 
huis proberend bij het breien van de wanten de 
snelheid van tante Toontje te evenaren, maar 
vanzelfsprekend teveigeefs En opa steeds bezig 
een mand vol schoenen voor de verkoop klaar 
te krijgen voor de klanten in Groenlo natuurlijk, 
maar ook voor de markt in Enschede Vlijtige 
huisarbeid op diverse plaatsen in Groenlo 

Een van de kinderen van het echtpaar Tops -
Oosterholt, de ouders van opa, was getrouwd in 
Delden met Bose Om dat echtpaar te bezoeken 
werd die tocht ook menigmaal te voet afgelegd 
In deze tijd zouden we misschien zelfs schrik
ken van een dergelijke afstand, heen en terug, 
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per fiets, maar in die dagen maakte men er geen 
punt van en draalde men geen moment om een 
dergelijke tocht te ondernemen 
Als de verkoop op de markt goed was geweest 
zal hij bij het sluiten ervan er wel eentje gepikt 
hebben, want daar hield hij van Nou, hij had 
wel een opwarmertje nodig en na zo'n inspan
ning ook heus wel verdiend 
En als hij dan thuis kwam van die verre ver
moeiende tocht, tevreden en voldaan, waren 
zijn vrouw en kinderen weer gerust en sprong 
het hondje, waar hij gek op was, weer hoog 
tegen hem op Dat was steeds zijn trouwe met
gezel en als het hem thuis te druk werd dan -
en dat gebeurde nogal eens - ging hij naar de 
tuin om die te bewerken en zijn trouwe metge
zel volgde hem overal. Het hondje overleefde 
hem en was na zijn overlijden enkele dagen 
helemaal de kluts kwijt en met van zijn graf 
weg te krijgen. 

Er komen bakkers in de familie Tops. 
Vanaf het einde van de 19e eeuw kwam ei bij 
de familie Tops een nieuwe tak activiteiten bij. 
Zowel in de Lievelderstraat en de 
Notenboomstraat werden er uit hetzelfde gezin 
Tops-Siebelder twee bakkersbedrij ven gestart 

Men begon toen eerst een bakkerij m de 
Lievelderstraat Het waren oom Jan en oom 
Bernard, twee broers van opa die dat initiatief 
namen. Maar de meest capabele van hen, oom 
Bernard, stierf al vroeg en oom Jan kon het m 
zijn eentje niet bolwerken. 

In 1895 was de oudste zoon, Hein, van het 
ouderpaar Tops-Siebelder 18 jaar Hij kwam m 
beeld als opvolger van Bernard. Eigenlijk al op 
zo'n jeugdige leeftijd en zonder enige ervaring 
belandde hij in het bakkers vak Want hij was 
begonnen als borstelmaker bij Florijn Toen hij 
de borstelmakerij vaarwel had gezegd en over
ging naar het bakkersvak werd hij er natuurlijk 
op uit gestuurd om het vak te leren Voor het 
opdoen van de nodige kennis en praktijk ging 
hij twee jaar naar Aalten in betrekking Daar 
heeft hij de broodbakkerij heel goed onder de 
knie gekregen 
Maar al met al was de tijd om alle kneepjes van 
het vak te leren veel te bepei kt Van de banket
bakkerij wist hij niet veel Enkele soorten koek
jes kon hij maken o a speculaas en allerhande 
(verschillende vormen en soorten koekjes van 
één deeg, red ) Een prima kokoskoekje maken 
was hem geleerd door zijn jongste broer Jacob, 

die later een bakkerij zou beginnen m de 
Notenboomstraat, in het ouderlijk huis 
De omstandigheden dwongen Hem om af te 
zien van een verdere opleiding en hij ging oom 
Jan m het eigen bedrijf assisteren om zo de pas 
begonnen zaak gaande te houden en uit te bou
wen Op zeer jeugdige leeftijd kwam hij meteen 
al voor zeer grote verantwoordelijkheden te 
staan, die hij beslist niet uit de weg ging. Hij 
heeft in die tien jaar, tussen 1896 en 1906 - het 
jaar immers dat hij trouwde met Cornelia van 
Alphen uit Amsterdam, die drie jaar gewerkt 
had bij Heringa - heel hard moeten werken De 
gezondheidstoestand van oom Jan verslechterde 
en er kwam dus steeds meer neer op de schou
ders van Hein Zeker, uit het gezin Tops -
Siebelder kwamen verschillenden hem te hulp. 
De latere oom Calixtus, een jongere broer van 
vader, broeder bij de karmelieten, verder twee 
zussen, de latere zuster Calixta van de congre
gatie van Julie Postel van Boxmeer en dan met 
te vergeten tante Dina die met Willem Hofhuis 
uit Raalte huwde en daarheen verhuisde In die 
jaren heeft de vader van Hein de zaak van oom 
Jan gekocht en zo kon Hem aan zijn eigen toe
komst gaan werken en met alle energie die in 
hem was heeft hij zich erop gegooid 

Primitieve arbeidsomstandigheden. 
Men moet daarbij wel m het oog houden dat er 
toen nauwelijks of geen machines bestonden Er 
was geen elektriciteit. Men moest in de meest 
primitieve omstandigheden werken. Alles moest 
met de hand gebeuren Het kneden van het wit
tebrood geschiedde louter met de handen. Het 
was een heel karwei om er een mooi effen glad 
deeg van te krijgen zonder kluitjes meel Die 
moesten er uitgeslagen worden Daar was veel 
vaardigheid voor nodig Het roggebrood werd 
met de voeten getreden En vooral dit treden en 
kneden van het roggebrood vereiste veel kracht 
en inspanning Als ze daarmee klaar waren had
den ze honger als paarden Dan was een stevige 
kost noodzakelijk Daar zorgde moeder wel 
voor. De taken waren trouwens goed verdeeld: 
vader in de bakkerij, moeder m het huishouden 
en de winkel Maar bij dat zware werk dan ook 
nog die strenge vastenwetten, alwaar je geen of 
heel moeilijk dispensatie in kreeg. In de bakke
rij hadden ze daar een dodelijke hekel aan en 
met een zekere hunkering werd uitgezien naar 
Paaszaterdag, het einde van die ontzettend 
zware vastentijd. 
Het bakkersvak was op zich in die dagen al een 
slavenbestaan. Men moest vaak heel vroeg uit 
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de veren en voor de feestdagen kreeg men soms 
in 24 uui tijd het bed dagen achtereen nauwe
lijks te zien en dan moest er ook nog eens zo'n 
eindeloos lange tijd van veertig dagen vasten 
bijko men als een extra verzwaring Men kon 
die kerkelijke gestrengheid maar matig waarde 
ren, maar men hield zich er wel aan 
Ook het bakken van beschuiten was in die tijd 
rond de eeuwwisseling, van de 19e naar de 20e 
eeuw, en nog jaren daarna een hels karwei De 
oven werd gestookt met takkenbossen en moest 
dan op tophitte gebracht worden De beschuit
dopjes bestonden al wel, maar de beschuitbol 
len moesten allemaal afzonderlijk doorgesneden 
worden en zoon Antoon kon vader in het door
snijden van die bollen absoluut met bijhouden 
HIJ had een moorddadig tempo Die bollen 
waren met een likje boter verrukkelijk, maar ja, 
daar kreeg je geen kans voor, soms mislukte er 
wel eens een en daar hoopte je dan maar op 
Maar hij was er heel precies aan "Je eet me de 
verdienste van de plaat af', zei hij dan In een 
geweldige hitte moesten dan snel achtereen de 
diverse behandelingen plaatsvinden Bakken, 
doorsnijden, kleuren en de beschuiten heerlijk 
bros en knapperig maken 
Het waren beschuiten zoals men ze nu niet 
meer aantreft En ook de kaneel beschuitjes, een 
heerlijke traktatie voor verjaardagen, waren ver
rukkelijk 
Maar zodra er maar een snijmachine in de han
del kwam kocht vader die meteen Daarmee 
werd het arbeidsintensieve werk van het snijden 
met de hand vermeden Het was dan nog wel 
handbediening, maar het betekende een gewei 
dige vooruitgang Hij was daar heel attent op, 
hield de vakbladen bij en wist precies wat er op 
de markt kwam Een nog grotere stap vooruit 
was de mengmachine (kneedmachine, red ) 
voor deeg voor wittebrood en roggebrood Eerst 
kwam er een machine met een aparte motor in 
de handel Bakkerij Nales uit de 
Beltrumsestraat was de eerste bakker in 
Groenlo die een dergelijke machine aanschafte 
Hein Tops wachtte af tot er machines op de 
markt kwamen die aangedreven werden door 
elektriciteit 
Maar toen was hij er ook haasje repje bij om 
zo'n machine te kopen Wel niet de deftigste, 
die tegelijkertijd door het overhalen van een 
handel de roggebroden eruit deed rollen Voor 
de aanschaf van een dergelijke, naar zijn oor
deel, super de luxe machine, was hij dan toch 
net weer te zuinig Vanuit de mengmachine die 

hij gekocht had moest het deeg nog in een trog 
overgebracht worden, om vervolgens glad 
gestreken en op maat gesneden te worden 
Dat werk wilde hij zelf nog wel doen Daarmee 
had hij een duurdere machine uitgespaaid Dat 
was dan meteen weer de eerste verdienste 
De oven weid tientallen jaren verhit door het 
verbranden van takkenbossen, hout dat gekocht 
werd bij de boeren en dat ze snoeiden op hun 
boomwallen Vrachten takkenbossen, 800 in 
aantal, kwamen dan binnen en van de dikte van 
het hout was het natuurlijk wel afhankelijk of je 
de oven goed op temperatuur kon krijgen Een 
snel verdwijnende warmte was vanzelfsprekend 
voor bijvoorbeeld roggebrood volstrekt ontoe
reikend Bovendien was hout, heel begrijpelijk, 
toch een product dat met nogal veel afval 
gepaard ging 
Nadat de takkenbossen waren uitgesmeuld 
moest de vloer gereinigd worden en zorgvuldig 
schoongemaakt Daar moest je slag van hebben 
Het was een hele kunst om uit de uiterste hoek
jes de laatste vuurresten te verwijderen Vader 
en Antoon waren daar meesters m Daarvoor 
gebruikten ze een lange gladde stok, met aan 
het eind aan een ketting bevestigde natte oude 
zak die met handige waaiende bewegingen de 
restanten van het vuur naar de ovenmond veeg
de De doofpot werd dan voor de oven gescho
ven en de laatste resten van het vuur verdwenen 
daarin De ovale deksel werd er vlug en behen
dig met een luidruchtige klap op bevestigd en 
bij gebrek aan zuurstof was het laatste brandje 
in een keer gedoofd en daarmee bleef de kost
bare houtskool behouden voor de aanmaak van 
kachels in huis, maar moeder gebruikte het ook 
voor het verhitten van het strijkijzer Alles werd 
tot het laatste restje benut 
Maar er kwamen oliebranders op de markt en 
Hein Tops was bij de pinken en schatte meteen 
zo'n apparaat aan Aan veranderingsbereidheid 
ontbrak het hem niet Bovendien was het voor 
de oven een veel schonere brandstof en voor 
vader en Antoon veel minder bewerkelijk Geen 
houtresten, geen houtskool (een gemis dat door 
moeder wel werd betreurd), en geen as meer 
Maar de aanschaf van zo'n oliebrander weid 
door iedereen wel toegejuicht Het was in een 
keer afgelopen met de stofboel en men was van 
niemand meer afhankelijk voor de aankoop van 
de takkenbossen - Eenvoudig olie bestellen, 
de brander erop zetten, je zou haast zeggen erin 
gooien, en van tijd tot tijd de vlammenwerper 
even verplaatsen zodat er een gelijkmatige 
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warmte in de hele oven kwam en het bakken 
kon dan meteen beginnen Er hoefde mets aan 
vuil meer opgeiuimd te woiden De lange glad
de stok met de magische zak verdween Het 
gerezen brood kon nu zo de oven in Zo van de 
onderoven, waar het prachtig gerezen was, de 
verhitte oven in Een aanzienlijke arbeidsbespa
ring 
Zo werden de nieuwste vindingen meteen aan
geschaft en werd de omzetsnelheid ook vei-
hoogd De oudste zoon, Antoon, die de bakkerij 
van vader overnam, moest in de oorlog nog 
even weer over schakelen naar takkenbossen, 
want als er al olie te krijgen was, werd die eer
der gebruikt voor huiselijke doeleinden dan 
voor de verhitting van de oven En de zwierige 
oude zak aan de lange gladde stok kwam toch 
nog een tijdje terug 

Maar ja, naast de bakkerij had de familie Tops 
ook nog een boerderij, met al te uitgebreid, 
maar die vergde op gezette tijden wel heel veel 
extra arbeid Iedereen moest zowel aan de bak
kerij als aan de boerderij zijn medewerking ver
lenen 
Zo werden Antoon en Bernard op zeker dag 
ingeschakeld bij het inpakken van de beschuit 
Terwijl ze daarmee volop bezig waren kwam de 
politie, als een soort arbeidsinspectie, onver 
wachts de bakkeiij binnen Zo'n agent voelde 
zich, in een toen betrekkelijk kleine stad als 
Groenlo, heel indrukwekkend en heel hoog 
geplaatst De jochies hadden natuurlijk geen 
werkvergunning Met een stentorstem zei de 
politieman, "Waar is je vader* "̂ De jongens in 
koor, "Vader is in de tuin aan het werk " 
Intimiderend haid klonk het daarop "Haal hem 
op'" Antoon zal wel de tuin ingevlogen zijn en 
vader gehaald hebben Toen vader de bakkerij 
binnenkwam kregen de twee jongens ook van 
hem nog een veeg uit de pan en een schrobbe 
ring die er met om loog "Wat heb je hier te 
maken jongens, de bakkeiij uit'" Alleen achter
gebleven met de politie heeft Hem alles gepro 
beerd om een bekeuring te voorkomen Hij ging 
echter wel op de bon en moest ƒ 3,50 betalen 
Maar dat nam hij zomaar niet Hij het het voor
komen voor het kantongerecht, ging in discus
sie met de rechter, ontkende natuurlijk niet dat 
Antoon en Bernard door hem aan het werk 
gezet waren (aan liegen had hij een hekel), 
maar hij sloot zijn betoog af met de zin 
"Dee ƒ 3,50 is, edelachtbare, toch vol te volle 
veur zoiets Kan 't neet 'n betje minder*^" 
De rechter toonde begrip voor de eerlijkheid 

van zijn standpunt en verlaagde het bedrag met 
een gulden Die had hij dan toch maar verdiend 
Dat was hem het fietsen naar de Maliebaan wel 
waard geweest 
Desondanks was hij er voor zichzelf van over
tuigd dat er bij de politie veel te weinig begrip 
voor bakkers was Die kónden zich nu eenmaal 
met aan de voorgeschreven arbeidstijden hou
den Hij leefde dan ook altijd op gespannen 
voet met hen en waar hij ze een slag voor kon 
zijn, wist hij ze steeds weer te verschalken 
Voetstoots nam hij hun beslissingen nooit aan 
en hij zocht het altijd hogerop Bij de bouw van 
de nieuwe bakkerij, later voor Antoon en z'n 
vrouw Come de Jong uit Winterswijk, heeft hij 
zelfs bepaalde voorzieningen laten aanbrengen, 
zodat hij door de polite met op heterdaad 
betrapt kon worden 
Kwam men in de gevarenzone, dan werden de 
deuren hermetisch gesloten Van buiten kon er 
geen licht worden waargenomen en wanneer de 
politie aanhield waren de arbeidskrachten zon
der werkvergunning allang verdwenen Via een 
blokje om waren ze dan misschien alweer op de 
Boompjeswal aan het voetballen, een al even 
grote ergernis voor de politie 

Maar ook bij zaken, de boerderij betreffende, 
werden de zonen en dochter ingeschakeld Men 
had koeien, dus Antoon moest maar leren mel
ken Had hij er geen zin in'̂  Och, liever niet, 
maar het ouderlijk gezag was toen nog onaan
tastbaar en weid onvoorwaardelijk aanvaard 
Later moest hij er wel aan toegeven dat hij er 
ook geen moeite mee had gehad en er al even
min slechter van was geworden 
Voor de boerderij kwam vader dan 's avonds 
soms doodleuk met het voorstel 
"morgenvroeg moeten wij er wel heel vroeg uit 
Antoon, want voor de middag wil ik het bakken 
en het bestellen helemaal achter de rug hebben 
Dan hebben we 's middags de handen vrij om 
het lage land achter den kolenboer Rouwmaat 
helemaal om te spitten" 
Hij en Hendrik Maarsse gingen dan stevig voor 
en Antoon kon met het afsteken hen nauwelijks 
voorblijven Zij spitten maar door en zij rustten 
met tot het hele stuk land er weer keurig bij lag 
en klaar was voor de volgende oogst Doodmoe 
kwamen ze dan thuis en onvoorstelbaar grote 
hoeveelheden eten werden dan in de koitste 
keren verorberd Zodoende werd ons ingeprent 
dat WIJ er allemaal samen voor stonden en het 
geschiedde met een vanzelfsprekendheid die 
helemaal geen weerstand opriep 
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En de oudste, Antoon, kon daar heel ongedwon
gen en vanuit een zelfde mentaliteit over spre
ken HIJ heeft dat dan ook al die jaien van 
dichtbij meegemaakt, al die ontwikkelingen die 
in de loop der jaren hebben plaatsgehad 

Samen trokken vader en Antoon er op uit om 
het brood en de verdere boodschappen bij de 
klanten thuis te bezorgen Dat geschiedde op 
een transportfiets Vader besteeg dat stalen ros 
via een pin bevestigd aan het achterwiel En 
dan even zich enkele stappen afzetten op de 
straat of op de zandweg (dat laatste was veel 
moeilijker) daarna een zweefvlucht en dan via 
een zachte landing op het zadel neerstrijken, de 
hele handel ondertussen in evenwicht houdend 
En je moest wat weten om hem dan bij te hou 
den HIJ lag altijd een halt wiel of een wielleng-
te voor 
Samen gingen ze de bestellingen wegbrengen 
naar de "Muggenhook" of het "Garstenveld" 
Veel werd er met gepraat Je had moeite genoeg 
om zijn tempo te evenaren Ze reden erheen via 
de Winterswijkseweg waar toentertijd nog geen 
verkeer te bespeuren was en eigenlijk geen man 
of muis te vinden Aangekomen op de plaats 
van bestemming verdeelden ze onder elkaar de 
klanten, de bestellingen werden uitgebracht, ze 
dronken soms in haast een kopje koffie mee op 
een van de boerderijen en met dezelfde vaart -
vader wederom een half wiel voor - keerden ze 
dan naar huis terug Zo ging het jaren achter 
een Het was toen heel hard werken 

In Twente en de Achterhoek bestond het 
gebruik om bij de geboorte als geschenk van de 
familie of de buurt een pillewegge te geven, een 
kanjer van een krentenbrood 
Zo'n wegge besloeg een hele bakplaat over de 
volle lengte en werd aan de zijkanten door 
mooie gladde plankjes gestut om te voorkomen 
dat het bij het bakken in de oven zou uiüopen 
BIJ de geboorte van een baby was dit in veel 
traditiegebonden kringen het hoofdgeschenk -
In de loop der jaren zijn er bij bakkenj Tops 
honderden pillewegges besteld, gemaakt en 
gebakken -
Zo moest er ooit een pillewegge bezorgd wor
den naar Bredevoort Zo'n gevaarte kostte in 
die tijd vijf gulden Het knechtje uit Harreveld 
kreeg van bakker Tops een gulden, een voor die 
tijd kostelijke beloning, van de familie ontving 
hij dan ook nog een gulden en bij aankomst in 
Bredevoort viel hem nog eens een gulden ten 

deel toen hij die pillewegge, veilig vastgebon
den op de transportfiets, al even ongeschonden 
tei plekke had bezorgd Tel uit je winst Als je 
dan de huidige prijzen bekijkt waren de winst
marges in die tijd niet groot, maar ook voor een 
dergelijke bestelling, die ver weggebracht dien
de te worden, durfde je als bakker nauwelijks 
'nee' te zeggen 

Als er brood gebracht moest worden bij de 
Pelikaan of bij welk ander bekend restaurant in 
Groenio dan ook, het Hein zich nooit verleiden 
om even staandebeens een borreltje te drinken 
Er mocht niet geknabbeld worden aan de ver
diensten Wij, zijn kinderen, moesten ook van 
de beschuitboUen afblijven en we mochten ook 
geen koekje van de bakplaat afpikken En hij 
zou dan een borreltje nemen*̂  Geen denken aan 
Wel ging hij elke zondagavond kaarten, van 
19 00 tot 21 00 uur, en dronk daarbij een bor
reltje Je kon er de klok op gelijk zetten om 
21 00 uur precies was hij weer thuis om nog 
een uurtje gezellig na te praten met moeder en 
met haar een enkel glaasje te drinken 22 00 uur 
was bedtijd, want bakkers moeten vroeg uit de 
veren Ze maakten immers lange dagen toen 

De zondagmorgen was steevast gereserveerd 
voor de kerkgang en voor de klanten die na de 
mis kwamen bmnenwippen Nauwelijks was 
Hein in de kerk of er werd stevig gebeden Daar 
had hij dooi de weeks met al teveel tijd voor 
gehad Hij duldde dan geen afleiding, maar 
onder de preek bereikte hij al heel snel het 
gebed van rust en de soms enthousiaste, maar 
soms ook wel monotone zinnen van de predi 
kant bereikten hem wel, maar vermochten hem 
met uit de slaap te houden 

Kapelaan Korl, naderhand pastoor in Kilder, 
heeft maanden achtereen, met alle overtuigings
kracht die in hem was, geprobeerd het geheim 
van de Drievuldigheid te ontrafelen en ons dat 
duidelijk te maken Het was een poging die van 
tevoren gedoemd was te mislukken Het is heel 
zeker ook vader Tops ontgaan Zijn gebed van 
rust leek hem op dat ogenblik zeker zo belang
rijk - Je mag wel zeggen dat bakkers in het 
algemeen slaap te kort kwamen en hij zal er 
tegen gevochten hebben, maar tevergeefs De 
natuur eiste telkens haar rechten op -
Na de mis gingen verschillende klanten die van 
verre kwamen dikwijls nog een kopje koffie 
drinken bij bakker Tops Dan kwamen ze bij 

26 Oudheidkundige Vereniging Groenio 



Grols verleden" Nummer 1 

BIJ felle winterkou moesten we dan ook nog de 
stoven klaar hebben staan om de voeten van de 
dames te verwarmen In de kerk was het in die 
tijd nog steenkoud Men kende nog geen centra
le verwarming Die voorbereidingen voor het 
zetten van de hete koffie en het aanmaken van 
de kooltjes voor de stoven betekende een heel 
karwei en een hele ceremonie die lange tijd 
heeft standgehouden Er bestond toen toch wel 
een heel stevige, wij zouden nu zeggen overdre
ven, klantenbinding Daaina konden de gasten 
dan in de vroege dertiger jaren veikwikt, ver
warmd en welgedaan, hun plekje in de koets 
weer opzoeken en het iijtuig, getrokken door 
een sierlijk paard, bracht hen dan veilig terug 
naar een boerderij halfweg Winterswijk 
De man, de boer op de bok, de vrouw en de 
kinderen in de mooie donkere gesloten cabine 
De boeien maakten in die tijd werkelijk van alle 
diensten van de bakker gebruik ze brachten bij 
hem fruit om het te drogen in de nawarmte van 
de oven Ze brachten er hun rogge, soms hele 
goede, soms hele slechte en natte, om er rogge
brood van te bakken en dat aan hun vee te voe
ren 
Rekken, bespannen met gaas, moesten er 
gemaakt worden om er de peren op te drogen te 
leggen, die dan later in de winter, in het water 
gezet, weer konden zwellen en een heerlijk 
nagerecht opleverden op de boerderijen Een 
zondagse traktatie 
Ik zie de oven nog volstaan met deze geïmpro
viseerde droogrekken Bij het vele werk dat er 
toch al was kwam dit er ook nog bij Van 
oudsher immers hadden wij ook veel boeren-
klandizie 

In de Lievelderstraat hadden wij een heel gezel
lige buurt Men leefde met elkaar mee en aan de 
voorkant van onze woning, voor de voorgevel 
van onze winkel en de daarnaast liggende vooi-
en slaapkamer, was er een bepaald verhoog, een 
stoep over de volle breedte van het huis, drie 
treden hoog Op dat veihoog stonden twee 
bomen die een heel landelijk aanzicht aan onze 
woning gaven De takken en bladeren die zich 
uitstrekten boven de hele stoep hepen parallel 
met de voorgevel Zo werden ze ook telkens 
bijgesnoeid De stoep was op zithoogte en ieder 
had als het ware een voetenbankje, de eerste 
trede Daar kwam op warme zomeravonden de 
buurt bijeen Een buurtkrant was niet nodig Op 
zwoele avonden werd daar het nieuws uitgewis
seld, in sappig Grols dialect verpakt 
Deze bijeenkomsten werden zo populair dat ook 

vanuit de pastorie de belangstelling daarvoor 
aan de dag werd gelegd Het was oergezellig 
Nales, Huitink, Wolters en de familie Tops kwa
men op zomerse avonden ei op af om bijgepraat 
te worden en er waren erbij die uitstekend een 
geestig verhaal of een smeuïge mop konden 
vertellen 

Maar ook in die tijd was er in Groenlo werke
lijk armoede Er werd gebrek geleden Wij 
zagen het voor ons De lonen waren laag en 
verhoudingsgewijs de huren toch hoog Op een 
bekende plaatselijke steenfabriek, een van de 
belangrijkste werkgevers in de gemeente 
Gioenlo, kende men een weekloon van ƒ 12, 
to t / 14,-
Dat waren op vele plaatsen de lonen die uitge
keerd werden Daar moest dan een huur van 
betaald worden van twee tot drie gulden, voor 
onze tijd allemaal onvoorstelbare bedragen 
Hoe de grote gezinnen van die tijd daarvan te 
onderhouden*^ 

Voor de oorlog van 1940 - 1945 was het dan 
ook nog de tijd van de werkverschaffing De 
grachten weiden uitgegraven, vreselijk zwaar 
werk 
Nog minder loon en gelijke lasten We werden 
daar door vader en moeder met de neus boven
op gedrukt om ons duidelijk te maken dat we 
zelf heel dankbaar moesten zijn voor hetgeen 
ZIJ ons konden bieden, 
Maar ze wezen ons er eveneens op dat wij alle
maal onze verplichtingen hadden ter leniging 
van die nood 

Ook in onze bakkerij moest gewoon hard 
gewerkt worden om de eindjes aan elkaar te 
knopen, om ook wat terzijde te kunnen leggen 
voor de toekomst van de kinderen De ouders 
hadden zelf met veel nodig Vakantie was onbe
kend Ja, de Stille Omgang, maar dan moest je 
van tevoren des te haider werken Eens ooit een 
bescheiden uitstapje met de bakkers Maar men 
was in het algemeen snel tevreden met het wei
nige vermaak en de geringe, sobere afleiding 
die men had Men was met zeer weinig content 
Als de kinderen het maar goed ging In sober
heid hebben onze ouders geleefd en in vrede 
zijn ze na een uiterst arbeidzaam leven gestor
ven 
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Waarover spraken zei, die drie daar op die bank? V.l.n.r De oud bakkers, Willem Buve, Bart Mihus en Antoon Tops 

De oude woning, winkel en bakkerij van Hem Tops 
voor 1936 met de zo karakteristieke ronde hoek. Op 

Hein Tops vastgelegd door fotograaf Hubers uit de ^^ voorgrond met kind Anna Oesterholt later de vrouw 
Nieuwstraat in Groenlo. van kolenboer Dorus Rouwmaat. 
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De bijna volledige bakkersgroep met hun vrouwen van rond de jaren 1930 - 1940. De bakkers Wissink en Hoijtink 
ontbreken. In de buitencirkel: staan achtereenvolgens v.l.n.r: ?, Pijnappel, Nijhof, Marijnesse, Reijrink, Bomers, 
Nales, ?, Hein Tops, Maarse en Buve. In de binnencirkel: ?, Mevr Reijrink, mevr Nales, mevr Nijhof, mevr Tops 
van Alphen, mevr Van Schaijk, Jacob Tops, Frans van Schaijk, mevr Bomers, mevr Buve, en mevr Tops Sterenborg. 

Het gezin van Hein Tops en Cornelia van Alphen. 
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