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Inleiding

Waarom het verhaal van de Covik ?

het denken gezet

‘De Covik’

7

Theo Masselink is mijn naam, in de volksmond meestal Theet, geeft niet, beide goed. Mijn 
ouders hebben mij vroeger de naam Theo meegegeven. Maar Theet lag denk ik wat makkelijker 
en ik heb er geen enkele moeite mee, maar naar ik hoop zal het niet ijdel klinken als ik mijzelf 
Theo noem.
Ik ben in 1926 op de Covik geboren, er opgegroeid, in Steenderen naar school gegaan en tot 
mijn tot mijn 40' levensjaar hier blijven wonen en werken. Met mijn echtgenote, waarmee ik 
inmiddels ruim 50 jaar ben getrouwd, ook van de Covik, maar net niet woonachtig aan de 
Covikseweg, deel ik mijn leven. Onze drie kinderen zijn allen op de Covik geboren. Door mijn 
werk een andere richting te geven werd ik, samen met mijn gezin genoodzaakt, de Covik te 
verlaten om in het grensgebied tussen Netterden en Gendringen op een boerderij een nieuw 
bestaan op te bouwen. Dat is gelukt, al blijft de geboortestreek, maar vooral de mensen die er 
wonen, je steeds weer boeien.
In gesprekken met leeftijdsgenoten, of soms één of twee generaties jonger dan ik, gaat het vaak 
over hoe het vroeger allemaal was in die buurt. Wie praat daar het liefst over? Diegene die er 
niet meer woont!
Soms wordt mij de vraag gesteld of uit het begin van de vorige eeuw gegevens bewaard zijn 
gebleven. Daarop moet ik het antwoord schuldig blijven. Je hoort dan zeggen, dat men het 
jammer zou vinden als er niets bewaard is gebleven.
Toen ik onlangs nog weer eens deze vraag gesteld kreeg heeft mij dat wel aan 
en niet meer losgelaten.
Behalve de wat schaarse krantenartikeltjes door de jaren heen, welke ik wel ken, is er niets van 
de geschiedenis van de Covik vastgelegd. Naar mijn idee is het goed om nu alsnog een aantal 
feiten en gebeurtenissen, welke nog zo hier en daar in het geheugen zijn opgeslagen, op papier 
vast te leggen.
Na lang nadenken ben ik er mij van bewust geworden dat het geen peulenschilletje is om hier 
een wat duidelijk beeld neer te zetten van die geschiedenis vanaf begin van de vorige eeuw.
Je moet de namen noemen van de bewoners uit die tijd en tegelijkertijd het één en ander over 
hun doen en laten vertellen. Als je dan over andere mensen praat, kun je dat alleen maar in 
positieve zin doen, vooral als het om mensen gaat die er (al lang) niet meer zijn. Ook voor de 
huidige generaties zou het zeker niet leuk en niet eerlijk zijn als er negatief over hun voorouders 
geschreven wordt.
Toch heb ik mij voorgenomen om een poging te ondernemen het één en ander op schrift te 
zetten. Ik heb er de tijd voor. Werken op de boerderij van mijn zoon kan ik niet meer zo goed 
en is, gezien mijn leeftijd, niet meer zo nodig. Nu ik de leeftijdsgrens van 80 ben gepasseerd, 
heb ik de enkele bestuursfuncties die ik nog had overgehouden, achter mij gelaten. De 
computer is bijna leeg, dus heb ik alles voorhanden om hier de nodige tijd aan te gaan wijden.
Ik ben er mij van bewust dat er nogal wat tijd in het verzamelen van de informatie gaat zitten en 
ik wil aan geen enkele tijdslimiet gebonden zijn.
Bij deze is dan de start gemaakt met vastleggen van de historie van
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