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Van de bestuurstafel
Vierde jaargang Old Ni'js
De vierde jaargang van ons verenigingsorgaan begint niet, zoals
te verwachten was, met nummer 13, maar met nummer 11. Dit komt,
doordat onze extra-uitgave,Acht Eeuwen Heerlijk Eibergen, van
vorig jaar, geen nummer heeft gekregen, waardoor we met de
nummering twee nummers achter zijn geraakt.
Jaarlijkse Ledenvergadering.
U treft in dit nummer van Old Ni'js de uitnodiging aan voor onze
jaarvergadering van 12 april a.s. Onze secretaris zal het tweede
deel van de vergadering verzorgen met een lezing over
genealogie, een vak, dat de laatste tijd in de belangstelling
staat. Gezien het aantal cursisten, dat zijn cursussen genealogie de laatste winters volgde, zijn we van mening, dat er veel
belangstelling voor dit onderwerp zal zijn.
Filmwerkgroep
Ons filmfestival in de voormalige Victoria-bioscoop trok dit
jaar tweemaal een volle zaal. Het was het tiende festival op
rij, dat door de beide filmoperateurs Ben Tragter en Arie
Wensink werd verzorgd. Op het festival spraken we reeds onze
erkentelijkheid uit voor de deskundigheid en de trouw, waarmee
deze niet meer weg te denken Eibergse happening door deze beide
mensen tot nu toe werd verzorgd.
Om dit werk een bredere en vastere basis te geven, wil ons
bestuur graag een filmwerkgroep in het leven roepen, die samen met Ben Tragter en Arie Wensink en als onderdeel van de
Historische Kring Eibergen, zich de volgende taken stelt:
-1- het opsporen van filmmateriaal over gebeurtenissen die zich
in Eibergen hebben afgespeeld.
-2- het dateren en documenteren van dit filmmateriaal,waardoor
de daarin voorkomende historie beter wordt vastgelegd.
-3- het eventueel vastleggen op nieuw filmbandmateriaal van
oude films, waardoor de levensduur wordt verlengd.
-4- in samenwerking met het bestuur van de H.K.E. jaarlijks
een filmfestival te programmeren op basis van de gevonden
en vervaardigde filmprodukten.
-5- eventueel het vervaardigen van films over nu voor later.
We hopen via deze oproep leden te vinden, die mee willen werken
in zo'n filmwerkgroep. Aanmeldingen graag bij ons bestuur of
bij Ben Tragter en Arie Wensink. Zij zullen graag uitleg geven
over wat ons voor ogen staat.
Namens het bestuur.

E.H.Wesselink, voorzitter.
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Het schoenmakersgilde van Eibergen
Tot de staatsregeling van 1798 vormden de gilden een wezenlijk bestanddeel ter regulering van het leven in onze steden. In een gilde waren personen verenigd, die een zelfde beroep of bedrijf uitoefenden in een stad. Zij hadden het monopolie op dit beroep of
bedrijf en hadden dat gekregen van de stadsheer of van het gemeentebestuur. Het waren autonome organisaties, die hun eigen verordeningen konden uitvaardigen, binnen het kader van de door de heer
of het stadsbestuur vastgestelde regels.
Ook in het stadje Eibergen hebben gilden bestaan. Het meest bekende, en waarschijnlijk ook het meest aktieve gilde was het kleermakersgilde, waaraan Hendrik Odink de nodige aandacht heeft besteed 1). Voorts een schoenmakersgilde en een weversgilde.Van dit
laatste gilde is niet veel meer bekend, dan een vermelding in het
rekeningenboek van de provisorie uit het jaar 1793 2).
In dit artikel wil ik de aandacht vestigen op het schoenmakersgitde. Bij mijn weten is er nog niet eerder een artikel gewijd aan
dit gilde. Ook niet door Odink, want hij schreef in 1939, dat hij
de schoenmakersgildebrief niet meer kon vinden in het gemeentearchief. Om het verhaal over de schoenmakers enig relief te
geven,zal ik de gegevens vergelijken met die van Odink over de
kleermakers. Een vergelijking met het originele kleerraakersgildeboek is trouwens ook niet meer mogelijk, want het boek is niet
meer aanwezig in het gemeentearchief. Voor de geïnteresseerde lezer zijn transcripties van de gildebrieven van schoenmakers en
kleermakers als bijlagen I en II aan dit artikel toegevoegd.
Een nieuwe gildebrief.
Op 25 oktober 1650 sloten de gezamenlijke gildemeesters van het
schoenmakersgilde van de stad Eibergen een akkoord over de instandhoudingC'raanutenentie") van hun gilde 3 ) . Daarin werden oude
rechten van het gilde bevestigd, "
conform oock seeker gilden
brieff in den jare 1563 opgerichtet ten overstaan van die domalige regierende borgemeisteren der statt Eijbergen".(Zie Bijlage I)
Uit deze bewoordingen blijkt, dat de gildemeesters in 1650 de inhoud van de oude gildebrief nog kenden, of deze brief zelfs nog
bij de hand hadden. Waarom werden de statuten dan toch opnieuw
vastgesteld? In de aanhef van het akkoord van 1650 wordt gesproken van "manutenentie van dit vornombde ende conservatie van haere oude recht
". Dit kan erop duiden, dat het gilde een tijdlang nauwelijks aktiviteiten heeft ontplooid of kon ontplooien,
want tussen de beide jaartallen lag de periode, die we beter kennen als de Tachtigjarige-Oorlog en die ook Eibergen niet onberoerd heeft gelaten. Om nu het schoenmakersgilde nieuw leven in
te blazen, zouden de oude rechten bevestigd kunnen zijn.
De kleermakers hadden op Maria Lichtmis 1629 (2 februari) al een
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bekend in de vorm van een afschrift uit ca. 1712.
De patroonheilige:"Krispinij"
De dag, waarop het akkoord tot stand kwam, was niet toevallig gekozen. De 25e oktober was de feestdag van de heiligen Crispinus
en Crispianus. Volgens de overlevering waren zij broers, die tijdens de kerkvervolging onder Diocletianus gevlucht waren naar
Soissons, en daar kosteloos schoenen maakten voor de armen.
Uiteindelijk werden zij om hun geloof onthoofd. Via de overlevering werden zij tot patroons der leerbewerkers.A) Vanoudsher werd
op de feestdag van de patroonheilige de jaarvergadering van het
gilde gehouden, de zogenaamde "morgensprake". In Eibergen was het
al niet anders, zelfs de protestantisering van de heerlijkheid
Borculo in 1616 bracht daarin geen verandering.
Hoewel er slechts een gering aantal documenten bewaard gebleven
zijn, dat op het schoenmakersgilde betrekking heeft -In het gemeentearchief heb ik er slechts een vijftal kunnen ontdekken-,
blijken een paar belangrijke gebeurtenissen op Crispianus plaats
te vinden: genoemd is al het akkoord of gildebrief van 25 oktober
1650, terwijl in 1682 op "Krispinij" de gildemeesters, in vergadering bijeen, de edele Derck van der Wiek, Jan Hendrick Sturtz
en Albert Smit hebben aangenomen "als mede gyldebroers".
Het document werd ondertekend door negen gildemeesters, te weten:
Derck Boumeesters, Hendrick Waenders, Jan Stukers, Arent Boumeesters, Berent Vesterinck, Arent Boumeesters,Jan ter Hasselt, Arent
Slatboom en Arent Waenders.
Baas in eigen huis.
Zoals in de inleiding al gezegd, waren gilden autonome organisaties die zichzelf bestuurden, eigen verordeningen konden maken en
zelfstandig konden optreden tegen overtredingen van de gildewetten. De reikwijdte van deze bevoegdheden was geregeld in de gildebrief of statuten. Hiervoor was echter de goedkeuring van het
stadsbestuur of stadsheer nodig. In de Eibergse gevallen was dat
het stadsbestuur: de gildebrief der schoenmakers werd bekrachtigd
door burgemeesters en gemeensluiden met het zegel van de stad. De
kleermakersgildebrief van 1629 werd verstrekt door de burgemeesters.
In beide gevallen kwam de heer van Borculo er niet aan te pas. In
het geval van de schoenmakers is dat eigenlijk zeer merkwaardig,
zoals ik dat verderop duidelijk probeer te maken.Voor het overige
vormt de gang van zaken rond de totstandkoming van de gildebrieven een bewijs temeer voor de grote mate van zelfstandigheid van
het stadje Eibergen, ook in vergelijking met de stad Borculo.
Daar kregen de winkeliers,slijters en kleermakers op 19 juli 1655
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van Borculo.5) Bovendien streek de heer een deel van de entreegelden op, die een nieuweling moest betalen alvorens hij toegelaten
werd tot het gilde.
Hetzelfde gold voor de linnenwevers, die op 29 juli 1655 van de
heer een gildebrief ontvingen. Daarentegen bleven de Eibergse gilden baas in eigen huis: van de entreegelden hoefde niets te worden afgestaan, noch aan de heer van Borculo, noch aan het stadsbestuur.
De bepalingen
Ook in een ander opzicht is er een overeenkomst tussen beide gildebrieven. Ze blinken beiden n.1. uit door beknoptheid. De kleermakersgildebrief bevat vijf korte bepalingen, de schoenmakers
moesten het doen met vier artikelen.
Achtereenvolgens zijn dat:
l.het monopolie op de handel in en met "vellen van biesten" in de
stad en het kerspel Eibergen.
2.de toelating tot het meesterambt van, al of niet getrouwd zijnde, zoons van gildemeesters voor een halve tonne bier.
3.de toelating tot het meesterambt van nieuwe inwoners van de
stad Eibergen voor een ton bier. Dit laatste kan meer of minder
worden, al naar gelang de "qualiteit van persoone". Is dit misschien een verkapte meesterproef?
4.de toelating tot het gilde als leerjonge, voor een vierendeel
bier.
Opvallend is het, dat het 't stadsbestuur was dat het gilde een
monopoliepositie gaf, voor het gehele kerspel Eibergen. Je zou
verwachten, dat de heer van Borculo in zo'n geval om toestemming
gevraagd moest worden, omdat de bevoegdheden van de burgemeesters
zich niet verder uitstrekten dan de stad en de marke van Eibergen
en de Holterhoek.
Zowel de boetes als de entreegelden werden volgens beide gildebrieven geheel voldaan in natura, d.w.z. bier. Deze inkomsten
kwamen geheel ten goede aan het gilde.
In vergelijking met de gildebrief van de winkeliers, slijters en
kleermakers van de stad Borculo, is de Eibergse kleermakersbrief
wel erg beknopt. De Borculose brief (1655) bevat ook nadere bepalingen over het aantal leerjongens, die een meester mocht hebben,
over het dagloon van de meester en over de periode die een leerjongen bij een meester in dienst moest blijven.
De regels van 1650 waren op "Krispinij" 1682 iets gewijzigd. Toen
op die dag Derck van der Wiek, Jan Hendryck Sturts en Albert Smyt
werden aangenomen als "mede gyldebroers", luidden de voorwaarden:
"... dat sij haer gilde hebben gewonnen een ijder voor sijn per-

\

»^

mf^n,

fl"//

hmk.

aitiêfé'riff'fj,

itt,

C'■ /''i'A

i'n >> i •< -ivAi;

•enè^ un
JitsAfti.'
f' rib wufm,
éfVf^ri '^a1 AfMf n /<a a 4/ v n
etn lü
c tiion,
'^Wi 'i!i!% mpji/mi4t^n^
iit. f%* 1.1} Vvit-tn^jft
/<» *^
Qfn, Pefjtmi
a^^t/a-Aftt
a / / /?««>«i Wf/<
• •/ &. eer f, « ^ éfj^m
■^t
Jt
01
fi
^

Jt'f/tfi

V

f>
,. tl
W«(<j

ii'rnptittit
n ,
af/ttrA
I iurN
inatjf, nJJt'tf fnf-f
(en
i'te, êné Aa/lH,
ftf/nf,
aemtvet
AJAr)
/riff
h ft
'■fiafvt,
,
'lèt, €i,ri * /ftt ittti h t'
pt0ftt,e»
téitn,
V»f^ Aff qjOé
fnAf n , pfft,
I Jiaètffii,
AoifA *V/iMi effr,
e^«^ ^<
fff
J*»n,
(f fi
IffMiti
' étttê
imdt
fttuhii,
« « / Ji'J) «iu yfi-^A/tt(Aé
ri^
ttH ét^eti
W^'jama/Arig
/rtpr^iffn
(, /rii/ffti
s,
I/*» Vél't
/* i »/ 6 ^ ^x

xttj»t

I tl <ƒ —-«%»^,___ ^

9

\o

Afschrift
van een akte uit 1682, waarmee Dirk van der Wiek, Jan
Hendnck
Sturtz
en Albert Smit werden aangenomen als mede gildebroers
"van het
schoenmakcrsgilde".
Daarin werden nog eens alle regels
opgesomd,
waaraan
de nieuwkomers
zich hadden te houden. In de tekst
vgl. voorgaande
bladzijden
IS overigens
steeds
't origineel
geciteerd.
Het afschrift
is
hier
afgedrukt,
omdat het beter leesbaar
is.
«

n

-7soon voer een tonne byers ende een kanne brandevijns. -Boven dat
hebben sij gegeven een dycketon voer dije opkomsten dije sij in
voerraet hadden, volgens gildelacken als anders welcke oock bij
desen beraemt is ...".
Behalve dat de dorst nog groter was geworden, moesten de nieuwelingen nu een ducaat geven voor het leer, dat zij in voorraad hadden, en voor het gildelaken, dat het gilde zich blijkbaar inmiddels had aangeschaft. Bij overlijden zou de kist getooid worden
met het doek van het gilde waarvan men lid was geweest.
.... en de praktijk.
Dan duurt het een hele poos voordat we weer wat vernemen van de
schoenmakers. Op 27 oktober 1732 namen de "schoenmakers baese en
gyldemeesters" het gereedschap van schoolmeester Lambartes Venderenck in beslag en wilden het openbaar verkopen "nae recht en gewoonte an den meest biedende".
De meester was geen lid van het gilde geweest, zoals blijkt uit
de schikking, want tot een openbare verkoop kwam het niet: hij
zal hebben te geven:"..een halve ton bier tot boete an het gilde,
en dan alle jaer een kanne jannever an vernoemde gilde, waervoor
dat hij meester Federenck sal vriegheijt hebben om te schoenmaken
voor die tijt van ses jaer".
De akte werd ondertekend door Berent Harbers als gildemeester,Jan
Vesterinck en D. Boumeister, voogd van Eibergen en opsteller van
de akte. Vier jaar later kwam Gerrit Wolf er wat slechter van af:
op 10 december 1736 hadden de gildemeesters een ijzeren pot en
een "cofijketel" in beslag genomen en op de 12e publiekelijk verkocht voor vier gulden en 15 stuivers. De reden was, dat Wolf
" ... eenige koevellen alhier binnen Eijbergen heeft gekoft en de
boete daervoor niet betalen wilde". Ook hij was dus geen lid van
het gilde. De gildemeesters Hendryck Slatboom en Berent Harbers
pakten de zaak bij de wortels aan, conform de statuten van 1650.
Wolf kon er nu geen verdere handel mee drijven.
Toch blijft het een merkwaardige zaak: enerzijds werden de vellen
in het openbaar aan de meestbiedende verkocht, anderzijds mochten
volgens het eerste artikel van de gildebrief, alleen leden van
het gilde de huiden aankopen.
Een laatste stuk, dat betrekking heeft op het schoemakersgilde,
dateert van 8 november 1775. Toen werden op last van de "gildebaasen, beneftens de ooverige onder het gilde gehoorende schoenmaakers" aan de meestbiedende verkocht: "... 3 reuwe koevellen,
zoo het gilde op haar regt op den 6. deeser maant hebben aan en
opgehaald uijt het huijs zoo tans door Hendrynus ter Weeme bewoont wort, en welke geselde vellen door Joost Giesbers, woonende
tot Wensterwik, oft zijn broers hier in onse stadt gekogt waaren"
Koper werd Derk Funderink, voor zeven guldens van 22 stuivers het
stuk. Bovendien moest hij nog 14 stuivers geven, "... sijnde voor

-8onraat voor den armen".
We mogen wel aannemen, dat Derk Funderink lid was van het gilde.
Hij zal waarschijnlijk dezelfde persoon zijn geweest als de Derk
Vunderynk, die op 8 februari 1751 voor enige consternatie zorgde
in het anders zo rustige Eibergen. In het burgerboek bevindt zich
een stuk, dat een aardig inzicht geeft in het dorps-, pardon,
stadsleven van 1751: 6)
"Derk Vunderynk hebbende verscheiden vellen van de kranke beesten
gekogt van de viller en daar met langs de straate gekruit en den
kruiwaagen op de straate geset en in de huise geloopen.
Daar ondertusschen de honden sijn bij geloopen en daarvan gevreeten, het welke de nabuuren siende hem vermaant, dat hij de vellen
van de straate sou maaken. Soo heeft hij de luiden qualijk bejeegent, in voegen, dat daar over geclaagt is bij burgemeester, die
hen daar over op dat Stat Huis hebt laaten coomen,en hem vermaant
te weeten Derk Vunderink,van hem in toecoomende van sulke argelijke en gevaarlijke ongenoegen en gevolgen te wagten, en is daar
over geboet van 12 stuiver, met dreigement, dat soo hij involge
sulkx weeder quam te gebeuren, de boete sou verswaert worden.
Gedaan binnen Eibergen, den 8. februwaary 1751.
Berent Harbers, borgemester,
Gerrit Honhof, bargemester,
Hendrik van Eybergen, burgemeester,
J.A. ten Gate en G. Abbinck, gemeenslieden."
Eibergen, februari 1989.
Bennie te Vaarwerk.

NOTEN:
1.Hendrik Odink,"Het Kleermakersgilde te Eibergen"in: idem,
Uit Kroniek en volksmond van de Gelderse Achterhoek (Enschede 1976)
pp. 308-317.
2.Idem, blz. 309-310.
3.Gemeentearchief Eibergen, Niet geïnventariseerd. Alle stukken die
betrekking hebben op het gilde der schoenmakers zijn, tenzij anders
vermeld, afkomstig uit het gemeentearchief.
4.Grote Winkler Prins Encyclopedie, 7e druk (A'dam-Brussel 1974),deel 6
5.J.S. van Veen, "Bijdragen tot de geschiedenis van Borculo", in Bijdragen
en Mededelingen der Vereniging "Gelre", XXI (1918), 35-41
6.GA Eibergen, Borgerboeck der Stadt Eijbergen, fol.33
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GILDEBRIEF DER SCHOENMAKERS, 1650, oktober 25
(GA Eibergen, Niet geïnventariseerd)
Kennelick ende openbaer sij hiermede jeder
mennichlick, dat op dach ende dato ondergeschreven,
die samentlicke gildemeister ende meisters van
het schomackers gilde der statt Eijbergen
hebben ingegaen ende eenheilichlick
ingewilliget seeker accordt tott manutenentie
van dit vernombde gilde ende conservatie van
haere oude recht ende gerechtichheit conform
oock seeker olden gilden brieff in den jare
1563 opgerichtet ten overstaen van die
domalige regierende borgemeisteren der statt
Eijbergen, bestaende in conditien hiernae
poinctuelick volgende:
Sail, eerstelick, een uijtheims persoone
nochte oock borger binnen die statt
Eijbergen wonende offte int karspel, geen
gilde nae gilde rechte ende coustuime
gewonnen hebbende, niet vrijstaen nochte oock
eenigsins gelicentiert sijn eenige vellen
van biestenoffte andert an sich te coopen
om daermede sijn copenschap offte proufitt
te doen, ende indien sulx boven orde tott
nadeel van onse gilde mogte gescheden van
d'eene offte ander, sail het vel, so hij tott
sijnen proufite hefft angekofft op copmanschap
daermede te driven, verbeurt hebben sonder eenige
contradictie offte tegensprecken, waernae een
ieder, geen gilde gewonnen hebben, sich sail
hebben te reguleren.
Ten tweeden, is van dit mergemelte Gilde
in conformite als voorschreven ingegaen ende geconsentert
datt die genige, so van die gildemeisters soens,
getrout sijnde offte niet, het vornombde ampt
als meister wil anvangen, sail hebben te geven
tott proufite van dit mergemelte gilde een
halve tonne biers.
Dien volgens, indien eenmants, geen borgerkindt binnen dese statt Eijbergen sijnde, mogte
inkommen, ende hett vornombde schomackers ambacht
bij die handt willen nemende als meister, sail
sodanige
als incomelinck ende het ampt
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gebruicken willende, ant gilde genoetsackt sijn
te geven een tonne bier, mett conditie nochtans,
datt die mergemelte gildemeisters sail vrijstaen
nae qualiteit van persoone sulx te vermeerderen
offte te verminderen sonder eenig tegensprecken
van die eene offte ander sulx in sodanich cas angaende.
Indien oock, volgents, eenmants het vorgemelte ambacht
als leerjonge mogte anvangen, sail an hett
gilde hebben te geven een vierendeel biers, edoch
blivende nochtans het vorders recht van oudes
gewontlick dese duckgemelte gilde onvercortet.
Alles sonder argelist in orcundt der
warheit hebben wij borgemeister ende gemeensluiden der statt Eijbergen dittselve
met onse gewontlick insegel ge
obret
ende bekrefftiget ende dienvolgens hebben
wij respective gildemeisters ende gildebroders
ditselve met onse eigen handen onderteickent ende eenheilichlick anbelovet ditt
bovengeschrevene poinctuelick te achtervolgen.
Actum Eijbergen, den 25. Octobris 1650.
Jan Bouwmeijster, gyldemeijster,
Jan Wansink, gildemeister,
Hendreck Wa
Jan Bowmeister, barghemeijster,
Evert Gosselink,
Hinderk
Dit is Derck Boumeister sijn
marck met eigene hant getrocken.
Hinderck War
Derck Hieldrick.
(Met sterk afgebrokkeld zegel der stad Eibergen)
Woordenlijst:
eenheilichlick = eenstemmig, unaniem.
manutenentie = handhaving.
coustuime = gewoonte.
gelicentiert = vergund (vgl. licentie).
copenschap/copraanschap = winst/handel.
contradictie = tegenspraak.
geconsentert (van consenteren)= vergunnen, goedkeuren.
cas = geval.
duckgemelte = vaker genoemde.
insegel = zegel.
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GILDEBRIEF DER KLEERMAKERS, 1629, februari 2
(Afschrift, ca.1712. Gepubliceerd door Hendrik Odink, Uit Kroniek
en volksmond van de Gelderse Achterhoek (1976),blz.308. Aldaar ook
uitvoerige inlichtingen over het kleermakersgilde. Het door Odink
gebruikte kleermakersgildeboek is thans niet meer aanwezig in het
gemeentearchief van Eibergen.)
Also voor desen in kriges loffenden tijts des sniders
van Eibergh haeren Gildebreef is verloeren oder verkaemen, und wij ondergeschreven Borgemeisters hare vor
desen gegevene privilegiën, so hierin gespecificert,
wedderom vorniet, so ist dat di Borgemeisters hiermitt
und cracht dieses voreeren und wederomme vornijen al
sodanige gerechtigheyt,
dat wanneer een uhtheimes meister snider binnen Eijbergh toe
wonnen queme, unde het snijders hantwark worde gebruiken,
soil eerst moten met het Gilde accordieren und den Gilde
geholden wesen ein tunne biers,
Und so eenige, het sij borger- ofte buitenpersoen, het
snijders hantwerk worde leeren, und geen snijders soene
were, sal den Gilde moten geven een vierendendel biers;
Unde wanneer die zelve meisters worden, sullen sij den
Gilde geven eene halve tonne biers;
Unde so jemants van buiten queme toe arbeiden of snideren
binnen Eijbergh buiten consent, sal den snijdersgilde geholden wesen toe geven een vierdendel biers;
Ende sollenock die Gilde broers, wanneer haer Gilde is,
een jeder sich bij die kloeke laten vinden bij ein pene
van een vierdendel biers.
Dat dan sulkes vaste ende bundigh geholden worden, so
ist hiermitt die Borgemeisters last ende wille, dat
wanneer eemants tegen den Gilde worde doen offte handelen, und den Gilde niet worde gehoorsaem leisten, dat
die Borgemeisters den contraveneur ofte avertreder
sullen helpen straffen naer behoer. Orcundt onser
ondergeschreven handen und segel. Gegeven den 2.
Februari 1629 (is met verscheyden handen ondertekent):
Lueloff Bloera, Borgemeister,
Jan van Baer, Borgemeister,
Gerrit Willinck, Borgemeister,
Arent Boumeister, Borgemeister,
Berent Vesterink, Gemeensman,
Gert ten Busschen, Gemeensman.
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GROTE

STRAOTE

An de Grotestraote
Heel volle

veranderd.

mensen wont ter neet

Ik bun der kots
le'j

is volle

vindt

Ledeboer

es deur

ter bi'jkans

'ewandeld.
niks

van weer.

vot en ok kleinen

Notaris

Scholten.

ter Braak is allange

Wormmeister zien

dood.

name zowat

oet'estorven.

En rondumme-hen is de afbraak
Baten,

Hondelink,

allemaole

Nijenhuis

he'w ze

meer.

groot.
en

Jelten,

weg'ebrach.

Dee zet

neet meer de boel op

stelten.

Ze rost

in vrae van 't Hoogste

Gezag.

Zo hendig
De generatie
Nog twintig
Mien lieve

an is alles

weg'egleden.

van noo wet er niks
jaor,
tied,

dan is

meer

't alles

van.

verleden.

wat kump ter dan?
Veurjaor
B.

1989.

Meulenkamp.
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Boven: Op de achtergrond pension
Links het huis en kantoor

Ledeboer met Wilhelminalinde
van notaris ter Braak.

1915.

Onder: Op de voorgrond rechts het huis van ter Braak als winkel met
m de deuropening kruidenier
van Krimpen.
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Mien lieve tied...
2. Van pension

Ledeboer naar de villa

Smits.

Toen de Wilhelmweg, bedoeld als rondweg, er nog niet was, ging men
komend van Haaksbergen (of Neede) met een bocht de Grotestraat in.
De toegang tot de Grotestraat was nauw, want op de nu brede stoep
naast de zaak van Voerman stond vroeger nog het huis van de familie Ledeboer (met pension), vanwaar men vanuit de kamer een mooi
uitzicht had op de Grotestraat,
Voor dit huis stond nog de Wilhelminalinde.De familie Ledeboer bestond destijds uit de oude heer Ledeboer, juffrouw Gerda en haar
broer Bernard. Verder was er nog een juffrouw Eefie in huis.
Als kinderen noemden wij haar Eefie Pikneus en als je dat tegen
haar zei, werd ze woest en wilde je pakken, maar wij waren haar te
vlug af. Juffrouw Gerda en haar broer Bernard waren voor ons wat
zonderlinge figuren. Bernard kon heel goed orgel en piano spelen.
Hij speelde alles uit het hoofd.
Hij was een tijdlang organist van de hervormde kerk en ook nog een
tijdje in de Ned. Prot. Bond. Hij droeg meestal een stijve hoge
boord, een zogenaamde "vadermoorder" en al staken bij wijze van
spreken zijn vingertoppen door de versleten handschoenen,hij bleef
"meneer Ledeboer". Je kon zien, dat hij van goede "komaf" was.
"Iets meer as zo hen",zouden wij zeggen. Hun naam herinnert aan de
deftige dominee Ledeboer, die hier van 1855-1864 predikant was en
die nog een steek droeg.
Van Haaksbergen binnenkomend, staat als eerste gebouw rechts nog
steeds het oude notariskantoor, nu geheel in gebruik bij de A.B.N.
waarmee de hier vroeger gevestigde Deposito- en Voorschotbank met
vestigingen in Eibergen en Neede, waaraan ook de naam ter Braak
verbonden was, een fusie aanging.
Het notarishuis heeft na 1940 diverse bestemmingen gehad. Het werd
bewoond door H.van Krimpen, die er een kruidenierszaak begon. De
oude heer van Krimpen, zei eens: "Ja, onzen Herman wil hier an de
straote d'n handel 's loshoosten". 't Hef neet zo lange 'eduurd,
doo was 't hoosten aover!
Na Herman Hasselo kwam Piek met de reclameslagzin: "Piek, de zaak
die voor U vliegt". Toen Piek uitgevlogen was, kwam Sjors,
Sjors Zuidinga met zijn ijs, patates en kroketten. Nu is het al jaren een bar. Het pand kan in de verste verte niet meer wedijveren
met het ernaast gelegen fraai in stand gehouden, witte bankgebouw
met de mooie luiken, maar aan de gevel herkent men nog de oude,hoge villa. Naast deze twee historische gebouwen staan twee voormalige winkelpandjes, die danig in verval zijn. In het eerste, vroeger een huis met de "dellendeure" aan de straat, woonde vroeger
Leuverink, Ik herinner me nog, dat men op die deel met de vlegel
aan het dorsen was.
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Boven: De familie Spoor voor hun zadelmakerij
Touwen en tuigen te kijk.

omstreeks

1900.

Onder: Op de voorgrond links het huis met de grote niendeure was
de boerderij van Hesselmk,
later Jan Beskers. Op de deel
verkocht hij zijn
tuinzaden.

-17Na Leuverink woonde er "kleine" Scholten, die er een schoenwinkel
had. "Kleinen" Scholten, omdat verderop in de Grotestraat bij de
Weemerdijk "groten" Scholten ook een schoenenzaak had. Zo hield
men die twee uit elkaar.
Naast Scholten had Spoor een zadelmakerij. Vroeger stond daar nog
wel eens een rijtuig aan de straat, dat door Spoor van een nieuwe
kap voorzien moest worden. Maar dat straatbeeld kennen we niet
meer.
Op de plaats, waar nu nog de zaak van Thesseling staat (hoe lang
nog?) stond vroeger de timmerwerkplaats van Wolfs, die er ook, zoals zoveel handwerklieden en burgers vroeger, een beetje boerderij
bij had. Zijn ene zoon, Gerrit, werd later ook aannemer, zijn ande
re zoon, Willem, werd boer,eerst in het oudershuis, samen met zijn
zuster Dina, maar Willem trouwde met Dina Boevink van Bartels in
Rekken en toen Dina ook ging trouwen, werd het huis verkocht aan
Zwijnenberg, die er een expeditiebedrijf begon.
Vlak na de oorlog, in 1945, toen ik voor de zaak naar Den Haag
moest, zijn we met een stel mensen op een open, legerkleurige
vrachtwagen van Bernard Zwijnenberg op één dag heen en terug naar
Den Haag gereisd. Het openbaar vervoer was door gebrek aan treinstellen en bussen nog volledig ontregeld. Het was een onvergetelij
ke belevenis met veel plezier onderweg op die open vrachtwagen,
maar terug in Eibergen waren we stijf van de kou en het ongemak.
Naast Wolfs stond nog een boerderij, n.1. van Hesselink. Voor hen
woonde daar een familie Boevink, Geertruu en Aornd Jan. Dina Hesselink trouwde met Jan Beskers, die behalve boer, hovenier was en
op de deel zijn "winkel" in tuinzaden en kerstbomen had.
Jan Beskers verhuisde met zijn Dina naar de Haaksbergseweg 5 en in
het oude huis kwam Aardgascentrum De Beek en nog weer later een
sportschool. Maar beide boerderijen zijn nu afgebroken.
Naast de boerderij van Beskers woonde vroeger Schoenmaker Willemsen met daar weer naast het oude pand van Thesseling(die een tijdlang in twee panden meubels verkocht).
Tussen Willemsen en Beskers was een smal gangetje, dat uitkwam aan
de voorkant van het huis van Beskers (dat stond immers met de achterkant naar de straat).Willemsen had praktisch geen ruimte achter
zijn huis, dat lag ingeklemd tussen Beskers en Thesseling.
Willemsen had vanuit zijn woonhuis uitzicht op de mestvaalt van
Beskers en genoot gratis mee van de geur. Zo was men dat gewend.
Thesselings voorganger was J.B.Arink, die daar een fietsenreparatiewerkplaats had met winkel. Ook repareerde hij motoren. Een man
van het nieuwe ambacht. Hij kreeg een concessie voor het onderhouden van een busdienst Winterswijk-Eibergen, die later werd doorgetrokken naar Enschede, de E.B.D.O.(Eibergse Busdienst Onderneming)
Arink had inmiddels het pand laten bouwen, waarin later het kan-
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Boven: In het pand met de benzinepomp had J.B.Arink een
fietsenreparatiewerkplaats.
Op de foto mevrouw Arink en Jan van
Balveren, knecht van Armk.
Onder: Links op de voorgrond het herenhuis,
waarin
de families
Ter Braak, Strumphler en Gijsbers
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-19toor van de GTW (nu de GSM) was en waarin nu garage Grootere is ge
vestigd.
Tot dan was de enige verbinding met Winterswijk de trein geweest.
Wie in Winterswijk de MULO, de HBS of de Ambachtschool bezocht,
moest fietsen of met de trein. De nieuwe busdienst was een stuk
gemakkelijker, want de bus stopte op de Markt in Winterswijk, en
dat was dichtbij de diverse scholen.
Een tweede voordeel was, dat de bus nooit precies op tijd vertrok.
Als Arink zelf reed, dan zei hij: "Lao'w es kieken, bunt ze der
allemaole? O, is den der nog neet, noo ja, dan wochte wie'j nog effen!".... Toen Arink van de Grotestraat naar de Haaksbergseweg was
verhuisd, kwam Thesseling in het pand van Arink.
Thesseling zette er een nieuwe voorpui in en begon een meubelmakerij, de tweede in Eibergen. Wansink was er al.
Tijdens de Duitse bezetting moest Thesseling met zijn gezin het
huis ontruimen, want Thesseling was Rijksduitser en wilde niet opkomen in Duitse militaire dienst. Tijdens de bezetting heeft er
van alles in dit pand gezeten, onder andere hield een Duitse arts
er spreekuur. Toen de Duitsers verdwenen waren in 1945, moest Thesseling weer van voren af aan beginnen.
Eén huis verder was een heel groot herenhuis. Het was vroeger bewoond geweest door een familie ter Braak, later door dokter Strumphler, vervolgens door de familie Gijsbers, een groot gezin met 10
kinderen, dat dit grote pand goed kon gebruiken. De heer Gijsbers
was bedrijfsleider op de Pickerfabriek van de Gebr. Prakke.
Na 1954 werd het gebouw politiebureau, kantoor van de gemeente-ontvanger en ook de afdeling sociale zaken is er geruime tijd gehuisvest geweest. Tussen dit huis en het koetshuis van burgemeester
Smits, dat jaren gediend heeft als rijwielstalling voor ambtenaren
bevond zich een hoge poort, die met twee grote deuren de toegang
afsloot naar de laan, die langs het gemeentehuis naar de Maat
voerde. Alleen als er muziekuitvoeringen of andere feestelijkheden
op de Maat waren, gingen die deuren open, om het publiek rechtstreeks van de Grotestraat toegang tot het feestterrein te verlenen. De grote poort met deuren was waarschijnlijk nog een overblijfsel uit de tijd, dat burgemeester Smits hier nog woonde en de
poort gebruikte, om zijn erf, waartoe de Maat behoorde, te kunnen
afsluiten.
In het koetshuis stonden koets en rijtuig van burgemeester Smits
gestald en het bevatte natuurlijk een paardestal. Motortractie bestond al wel in de dagen van burgemeester Smits, maar het zou nog
wel even duren voor ze gemeengoed werd.
Het koetshuis, symbool van een voorbij tijdperk, waarvan burgemeester Smits ook één van de laatste vertegenwoordigers was, bestaat niet meer.
Eibergen, januari 1988.
B. Meulenkamp.

-20Herman Bennmk (Herman van den
Weaver), één van de grondlegg
van de maisteelt
m ons land.

Boerderij
"den Weaver" in Rekki
Het geboortehuis
van Herman Btn
nmk.
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D e laatste reis van Herman van den Weaver uit Rekken
De luitenant had het allang bekeken. Deze jongeman beschikte niet
alleen over een helder verstand, hij was ook kritisch ingesteld
en zeer ambitieus. Bovendien sprak hij naast correct Nederlands
vlot Frans, Duits en Engels en dat vond de luitenant toch maar op
merkelijk voor een achterhoekse boerenzoon in het Nederlandse leger van 1918.
Voordat Herman Bennink de militaire dienst verliet, ontbood hij
deze dan ook op z'n bureau voor een gesprek. Had Bennink,zo vroeg
hij, al over z'n toekomst nagedacht? Besefte hij wel, dat iemand
met een gedegen landbouw-opleiding en een algemene ontwikkeling
zoals hij, in Nederlands-Indie ongetwijfeld carrière kon maken?
"Als ik jou was", sprak de officier,"dan wist ik het allang!" En
Herman dacht er over na.
Thuis gekomen legde hij z'n plannen op tafel, maar zijn vader
schudde zeer beslist het hoofd. Niet,omdat hij z'n zoon niet naar
het buitenland wilde laten gaan, integendeel, hij juichte dat min
of meer toe, maar niet naar Indie. "Want Indie", zo betoogde hij,
"is een prachtig land en rijk aan grondstoffen. Maar Japan ligt
te dicht in de buurt en dat is een land met een grote expansiedrift en bezig een sterke militaire mogendheid te worden. Het zal
in de toekomst zeker zijn vingers naar ons Indie uitsteken en dan
zit jij lelijk in de val."
Het zou nog ruim twintig jaar duren, voordat deze verwachting werkelijkheid werd. Toch was vader Bennink geen helderziende, maar
hij las veel en had een goed inzicht in de wereldpolitiek.
Iets wat, zoals later bleek,Herman van z'n vader had geërfd.
Nee, als Herman dan toch iets wilde, dan leek het vader Bennink
veiliger, dat zijn zoon z'n geluk maar eens in Amerika beproefde.
Daar zat je, wat een militaire dreiging betrof, veiliger dan in
Azië of Europa.
En zo vertrok Herman dan naar Amerika. De Engelse vrachtboot,waar
mee hij reisde, was omgebouwd voor vervoer van passagiers die
voornamelijk uit Poolse landverhuizers bestonden. Enkele welgestelde reizigers bevolkten de officiershutten.
Aanvankelijk verliep de reis niet plezierig, want men kampte dagenlang met zware storm, waardoor veel reizigers zeeziek werden.
Herman had er geen last van. Toen de storm gepasseerd was, kwam
de Engelse kapitein informeren, of er misschien iemand was, die
over goede Nederlandse lectuur beschikte.
Een Hollandse jonge dame, die in één der hutten verbleef en nog
ziek was, moest het bed houden. Ze verveelde zich. Herman kon helpen. Toen de juffrouw hersteld was, kwam ze persoonlijk het boek
terug bezorgen.Het was de dochter van een gegoede zakenman, die
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voor haar opleiding een jaar naar haar broer in Amerika ging.
Tijdens het verdere verloop van de reis zochten de jongelui regelmatig eikaars gezelschap en daaruit groeide een romance.
Maar tot een blijvende relatie zou het wel niet komen, want daarvoor verschilde het milieu van waar ze kwamen, te veel.
Bij aankomst ging een ieder zijns weegs, zich bewust van de mogelijkheid, dat de gevoelens die er in die korte tijd ontstaan waren, wel weer zouden slijten.
Herman zwierf een jaar of drie door zowel Amerika als Canada om
zich al werkende te oriënteren en tevens de mogelijkheden in de
nieuwe wereld te onderzoeken.
Ondanks de veelheid van indrukken die hij te verwerken kreeg, verminderden de gevoelens voor het meisje dat hij had leren kennen,
niet. En ook bij haar was er geen verandering ten opzichte van
hem merkbaar. Dit alles had tot gevolg, dat ze besloten te gaan
trouwen.
Na drie jaar keerde Herman terug naar Nederland om Emmy, die al
weer enkele jaren thuis was, op te halen. Ze vertrekken dan weer
naar Amerika en daar aangekomen zoeken ze een predikant om hun huwelijk te bevestigen. De man blijkt toevallig ook Bennink te heten. Zijn voorouders waren Nederlanders, maar waar ze precies vandaan kwamen, is hem op dat ogenblik niet bekend. Hij zal het wel
eens nakijken. Een paar dagen later weet hij het. Het dorp heet
Eibergen. Natuurlijk volgde daarop een naspeuring of men familie
was, maar dat bleek niet het geval te zijn.
En zo werd het aan luxe en comfort gewende stadsmeisje pioniersvrouw op een Amerikaanse farm. Een beslissing, waarvan ze, zoals
ze op het eind van haar leven verklaarde, geen moment spijt heeft
gehad. Hoewel:"Van de stad naor d'n boer, dat geet zoer".
Maar het moet gezegd, ze sloeg zich flink door alle problemen
heen (en dat waren er nogal wat). Van de periode die daarop volgt
is minder bekend, omdat de brieven die vanuit Amerika geschreven
werden, niet meer voor handen zijn.
De Benninks gingen zich specialiseren in het fokken van pluimvee
en wel speciaal van Barnevelders. Het bedrijf liep goed, maar dat
veranderde, toen door een overstroming al het hoogwaardige, uit
Holland aangevoerde fokmateriaal verloren ging.
Tot 1929 schrijft Herman z'n brieven met de hand. Daarna gebruikt
hij een schrijfmachine en dat is opvallend, als we bedenken, dat
tot voor kort de boeren in onze omgeving niet over een schrijfmachine beschikten. Bennink was ons in dat opzicht zo'n vijftig
jaar voor.
Toch was het geen mode-gril, want hij had deze nodig, omdat hij
voor een Amerikaanse krant artikelen schreef over Holland.
Hierdoor o.a. voorzag hij in z'n levensonderhoud. Het kwam zelfs
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zover, dat hij een winter lang ergens anders moest gaan'werken,
terwijl zijn vrouw en dochtertje alleen op de boerderij achterbleven. Begin 1936 doen ze hun boerderij The Hope-Farm in WestSaugerties N.Y. van de hand en de Benninks keren naar Nederland
terug.
Maar aan plannen en initiatief ontbreekt het Herman niet. Bovendien was z'n blik nogal verruimd doordat hij enkele jaren door de
States gezworven had. Zo spreekt hij o.a. als z'n verwachting uit,
dat binnen afzienbare tijd ook in ons land de tractor probleemloos de plaats van het paard zal innemen.
Een mening die door de boeren niet zonder meer wordt gedeeld:"I'j
zolt toch nooit helemaol zonder een peerd konnen". Ook verwacht
hij, dat de maisteelt op grote schaal z'n intrede zal doen.
Ook dat ziet men nog niet zitten. Bennink is van plan in Nederland met de maisteelt te beginnen en nieuwe, aan het klimaat aangepaste rassen te gaan kweken. Ze geven hem niet veel kans vanwege het afrijpingsprobleem.
Hij onderkent dat, doch de bewering dat hij daarvoor een geschikte hybride gaat zoeken, laat men voorwat het is. Het woord was
ook nog niet bekend.
En zo verschijnen er in de dertiger jaren in Rekken en omgeving
kweekvelden mais. Zelfs de typische Amerikaanse droogschuren ontbreken niet. De Rekkenaren raken er niet van onder de indruk.
"Bi'j den Weaver hebt ze altied wat bezunders".
Maar Herman gaat onverstoorbaar verder. Zijn bedrijf, dat de benaming het "Amerikaanse Maishuis" krijgt, begint van de grond te komen. Het is uniek voor Nederland en men kan Bennink dan ook zonder meer als de grondlegger van de maisteelt in ons land beschouwen.
Doch Europa, volgens Bennink de bakermat van beschaving en bajonet-vechten, zet weer een oorlog op touw. Aanvankelijk ondervinden ook de Benninks daar weinig hinder van.
Dat verandert, als ook Amerika in de strijd betrokken wordt. Want
Herman en zijn dochter Erna zijn Amerikaans staatsburger en worden daarom als zodanig geïnterneerd. Al heeft dan de vooruitziende blik van z'n vader hem het Jappen-kamp of mogelijke dwangarbeid aan de Birma-spoorlijn bespaard, wel komt hij nog in een
Duits interneringskamp terecht.
Maar hij laat het niet zonder meer over zich heen komen. Hij
vraagt een gesprek aan met de kampcommandant en houdt deze voor,
dat ze er bepaald niet verstandig aan doen door hem te interneren
en daardoor de ontwikkeling van de maiscultuur te blokkeren.
Beseffen ze wel, dat Duitsland, wat de raais-invoer betreft, volledig onafhankelijk van Amerika kan worden door het zelf te verbouwen en dat alleen hij, Herman Bennink, de enige mais-kweker in
Europa daarvoor kan zorgen? Maar dan moet men hem wel z'n gang la-
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Hij herkrijgt, evenals zijn dochter, weer de algehele bewegingsvrijheid en kan het werk hervatten. Maar de buitenwacht vertrouwt
het niet: Een Amerikaan die in bezet gebied niet alleen vrij rondloopt, maar nota bene ook nog in een auto rondrijdt. Daar zit een
luchtje aan!
De verdenking neemt nog toe , als Herman, die in Apeldoorn woont,
in de laatste oorlogswinter gebruik maakt van de gehate en gevreesde Duitse militaire politie. Bij z'n ouders in Rekken heeft
hij een varken laten slachten en hij zit nu met het probleem, hoe
het de IJssel over te krijgen,zonder dat het hem afhandig gemaakt
wordt
Vindingrijk en slim pakt hij het aan. De kommandant der Feldgendarmerie is minstens zo verbaasd als vereerd, dat een Hollander
hem om een dienst vraagt. Een overvalwagen haalt de slacht uit
Rekken op en levert alles correct in Apeldoorn af. Geen worstje
ontbreekt.
De buren weten niet, wat ze er van moeten denken, maar Herman
heeft er een boosaardig plezier in, dat het hem is gelukt, de bezetter voor z'n karretje te spannen. Zelfs bij ons thuis wordt
men wat onzeker. Want als grootmoeder verheugd vaststelt, dat de
oorlog nu niet lang meer duren kan, omdat ook de Russische legers
zulke vorderingen maken, reageert Herman sceptisch.
"Waar Iwan eenmaal is, gaat hij nooit meer weg", zegt hij. Deze
jongen en misschien zelfs zijn kinderen nog, moeten straks samen
met de Duitsers een machtsblok vormen tegen de Russen, die, als
men geen barrière tegen hen opwerpt, uiteindelijk zullen trachten
heel West-Europa in hun macht te krijgen. En Stalin is net als
Hitler ook een schurk, die tientallen miljoenen mensen de dood
heeft ingedreven." Hoe kon hij toch zulke zeggen over onze bondgenoten?
In een Duitse overwinning of in een Duits geheim wapen heeft Bennink nooit geloofd, eerder in een Amerikaans geheim wapen. Steeds
weer ervoeren wij in ons gezin, dat zijn zienswijze de meest juiste was.
Met veel energie en zelfvertrouwen zet hij na de oorlog z'n werk
voort en gebruikt daarbij voor die tijd nog volkomen nieuwe methodes. Reeds in 1948 brengt hij gelijktijdig met het poten wat fosfaat bij de korrel, zodat het jonge plantje al direkt over de nodige voeding kan beschikken.
Vele jaren later wordt deze methode algemeen door de landbouw
overgenomen. Verder neemt hij vlieglessen, verbaast ons met zijn
kleurenfilms en leert viool spelen. Hij is van mening, dat iemand
die niet meer iets nieuws onderneemt, oud is.
Maar
hij is niet meer de enige Nederlandse maiskweker die
toekomst ziet in de teelt van dit gewas. Een zekere Van der Have
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heeft ook dit werk ter hand genomen en nu wordt het een 'race tegen de tijd. Bennink ziet wel een mogelijkheid om de tijd,die nodig is om een nieuw ras op de markt te brengen, met de helft te
bekorten. En die mogelijkheid ligt op het zuidelijk-halfrond.
Want als bij ons de herfst z'n intrede doet,begint daar het voorjaar. Onmiddellijk, als hij in 1951 de oogst binnen heeft, stapt
hij op het vliegtuig naar Zuid-Afrika en neemt het benodigde zaaizaad mee.
Tijdens het half jaar, dat hij daar verblijft, doet hij regelmatig en uitgebreid verslag van zijn belevenissen. Het is heel inte»
ressant om deze brieven door te lezen.
3 November 1951
de eerste maïs komt op'. 1 Bij
enkele
inteeltrijen
zie ik bier en daar al een puntje boven komen. Precies 10 dagen geleden nog in Holland en nu al aan
het opkomen, op een veld in de andere wereldhelft.
In de
bergen van Natal komt 's zomers wel eens hagelschade
voor.
Dit idee vond ik niks leuk, doch gisteren
hebben we de
middelen beraamd om te zorgen dat ook in dat geval er toch
van elke inteelt
wat overblijft.
We gaan rollen fijn
gaas
kopen en spannen die in de lengte over een strook der inteeltrijen.
Hoog genoeg, dat we er onder kunnen werken.
Dat gaas breekt dan de schok.
Tijdens de periode,dat hij in de Unie
verblijft, zit hij niet stil. Hoogtepunt voor hem is een Field-Day, een
landbouwdag die aanvankelijk bedoeld
is voor de boeren uit de regio, maar
die uitgroeit tot een nationaal gebeuren, omdat de kranten berichten dat
een noordelijke maiskweker tekst en
uitleg komt geven over de hybrideteelt. Het wordt een daverend succes
met internationale belangstelling.
Niet alleen wapperen er de vlaggen
van Zuid-Afrika, Nederland en Amerika
maar ook de Union-Jack (om de Britten
niet te ergeren). Met name het feit
dat hij er in slaagt, het in meerdere
talen en voor een ieder begrijpelijk
uit te leggen, oogst bewondering.
Vanaf dat ogenblik is de naam Bennink
een begrip in de Afrikaanse landbouwwereld, blijkt uit zijn brieven.
Daarnaast houdt hij ook nog tijd over
om met een auto door Natal en de aan-
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grenzende provincies te trekken. De mais-oogst slaagt en als de
maand maart aanbreekt maakt Herman zich gereed voor de terugreis.
Vreemd is echter, dat zijn vrouw, die opviel door haar stoïcijnse
levenshouding en gewend was aan een reizend leven van zowel zichzelf als haar man, zich nu ernstig zorgen maakt over zijn terugreis. Ze laat hem dat ook in een brief merken, want kort voor
zijn vertrek schrijft hij:
Gisteren
las ik je brief Em, van 26 Februari en het deed me
erg goed dat je zo trouw aan me denkt, doch heb maar geen
schrik over de terugreis.
Zit er geen ogenblik
over
in.
Bij de terugtocht
zal ik een gevoel hebben van "nu bijna
thuis te zijn",
als ik in Rome arriveer.
Vreemd is het, hoe
dat gevoel zich uitstrekken
kan tijdens
een reizend
leven.
Toen ik Rekken voor het eerst verliet
en naar de landbouwschool in Zutphen ging, voelde ik me op de tochten
naar
Rekken nog steeds in een vreemde wereld, totdat ik met mijn
fiets
de akkers tussen Haarlo en Eibergen bereikte.
Toen
ik later in Amersfoort lag, voelde ik me "vlak bij
huis",
als ik station
Zutphen inreed, later,
met de reis per Europa, voelde ik me practisch
gesproken al in Rekken, als ik
in Parijs aankwam en nu is het Rome, dat de voorstad
van
Apeldoorn
is.
En op 11 maart:
Dit zal wel één van de laatste
zijn.
Zaterdag misschien nog even een
Daarna even niets,
en dan weer alles

geregelde
kleintje.

brieven

Tijdens het laatste traject van de vlucht stort het K.L.M, toestel, de "Koningin Juliana", waarmee Herman reist, bij Frankfurt
neer. Alleen een stewardess overleeft de ramp.
De laatste keer dat ik Herman ontmoette was op den Weaver in Rekken. Het was nazomer 1951. Hij had z'n viool bij zich en vroeg,of
ik hem op het huisorgel begeleiden wilde. Met z'n strijkstok wees
hij een lied aan in de bundel die reeds op het orgel gereed stond
Toen onlangs in een kerkdienst dit lied gezongen werd, leek het
ineens of de woorden speciaal voor herman geschreven waren.
Het sprak over het handelen van de mens, z'n onderzoekende geest
en ondernemingslust, maar ook over zijn vermetelheid:
Hij overmant de wilde dieren
vaart uit op zeeën en rivieren
doorzoekt der aarde donk're schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om d'allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.
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Op het kerkhof van Rekken is het graf te vinden van Herman Bennink en z'n vrouw Emmy Elling, het meisje dat hij op de boot ontmoette en dat hem op z'n verdere levensreis zou vergezellen.
Boven de namen op de steen is een aardbol afgebeeld, die het randschrift draagt "World-Citizen".(wereldburger)
Herman van den Weaver, een veelzijdige en ondernemende Rekkense
jongen die het niet gegeven was om datgene, wat hij als zijn levenswerk beschouwde, af te maken.
Eibergen, november 1988.
Wim Kemink.
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Roterink of Roeterink, Volksmond of document
Bij de bushalte aan de Viersprong, daar,waar sinds kort een fietsenstalling ten behoeve van busreizigers is geplaatst, begint een
weggetje, dat achter het sportveld van de Wilhelminaschool langs
loopt naar Roterink, een boerderij, waar vroeger boer Simmelink
woonde en nu de familie Wassink. Het paadje is voor een aantal
Simmelinkbewoners de kortste weg naar de bushalte.Dit paadje
heeft niet zo lang geleden een naam gekregen: "Roeterinkpad". Dit
wekte grote verbazing bij enkele Eibergenaren, die rondom deze
boerderij Roterink geboren en getogen waren. Volgens hen was, zo
gaven ze mij te kennen, de naam altijd Roterink geweest.
Navraag, ook bij Simmelink, de vroegere bewoner, leverde op, dat
de naam toch echt volgens de dokumenten"Roeterink" was.
Inderdaad
bleken er kaarten te bestaan,waarop een aantal
boerderij- en veldnamen stonden ingeschreven. Echter,ook bij het
vervaardigen van kaartwerk blijken fouten gemaakt te worden.
Op onderzoek bij Herman Schepers bleek, dat hij over een oude
kaart beschikt, waarop bij nader inzien niet de naam Roeterink,
of Roterink, maar Roerink bleek ingeschreven te zijn. Ik kreeg
het vermoeden, dat zich hier een klein schrijffoutje openbaarde,
dat leert, dat ook op kaarten fouten kunnen voorkomen.
Immers, per ongeluk één t vergeten en Ro(t)erink wordt Roerink.
Tijdens een gesprek over de oorlog met een vroegere buurvrouw
van Simmelink viel het mij op, dat deze buurvrouw sprak over
Roterink en Roterinkskamp, als ze het over deze boerderij had.
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oplossing van de naamsverwarring. De heer Wikkerink diepte een
oude kadasterkaart op, waarvan men hierbij een copie aantreft.
Op deze kaart treft men een aantal namen in het Simmelink aan,
die autochtone
Eibergenaren
de wenkbrauwen
doen fronsen:
Hemstede,Zemmelink,De Wasbuil.
Volgens
de
heer
Wikkerink
ligt
de
oorzaak
van
deze
naamsverbasteringen bij de ambtenaren van het kadaster, die in
het begin van deze eeuw opmetingen verrichtten en tegelijkertijd
een aantal veld- en boerderijnamen "vastlegden". Maar die
ambtenaren hadden, volgensinformatie,via het kadaster verkregen,
gemeend, de uit de mond van plat sprekende boeren verkregen namen
te moeten vernederlandsen. Zo werd Wasbuul tot Wasbuil en Hemstea
tot Hemstede.Een "plat" "boers" woord gaf geen pas op een
officiële kaart.Zo is misschien ook te verklaren, dat Gorkum tot
Gorinchem, Deutekom tot Doetinchem en Grol tot Groenlo werd. Op
de kadasterkaarten komen dus nogal eens door ambtenaren
"gecorrigeerde"namen voor.Volksmond of dokument? Luther zei:"Ik
schrijf, zoals ik het het volk van de mond aflees"toen hij de
bijbel vertaalde in de taal van het volk, het Duits.Roeterink of
Roterink? Ik houd het op Roterink.
Eibergen, november 1988.
E.H. Wesselink.
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De verdwenen molens van Beltrum
5. Een

watermolen'?

Het hoofdstuk over molens kan onmogelijk worden afgesloten zonder
een aantal belangrijke aanvullingen.
Hiervoor neem ik u mee naar een verhaal van H,W.Heuvel, die in de
gids voor Eibergen en Groenlo (1927) het volgende over Beltrum en
omgeving schrijft, terwijl hij er door heen wandelt:
"Sedert 1819 behoorden Beltrum, Lintvelde, Avest en Zwolle tot Eibergen. In de dagen der Republiek voor 1795 vormden zij te samen
de Voogdije Beltrum. Deze buurten zijn nagenoeg geheel Katholiek.
Sinds 1847, toen de R.K. Kerk te Beltrum werd gesticht, is daar
omheen allengs een dorpje ontstaan. De hooge slanke toren is ver
in het rond zichtbaar. Ernaast de pastorie met mooien tuin, door
een hooge haag omsloten en er achter ligt het kerkhof.De eerste
pastoor kwam in 1853 en heette Joh.Bern. van Oy. Tusschen de kerk
en het Nienhuis is een laagte, waardoor lang geleden de Slinge
zou hebben gestroomd; men vond er nog de balken van een watermolen en een gouden ring met figuren. Het dorpje bestaat verder uit
Harbers winkelhuis met café, een smederij en een openbare school
met meestershuis, een boterfabriek, in 1894 door den ouden Harbers opgericht en met die van Winterswijk één der eerste in deze
streek en eindelijk een windmolen van 1820, door een aardwal omringd en met een doorrit, alle aan den grintweg naar Grol. (Hij
doelt hier op de molen van Hofman.)
De grintweg langs den molen loopt door den Beltrumschen
Esch en verder door de bouwlanden van "Grols Beltrum", waar nog
een openbare school en een molen staan."(Hier wordt de molen van
Groot Zevert bedoeld)
Een passage uit het boek Eibergen Voorheen en Thans (1928),van de
hand van H.A. Huender geeft aan, dat het molenbedrijf voor z'n
omgeving van groot belang was. Hij duidt hier op de watermolens
langs de Berkel; de Vredense-, de Nieuwe- en de Mallumse molen:
"Het molenbedrijf was van groot belang voor de geheele omgeving,
daar windmolens nog weinig voorkwamen en bij windstilte niet malen konden. De bovenste watermolens hadden bijna altijd overvloed
van water. De vredensche stads-watermolen, thans van een turbineinrichting voorzien, ontwikkelt voldoende kracht om de stads electrische centrale te drijven met nog verschillende fabrieken."
In het Jaarboek Archief van 1953 staat een artikel over de bedrijvigheid in de Gelderse Achterhoek van 1832 door Mr.H.J. Steenbergen, die ook handelt over molens:
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spande Lichtenvoorde de kroon met drie stuks, gevolgd door Winterswijk met twee. De watermolens waren nog tien in getal.
Winterswijk en Eibergen konden er op drie bogen. Borculo en Groenlo hadden er elk nog twee. Veelal waren het niet uitsluitend korenmolens, maar tevens olie-, pel-, en/of runmolens. De Achterhoekse beken leverden toen dus nog in belangrijke mate de nodige
energie voor deze tak van bedrijvigheid.
Beschikte men niet over genoegzame waterkracht dan werd de olie
en/of runmolen dikwijls aangedreven door paardekracht, zoals in
Lichtenvoorde en te Beltrum.
De waarde van koren- en oliemolens lopen op van ƒ 40,- voor de
Beltrumse paardeoliemolen tot ƒ 600,- voor de Borculose waterkorenmolen. Zo hoog komen de andere bedrijven bij lange na niet en
een schatting van ƒ 20,- tot ƒ 60,- is gebruikelijk."
Dat er vroeger nog een vijfde Beltrumse molen of in werkelijkheid
een "eerste" molen is geweest,is nog steeds niet bewezen. Schriftelijke vermeldingen heb ik tot op dit moment niet kunnen vinden.
Tussen de Kerk en het Nienhuis, waar de familie Harbers woont, is
nog steeds een laagte.
Daar, waar nu de Jena-planschool "het Tweespan" staat, kan men
het ter plekke constateren. Wanneer men een gat graaft in de zandbak van de school, verschijnt er bij een halve meter diepte reeds
het grondwater. De grond loopt nog verder af in de richting van
de laan van Harbers.
Op een oude kaart van ca.1800 van het "Hoofdschout Ambt Borculo",
is een klein stroompje te zien langs de Zommerweg (nu Heelweg)
dat uitmond in het slat. Echter, hierop is geen vermelding van
een molen te vinden.
Ook het Rijksarchief te Arnhem geeft geen uitsluitsel. Uit de
rechtspraak-verhandelingen op de Holtings, ook wel Markedagen genoemd, werden de belangrijke gebeurtenissen en de nodige veroordelingen uitgesproken. In het Markeboek van Beltrum blijkt wel,
dat er telkens aanleiding bestond om boete op te leggen wegens
ongeoorloofd houthakken, beschadiging van bomen, onbevoegd plaggen maaien, het steken van turf om te verkopen en het "aangooien"
van grond om er een hut of huis op te zetten, dat dikwijls in de
"nachtsloapender tied" plaats had, zodat er plotseling een soort
woonhut stond, die er de dag ervoor nog niet was.
De eerste markedag werd gehouden op het goed Nijenhuys op 3 maart
1685.In de ons beschikbare stukken wordt nooit gesproken over een
watermolen, of een familie die op deze molen woonde of werkte.
Niet eens een naam die er iets van weg heeft.
In de Processtukken van het rechterlijk archief van de stad en
Heerlijkheid Borculo, bevindt zich een proces van Herman Egbers,
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"eerste" molen van Beltrum zou handelen, maar niets is minder
waar. Het betreft hier de molen van Vaarwerk in Olden-Eibergen.
Deze komt al voor in 1593 in de rekeningen van de Heerlijkheid
Borculo. Toch moet hij ouder zijn geweest, daar er al in 159A
be-halve de routine-karweitjes, zoals vervangen van ijzerwerk,
ook enkele zwaardere reparaties voorkwamen, n.1. een nieuwe
schutten-balk en werkzaamheden aan de kleikast.
Voor deze "nieuwe" molen was er natuurlijk ook een "oude" molen.
In de goederenlijst van de Graaf van Dale van 1188 wordt vermeld,
dat tot de bezittingen of rechten behoorde:"de Zwanendrift" vanaf
de molen Vorewerch, noord- en westwaarts.
Vorewerch (of Vaarwerk) met de molen zelf,behoorde aan het stift
Vreden, en ook nog, voor hij verdween, aan de heren van Borculo.
Enigszins stroomafwaarts stond later de Nieuwe Molen.
In de goederenlijst van de Graaf van Dale komt geen watermolen in
Beltrum voor. Ook de Heer van Borculo die keurig al zijn bezittingen bijhield, vermeldt geen watermolen in Beltrum.
Als er ooit een watermolen in Beltrum zou zijn geweest, dan moet
het nog vóór die tijd zijn geweest.
De Groenlose watermolen was reeds in 1236 aanwezig. Dan krijgt
Hendrik van Borculo de "Curtis" Groenlo met de berg, het water,
de molen en de daarbij behorende akker in leen. Behalve, dat hij
hem in leen krijgt, zegt Graaf Otto hem tevens toe, dat noch door
hem, noch door anderen, aldaar een molen opgericht zal mogen worden. In 1411 verkreeg de stad Groenlo deze molen in zijn bezit .
Wellicht geen slechte transactie, wanneer men de stads-inkomsten
van 1655 bekijkt. In datzelfde jaar waren de inkomsten van de
stads-oliemolen slechts ƒ 12,-, terwijl de watermolen daarentegen
ƒ 688,10 aan inkomsten had. Ook gaf men in dat jaar ƒ 337,80 uit
aan stadswerken voor de watermolen, wat doet vermoeden dat hij in
slechte staat kan zijn geweest.
Aanvulling Old Ni-js nr.lO: de molen van Hofman.
Onlangs is er tussen de correspondentie van de gemeente Beltrum
(1819-2) de volgende briefwisseling gevonden:

Aan
het Gemeente Bestuur
Beltrum
Mijne
Hendrik

van

Heeren!

Geven reverentelijk
te kennen Jan Hendrik Hofman en Jan
Nijenhuis,
landbouwers onder Beltrum wonenden dat zij

Op bovenstaande tekening van de Gemeente Beltrum uit
1828,gemaakt
op last van de heer Staatsraad onder adm. van baron van Heeckeren
van Keil en P.R.J.W. Baron van Heekeren, Burgemeester, kan men 2
molens vinden, n.l.
die van Schilderink
(oliemolen)
en van Hofman
(Wind- Koorn en Pelmolen).

-35-

geintentioneerd
zijn eene wind Koren en Olijmole op Den Kamp Den
Hoornborst circa 40 a 50 roeden van de Grolscbe Steeg buurt of
Heelweg in de Gemeente Beltrum te bouwen, en Daar in die Gemeente
geene Mole aanwezig is, en zulks mitsdien tot een groot
gerief
der ingezetenen
Verstrekt,
alzoo Die thans bun Koren op eenen
Verren afstand buiten de Gemeente moesten laten malen. Zoo verzoeken zij dat het U E (uwe edele) goedgunstig moge behagen hun
zoo veel noodig Permissie tot het oprigten van gezegde molen te
verleenen.
Beltrum den
1 st
april 1819

T welk doende
J.H. Hofman
J.H.
Nijenhuis

Opvallend aan deze correspondentie is dat de gemeente Beltrum
reeds was opgeheven, maar dat men toch over bovenstaand verzoek
een besluit heeft genomen;

De gemeente Raad van Beltrum, naar genomen hebbende het Reguest
van Jan Hendrik Hofman en Jan Nijenhuis,
Grondeigenaars in deze
Gemeente, tenderende tot bekoming van autborisatie
om eene nieuwe
Wind Koren Oly-molen in deze Gemeente, en zich op den Kamp De
Hoornhorst ongeveer 40 a 50 Roeden van den Buurtweg Den Heelweg
genaamd opterigten,
tot hppem(?) van hun verzoek
bijbrengende,
dat zoodanige onderneming van Groote Nut voor de
Ingezetenen
zoude zijn daar in deze Gemeente geene Mole aanwezig
is.
Overwegende den vroegeren door den souverein uitgeoeffende,
en
de Zoogenaamde regten van de wind, en dergelijke,
vervallen
zijn,
alsmede Dat er geen Plaatselijke
noch
Provinciale
Reglementen van Policie welke grond tot het wettigen
eener
weijgering
opleveren,
bestaan. Voorts in aanmerking nemende, dat
er geene Kooren en Olij Mole in deze Gemeente aanwezig is, en
er Dien volgens geen regt van een Derden, voor een te voren
verleend,
wettig octrooi
bestaat.
Hebben besloten
De Reguestranten
bij dezen te kennen te geven Dat hun verzoek
tot het oprigten eener Koren en Oly Mole in de Gemeente Beltrum
op Den Kamp De Hoornhorst, wordt geaccordeerd.
Er zal
afschrift
van dit Besluit worden gezonden aan de reguestranten
tot der
Zelve
informatie.
De Gemeente Raad Voornoemd
J.H. Reirink.

Ter ordannantie van dezelve
De Fung: Schout en Secretaris van Beltrum
G.J. Boenink
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In de P a t e n t r e g i s t e r s van Beltrum van 1836/1837 e v . v i n d t men de
molenaar Harman J a n L a m m e r s , h i j g e e f t de v o l g e n d e w i j z i g i n g d o o r :
Windkoorn en P e l m o l e n a a r Windmoutmolenaar, met a l s huurwaarde
h u i s ƒ 5 0 , - en mole ƒ 2 5 0 , - , tesamen ƒ 3 0 0 , H . J . Lammers woonde b i j A l e i d a Nieuwenhuis en Gradus J o h a n n e s Harb e r s i n . Ik s u g g e r e e r d e , d a t A l e i d a een n i c h t j e zou z i j n van J a n
Hendrik N i j e n h u i s , h e t b l e e k z e l f s een d o c h t e r t e z i j n , en h e t
was Gradus J o h a n n e s , d i e i n t r o u w d e .
B e l t r u m , m a a r t 1989.
M. V e r h e i j e n - K l . G e b b i n c k .
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Scheppels Mankzaod
Urn te beginnen, mo'k zes laezers en laezeressen bedanken veur den
brief, die 't ze mien schreven met olde versjes en riemkes. Brieve van kortbi'j en heel wietaf. Uut Hoksebargen, Eibargen,
Ketterden,maor ok uut Oudenbosch in Braobant en Katwiek an den
Rien. D'r zit weer aardig wat mankzaod in de wanne. Ik bun der
met an 't schudden 'ewes um een bet jen soort bi'j soort te
kriegen.
D'r was een laezeresse bi'j van 75 jaor, die schreef in 't
Beltrums plat : "I'j bunt verlaegen um olde leedjes en ik bun d'r
met verlaegen". En zo kreeg ik een brief van vier kantjes met
olde versjes en vertelsels. Zelf zeg ze der van: "Hier kump dan
een spintvat met mankmoos en ik hoppe, da'j der wat van gebroeken
kont". En an 't ende van den brief schrif ze:"Meneer Wesselink,
ik hoppe, da'j der wat an hebt. En da k het andere, da k
onthollen hebbe, mag sturen. Veur owen Scheppel Mankzaod is het
misschien neet geschikt, maor dan schrief ik het in een schrift".
Astoebleef, mevrouw A.W.M., doot dat en stuurt het mien, ik vind
et vast en zeker de moeite weerd um 'et te bewaren.
Een paar briefschrievers hebt in'ehaokt op een paar versjes, die
ik in Old Ni'js nr 10 heb 'enuumd.
Joop Bartelink uut Katwiek an den Rien stuurt een variatie op 't
riemken "Geef mien de hand" van zien opa:
"Geef mien de hand
Gaot naor de markt
Koop ne koo.
Stuk van de laever.
Stuk van de longe,
Da's good veur ne zeeke jonge."
"En dan wodden i'j 'ekrieweld in den hals", schrif hie der bi'j.
Zo wier vake de tekst verhaspeld. En mangs gebeur'n dat zo
grondig, dat het verband met den oorspronkelijken tekst zowat
helemaol verloren ging. Zo zong mien mooder het versjen:
"Jan Toerlazoer, de bene, de bene,
Jan Toerlazoer, de bene van de vloer".
Jaoren later laezen ik in een buuksken van meister Klokman, den
zich in de veurige eeuw al bezig hiel met het vaste leggen van de
olde
volkscultuur
rondum
Zelhem,
dat
dit
versjen
een
verbastering was van een dansliedjen, dat vrogger an 't Franse
hof 'ezongen wier deur de Franse hofdames:
"Chantons toujours, la belle, la belle,
Chantons toujours, la belle de la cour",
(vertaald: laten we steeds zingen voor de mooiste, de mooiste,
laten we altijd door zingen voor de mooiste aan het hof).
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het verkeerd verstaon of neet begriepen variaties ontstaon op
één en denzelfden tekst.
Ok op "Lange, lange riege"(uut Old Nijs van de veurige kere) bunt
variaties. In 't spintvat met mankmoos uut Beltrum zat het
volgende:
"Lange, lange riege,korte, korte stiege,
langen, langen rozenkrans,
Mina mot naor den anderen kant."
"En dan dede wi'j ok wal allemaole op de hoeken (=hurken) gaon
zitten en dan zeien wi'j van: "kukelekuuuu..", schrif A.W.M.
In Eibargen zongen ze volgens W.Essink van:
"Lange, lange riege, ik zal ow wal kriegen,
Ik zal ow slaon, i'j mot gaon."
Daor wier dan een soort van aftikspel bi'j 'espold, waorbi'j ze
in een lange sliere aover 't schoolplein trokken um mekare te
vangen, stel ik mien zo veur.
Joop Bartelink schrif:" Op schole had'n wie een spolversjen,
waorbie wie dan met ne hele riege (meestal jonges) naost mekare
liep'n en dan zonge wie:
"Wie gaot veur gin eene op zied.
Allene veur een peerd en wagen",
en dat wodden dan eindeloos herhaald, terwijl ie rond de schole
leep'n in de hoppe, da'j andere kindere (liefst maekes) integen
kwamm'n, wat ne onmundige lacherieje gaf".
Jan Aarnink uut Hoksebargen, afkomstig uut Rekken,wet nog, dat,
a'j vrogger zeuren um wat te drinken, dat ter dan 'ezeg wier:
"He'j dos? Gaot naor de Hos
den hef een hundeken
den pist ow liek in 't mundeken".
Dit riemken is weer een bewies, hoe in de volksmond de teksten
van riemkes verbasterd wieren, want veurige wekke heur'n ik
nog iemand , afkomstig uut Eibargen zeggen:
"He'j dorst? Gaot naor Jan ter Horst
Den hef een hundjen.
Dat pist OW lieke in 't mundjen".
Zo duch mien den tekst wel better, want Jan ter Horst liekt mien
better te vinden dan de Hos. Wi'j bi'j ons zeien vrogger ok van:
"Jan ter Horst", aw dat versjen opzeien.
Bi'j dit soort antwoorden heur'n ok 't vplgende riemken, dat
ongeduldige mooders tegen vraogende kinder zeien, at ze gin
wieteren uutleg meer geven wollen aover een opmerking, waorop
het kind vroeg:"Wat zei i'j?.
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"Wat zei ij?"
"De katte lei een ei.
De hond lee een dop
En i'j bunt een groten dikkop".
Wie kent ter variaties op dit riemken? Die mot ter duch mien, wel
waezen, want het ritme in "De hond lee een dop" lig veur mien
gevuul neet goed.
In Beltrum zongen ze vrogger:
" Anne met de wanne, met de wind van baoven.
Pissen in 't vuur, dat de vonken staoven.
Grietje wis neet wat ter was.
Vonken staoven in de glazen kas".
Wie kent ter een anderen laatsten regel? Want daor konnen wel
es variaties op waezen.
Now 't toch weer aover pissen en poepen geet, op 't leste
filmfestival kreeg ik een versjen toe'espold, d'k van vrogger
kennen en dat echt bi'j 't "platte"land heurt:
"Leide mos melken, melken de koo.
" Potdome" zei Leide, "de memme zit too".
De koo dee mos drieten en dret op de wal.
"Potdome", zei Leide, 'k had 't leever in 'n stal".
Op dezelfde wieze zonge wi'j as jonges:
"Sally was dronken, Sally was zat.
Sally had te volle van 't goeie 'ehad".
Zingende opa's en opoes.
Joop Bartelink wier op zien opa's knie op en neer 'ehopst onder
het zingen van:
"Sip, sap, seere, zo rit 'n heere
zo rit een akkerman
met zien kleine peerdeken
d'r achter bie an.
daor kump dat kleine peerdeken an
kassikkesjakkesjikkesjak
maor..daor kump 'n groot'n an.
ka....boems, kaboems, kaboems
ka....boems, kaboems, kaboems".
En bie de laatste twee regels wodd'n ie onmundig op en neer 'ehopst, en dan hadde wie den grootsten schik.
Opoes verspreidden een heel ander soort gezelligheid urn zich hen
as opa's. Daorvan vertelt mevrouw Stenfert-Grijzen uut Oldenbosch
Ze schrif in eur brief, hoo ze op Kerstaovend op de staove bi'j
de lange rökke van eur opoe "van den Beurink" zat te luustern
naor het volgende versjen, dat eur opoe dan zong:
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Dan is 't bi'j ons volop.
Dan slacht mien va een pekkelhering
En onze jongs, die kriegt den kop.
Bie Willem in
Bie Willem in
Daor is 't zo
Daor hangt ze
en de kop dee

de hutte,
de hutte,
barstend vol,
met de bene 't venster oet
wordt zo dol".

Ok dit versjen hef, denk ik,gin genade 'evonnen in de ogen van de
schoolmeisters, domineers en pastoors,want too die zich met de
volkszang gingen bemuujen, wieren der andere versjes 'eleerd.
Veurjaor.
In 't veur jaor mieken de jonges van kastanjeholt, dat dan vlak
onder den bast heel sappig was deur den weer op gang kommenden
voedselstroom, fluitjes. Eerst maken ze dan op zo'n 10 a 15 cm
van het uutende van den tak, den ze af'esneden hadden, een
inkeping. Ze sneden der een mondstuk an, zoat elke fluite dat hef
met een glippe an 't ende der van, waorat de loch later deur mot
scheeren en dan gingen ze veurzichtig op den bast kloppen, dee
onder 't kloppen nat mos blieven. Nao een klein hortjen kloppen,
liet de bast dan los en ko'j 'em der veurzichtig afschoeven.Dan
mos ter veur an 't mondstuk nog een spleetjen af'esneden wodden
tot an de glippe. Dan schaoven ze den bast ter weer op en dan
ko'j de loch deur het spleetjen blaozen en ging het fluiten an.
Bennie Karnebeek kennen nog het versjen, dat de jonges onder het
loskloppen van de bast zongen of opzeien:
"Sippe sappe siepe.
Wanneer bunt ze riepe?
Te meie, te meie,
Legt alle vogels eier.
Dan zolle wi'j ze raken.
Dan zolle wi'j ze kraken.
Sippe sappe, kop der af.
En now de hele bast der af".
En van een heel bezundere ni'jsgierigheid naor wat pas getrouwde luu met mekare doot, sprekt 't versjen, dat den eibargsen
timmerman in mei zong, vlak veurdat 'e ging trouwen:
"Wat zol Bennard met Anna doon?
Kan ja neet stoppen of naeien.
Met den olden scholdook veur,
mot ze den sliepsteen draeien".
En dat was het dan veur disse kere. Bedankt allemaole.
Eibargen, meert 1989.

E.H.Wesselink.
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