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Van de bestuurstafel 

Hendrik Odink, 1889-1989. 
Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de 
voorbereiding van de officiële herdenking van de 100e geboorte
dag van wijlen hendrik Odink, regionaal, maar vooral Eibergs ge
schiedschrijver. De Historische Kring organiseert in samenwer
king met het Staring-Instituut, de Oudheidkundige Vereniging 'De 
Graafschap' en de Dialectkring 'Achterhoek en Liemers', op zater-

^-^~ dagVlS oktober een manifestatie, waarin de persoon en het werk 
van Hendrik Odink centraal staan. Het ligt voorts in de bedoe
ling die dag het themanummer te presenteren. Dit werk zal uiter
aard geheel gewijd zijn aan de Eibergse historicus. Het Odink-
nummer is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Sta
ring-Instituut en de Historische Kring Eibergen. , 

Expositie oude merklappen. -I- Stt^ 
Vanaf donderdag 19 april tot en met zondag 22 april 1990 organi
seert onze vereniging een expositie van merklappen (letterdeuke) 
in het Muldershuis te Eibergen. Eén en ander gebeurt in samenwer
king met mevrouw Van der Walle, expert op dit gebied, en de 
Stichting Museum 'De Scheper'. 

Uitgave markeboek voogdij Beltrum. 
Het ligt in onze bedoeling, om in het komend najaar een aanvang 
te maken met de transcriptie (='vertaling', omzetting in heden
daagse letters) van het markeboek van de voogdij Beltrum. 
Dit boek bevat de notulen van de vergaderingen van de marken on
der de voogdij Beltrum uit de periode 1685-1784. Meestal betreft 
het verslagen van de gezamenlijke vergaderingen van de vier mar
ken Zwolle, Avest, Beltrum en Lintvelde.Het boek bevat zeer veel 
namen van boerderijen en hun eigenaars. Het Beltrumse markeboek 
is één van de weinige markeboeken uit de tijd vóór 1800, dat be
waard is gebleven. 
Voor dit project worden nog medewerkers gevraagd. Het oude 
schrift hoeft geen beletsel te vormen, ten eerste, omdat de ver
slagen redelijk tot goed leesbaar zijn, en, ten tweede, medewer
king aan de vertaling tevens een goede oefening is in het lezen 
en begrijpen van het oude schrift. Uiteindelijk moeten deze 'ver
taal '-werkzaamhedenleiden tot de uitgave van een themanummer of 
bronnenpublikatie(1991?). Het markeboek omvat 140 bladen. Getypt 
zullen er dat plm. 70 zijn. Ideaal voor een themanummer en niet 
al te bewerkelijk voor een groep enthousiaste medewerkers. 
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met ondergetekende. 

Namens het bestuur, Bennie te Vaarwerk, secr. 
(Tel. 05454-71593.) 
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Bovenstaande groepsfoto was ons zoekplaatje van Old Ni-js nr.4, 
alweer zo'n twee jaar geleden. Het ging om een opname die was ge
maakt in 1929 ter ere van het 12^-jarig bestaan van de R.K.Werk
liedenvereniging St.Joseph in Eibergen. De geestelijke adviseur 
was pastoor E.F.de Jong (zittend, vierde van links) die sinds 11 
januari 1924 in Eibergen werkzaam was. 
Helaas is het ons niet gelukt,wat meer gegevens over deze vereni
ging boven water te krijgen, zoals: wie zaten er in het bestuur, 
wat was hun doelstelling en was het een actieve vereniging? 
Gelukkig hebben we wel de namen kunnen achterhalen en gezien de 
Eibergse namen zullen velen hun voorouder (vader of grootvader) 
wel herkennen. 

voorste rij (zittend) v.l.n.r. 
1. Frans Konst, Weustenesch. 
2. Hendrik Wielens ? 
3. Jans Brevink, Simraelinkweg (Blomsgaarden). 
4. pastoor de Jong, vanaf 11 jan.1924 in Eibergen. 
5. B. Zuidinga, Klaashofweg. 
6. J. ten Barge, Kormelinkweg. 
7. H. Hummelink, Hupselseweg. 
8. B. Brevink, vader van Jans, Kastanjefabriek. 

middelste rij v.l.n.r. 
1. J. Wielens ? 
2. Bernard Booltink, Needseweg. 
3. H. ten Barge, Stokkersweg. 
4. G. Papen, Kormelinkweg. 
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5. te Bekkenute, Huenderstraat. 
6. Willem Spoor, Grotestraat. 
7. Bets Booltink, Needseweg. 
8. H. in de Nieuwenkamp, Brendeke. 
9. Ketterink ? 

achterste rij v.l.n.r. 
1. B. Cornelese, Grotestraat/Borculoseweg. 
2. Bart Bomers, Hagen 13. 
3. J. Booltink. 
4. B. te Rietmole, Willem Sluijterstraat. 
5. H. te Rietmole, Warfslat. 
6. Toon ten Barge, Stokkersweg. 
7. B. Geerdink, Beltrumseweg. 
8. B. ten Barge, Borculoseweg. 
9. B. Noldes, schoenmaker. Grotestraat. 
10. B. Brevink, Kerkstraat, Correspondent van Onze Gids. 

Oproep! 
Helaas heeft ons zoekplaatje uit Old Ni-js nr.10 nog weinig reac
ties opgeleverd. Het ging toen om een schoolfoto uit 1907. Eén 
van onze lezeressen denkt de beide juffrouwen te herkennen n.l. 
links: juffrouw Van Heumen die later getrouwd is met Brens van de 
Boterfabriek en woonde naast het oude gemeentehuis en rechts haar 
hulp Mina Izaks getrouwd met Smeijers. Maar helaas nog geen namen 
van de schoolkinderen. Toch denk ik dat bij één van hun kinderen, 
die nu rond de zestig zijn, nog wel deze foto met misschien alle 
namen erop in de kast zal liggen. Wie helpt ons? 
Reacties gaarne aan: 

J. Baake. 
K.Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161 VB Neede. 
Tel. 05450-94001 
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Een lijst van boerderijen in Eibergen, Reklien en Beltrum uit 1584 

Tot de bezittingen en inkomsten van de heer van Borculo behoorde 
in vroegere tijden het recht om ieder jaar met Vastenavond van al
le grote en kleine erven uit zijn heerlijkheid een rook- of pacht-
hoen te ontvangen. Voor de boeren was dit maar een kleine last, 
die op hun erf drukte, zodat we deze afdracht niet vermeld vinden 
in het voor lokaal-regionaal onderzoek veel gebruikte verpondings
kohier, opgemaakt in 1646. Daarin vinden we wel de ponden voor de 
kerken en de mudden en scheppels graan, die aan de heer van Borcu
lo en andere particulieren of aan de plaatselijke armen opgebracht 
moesten worden, maar bijvoorbeeld niet de eieren en garven waar
voor de koster het gehele gebied van zijn kerk moest aflopen 1). 
Aan het feit dat men in 1584 wel eens over een precieze opgave wil 
de beschikken van de erven en erfjes die de rook- of pachthoenders 
moesten afdragen, danken wij het bestaan van één van de oudste 
lijsten van boerderijen in de voogdijen Eibergen, Beltrum, Neede 
en Geesteren onder de heerlijkheid Borculo (en ook van dorpen in 
de heerlijkheid Lichtenvoorde, zoals Vragender, Zieuwent en Lievel-
de). Daar dergelijk bronnenmateriaal uit de tijd vóór 1600 voor de 
Achterhoek nogal schaars is, lijkt het mij de moeite waard om de 
lijsten voor Eibergen c a . te publiceren 2). 
Dat de lijsten uit 1584 dateren, is niet toevallig. In 1553 was 
Joost van Bronckhorst, laatste heer van Borculo van zijn geslacht, 
overleden, waarna de heerlijkheid in vruchtgebruik werd gehouden 
door zijn weduwe Maria van Hoya, die in 1579 overleed. De strijd 
om de erfopvolging van de kinderloze Joost was voorlopig gewonnen 
door zijn nicht Ermgard van Wisch, die de heerlijkheid bezat tot 
haar overlijden in 1583. De bisschop van Munster oordeelde toen, 
als leenheer, dat de rechten aan hem vervallen waren. Hij nam het 
gebied in bezit en liet het besturen door de zogenaamde Munsterse 
commissarissen. Daaraan werd zoals bekend in 1616 een einde ge
maakt toen Joost van Limburg Stirum, kleinzoon van Ermgard, na een 
uitspraak van het hof van Gelderland, Staatse troepen te hulp riep 
om zijn rechten te doen gelden. 
In opdracht van de Munsterse commissarissen is nu in 1584 door al
le voogden van de heerlijkheid Borculo een opgave gemaakt van de 
verschuldigde hoenders 3). ledere voogd (een soort burgemeester), 
deed dat op zijn eigen wijze. In Neede werden de buurschappen op 
een bepaalde volgorde doorgelopen, waardoor de grote en kleine er
ven door elkaar kwamen te staan. In Eibergen maakte de voogd voor 
iedere buurschap een onderscheid in hoveners en koveners, d.w.z. 
in grote erven en katers. De voogd van Beltrum echter maakte geen 
enkel onderscheid, al blijkt bij nadere bestudering dat ook hij 
een bepaalde volgorde heeft aangehouden. Het onderscheid in buur
schappen (Lintvelde, Avest en Zwolle) heeft hij echter niet toege
past. 



Het kasteel Borculo van waaruit de heerlijkheid werd bestuurd. 
Tekening van A. de Haan, ca. 1730. 
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Het belang van de lijsten heeft niet alleen betrekking op de namen 
van de erven, waardoor we voor verschillende boerderijen hun ouder
dom kunnen opvoeren van 1646 tot 1584. Ook de toevoegingen aan de 
namen, die meestal van een andere hand zijn, zijn interessant. Ik 
wijs hier op de kwalificaties als 'pauper'(arm),'woeste' en 'ver
brandt', die vooral bij de erven in de omstreken van de stad Groen-
lo voorkomen. In Zwolle blijken in 1584 de erven Koenderink, Mar-
hulserbraak, Reinderink, Tops, Mensink, Wissink, Oosterholt en 
Ticheloven onbebouwd te zijn, d.w.z. de gehele buurschap! Dit zal 
ongetwijfeld een gevolg zijn van de strijd in de Tachtigjarige oor
log, waarbij we kunnen denken aan de bezetting van Groenlo door de 
Spaansgezinde stadhouder Rennenberg in 1580 , het beleg van Zutpen 
in 1583 en de door de Staten-generaal in datzelfde jaar uitgeroe
pen taktiek van de verschroeide aarde voor Oost-Nederland. 
Ik moet er hier ook nog op wijzen dat de lijsten niet alle te ver
wachten namen bevatten. De havezaten en hun onderhorige erven wa
ren blijkbaar vrijgesteld, zodat huize Mallum, Den Borg in Rekken 
en Marhulsen in Zwolle afwezig zijn. Ook ontbreken er merkwaardi
gerwijs enige namen van boerderijen, waarvan het bestaan al uit 
middeleeuwse bronnen bekend is: ik noem hier Olminkhof in Olden 
Eibergen, Horstwijk in Beltrum en Rasink of Rosink in Zwolle. Ik 
heb daar geen verklaring voor. 
Ter toelichting van de hierna volgende uitgave nog het volgende: 
In het opschrift worden de lijsten 'Zettell aller feuwrstettet', 
d.w.z. lijst van vuur- of haardsteden, genoemd. Dit houdt in dat 
alle genoemde namen een stookplaats hadden en dus een zelfstandige 
woon- en werkeenheid vormden. 
Bij enkele erven is toegevoegd 'under voget' of 'vaget' en 'des 
Richters bouman'. Dit betekent dat deze erven aan de voogd (van 
Beltrum) of aan de richter van de heerlijkheid Borculo behoorden, 
vermoedelijk als een aanvulling op hun salaris, en dat deze boerde
rijen vermoedelijk vrijgesteld waren van de afdrachten. Ik heb na
melijk de indruk dat de lijsten ook nog voor andere doeleinden, zo
als het vaststellen van de verplichting tot herendiensten,gebruikt 
zijn. 
Het totale aantal hoenders is aan het eind van iedere pagina opge
teld ('summa lateris' in het latijn). Dat totaal is voor Eibergen 
113 en voor Beltrum 99 hoenders. Ter vergelijking: Neede 105, Gees
teren (met Gelselaar, Haarlo en Dijkhoek) 210 en Lichtenvoorde 109 
hoenders. 
De namen van de erven worden zonder nadere toelichting gegeven.Het 
ligt in mijn bedoeling om op den duur te komen tot een uitgave van 
alle oude namenlijsten, waaraan ter vergelijking de hedendaagse 
naam zal worden toegevoegd, dat is thans nog niet mogelijk omdat 
teveel voorwerk daarvoor nog niet gedaan is. 
Desondanks zal de geoefende amateur-historicus en degenen die ter 
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plaatse goed bekend zijn, in de lijsten zoals die hierna volgen
de nodige bekende namen kunnen herkennen. 
Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat de lijsten in nagenoeg de
zelfde vorm voorkomen in de rekening van de heerlijkheid Borculo 
over 1593 4). Voor enkele moeilijk leesbare namen heb ik van de
ze rekening gebruik kunnen maken. Er zijn slechts enkele kleine 
verschillen met de lijsten: Grijse op 't Burlo heet in 1593 
'Griese aufm Lohe', Nap, Rommelder en Vunderink in Mallum ontbre
ken, Bruinink staat in 1584 onder Hupsel en in 1593 onder Olden 
Eibergen. 
Verder zijn er in 1593 bijgekomen 'Johann zur Borgh' tussen De 
Brack en de Hurne en Tibringh tussen De Barrich en Gruskamp, bei
de in Lintvelde. 'De Nie Luke' ontbreekt in 1593. 

Leidschendam, februari 1989. 
drs. J.G. Smit. 

NOTEN: 
1.H.Odink,"Koster-eieren en roggegarven" in: Land en volk van de 
Achterhoek (Enschede 1971), p. 28-33 (107^ eieren in Eibergen, 
Mallum en Haarlo). H.Odink,"Kostereier en garven te Neede" in: 
Archief ... De Graafschap 1962, p. 119-122 (277 eieren). 

2.De originele lijsten berusten in het Rijksarchief in Gelderland, 
Archief van de Heren van Borculo nr.295. 

3.In 'Old Nee' nr.24 (maart 1988), waar ik de lijsten voorzover 
die Neede betreffen heb uitgegeven, schreef ik ten onrechte dat 
de lijsten al in 1584 zijn opgesteld door Joost Van Limburg 
Stirum (collectie Tweede Afdeling 162) nr. LN 6. 
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Zettell aller feuwrstetten im kerspell Eyberghe. 
Verzeignett am 6en septembris anno 1584. 

Hoveners in Reckenn 
Item Elfferdinck 
Gielinck 
Spencke 
Merinck 
Grote Tankinck 
Hemsinck 
Dyke 
Gybertt 
Luttiche Tarakingk 
Poppinck 
Wurst 
Ruisselingk 

Summa latterijs 23 bonder. 

Meerbecke 
Middelhuss 
Udinck 
Nienbuss 
Jordden 
Wernssinck 
Berndt Osterbroick 
Oldenkotte 
Abbinck 
Enssinck 
Beckinck 

Koveners in Recken 
Elfferdinck liefftucht 
Wever ...(onleesbaar) (pauper) 
Hinricb Dieters 
Wernber vor den Boemen 
Johan ther Huerne 
Hulssman 
Arne tber Huerne 
Bruggertzbuss 
Derrick Gybertz 
Velt Engelbertt 
Wever in dem Buschusen 
Joban ther Wurst 
Arendt Schloener 
Hinricb Osterbroicb 
Aloff Kueper 

Summa latterijs 29 bonder. 

Anna Tamkinck 
Gerdt Dieters 
Johan Bompthuss 
Hinricb Junge 
Dierich ther Mathe 
Symon Lubbertz 
Johan ther Buchtt 
Johan Hermans 
Hinricb Rengeler 
Derrick Osterbroicb 
Thonnies Wernssinck 
Tbonnies Mehtelz 
Wever up den Tybrinck 
Hinricb tber Deseker 
Derrick Budde 

Hoveners in Mallen und uptt Burlo 
Gryse uptt Burlo 
Gryse tho Mallen 
Kramer 
Mugger 
Schwerinck 
Temminck 

Roever 
Rossinck 
Napp 
Rummeler 
Vunderinck (verbrandt) 
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Hoveners in Olden Eyberge 
Nyhuss 
Horst 
Hiddinck 
Venneman 
Baeck 
Beessbecke 
Logemerssche 

Summe Latterijs 23 bonder 

Varwerck 
Hanninck 
Reineldinck 
Veldinck (ist woeste) 
Kolthoff 
Grote Kormelinck 
Lutt iche Kormelinck 

Scheper Berendtt 
Hinrich Berthol tz 
Pastman 
Kuleman 

Kovene r s i n Mal l en und u p t t B u r l o 
Driess Temrainck 
Johan Schnelle 
Wolbertt then Logemerssche 

K o v e n e r s i n Olden E i b e r g e 
Derrick then Hulsshove Bret fe ld t 
Albert t then Hulsshove (pauper) Johan Bompthuss 
Johan Raben 
Brincke 
Spencke 

Thonnies Brass 
Rolvinck 

Simeldinck 
Ketterinck 
Lut t i cho l t t 
Grothol t t 

H o l t e r h o e k h o v e n e r s und k o v e n e r s 
Schlatbom 
Boumeister 
Boese 

Summa latterijs 22 bonder 

Bruninck 
Hulsinck 
Tietinck 
Leppinck 
Alfferdinck 
Wolberdinck 

Hoveners in Hupsell 
Borckinck 
Schurinck 
Schulte von Hupsell 
Luttich Essen 
Rytt 
Duve 

Summe latteris 12 bonder 
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Koveners in Hupsell 
Brincke Huussken 
Frederich Schuiten Scheper Gerdtt 

Summa latterijs 4 ho(nder) 

Summa summarura 113 honder. 
(Op de keerzijde:) Des vogtes zu Eigbergen ubergebener 
hoener zettell. 

De rockhonderen in ampte Beltrum 
Wolterdinck 1 hon (verbrandt),(N.B, 

de lijst bij ieder erf herhaald, 
Herdynck 
Gunnevick 
Narpfeldt 
Kulinck 
Rordynck 
Frankynck 
Papenhus 
Lieuftinck 
Schurinck 
Helmerdynck 
Allerdynck 
Loinck (woeste) 
Geverdynck 
Hemminck (verbrandt) 
Boikynck 
Hulshof 

Summa lateris 28. 

De vermelding'1 hon' wordt in 
maar niet meer overgenomen). 
Mentynck 
Elferinck 
Eggynck 
Gebbynck 
Wrackkynck 
Rotmerdynck 
Berndynck 
Abbynck 
Segelynck 
Schotter 
De hoef tho Belterum 
Backhus 
Scharenborch 
Hassynck 
Grotte Nahus (woeste) 

(Geen opschrift. Er volgt eerst Lintvelde, 
dan Avest en vervolgens Zwolle.) 

Nienhus 
De hoef tho Lintfelde 
Marssche 
Lenderinck 
Hobbynck 
Grotte Walkenborch 
Rotterdynck (nota Bake) 
Buninck 
Syverdynck 
Belbruge 

Schalynck 
Tankynck 
Osterick 
Gessynck 
Hoikynck 
De Brack 
De Hurne (verbrant) 
Boikynck 
de Bucht 
Tuutte 
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Anne ter Bucht 
Johan to Osterholdt (woeste) 
Wyllem to Osterholdt (woeste) 
Wyskynck (woeste) 
Rejnnerdynck (woeste) 

Summa lateris 20. 

Toppeshus (woeste) 
Connerdynck (woeste) 
Tigelavendt (woeste) 
Marsselbrack (woeste) 

(Geen opschrift. Er volgen de halve erven 
en katers van Beltrum.) 

Dirych Schotters 
Berent Papen (pauper) 
Die Lamae (?) Hynderich Kulinck 
Willacker 
Hemsynck 
Bommart 
Alferdt Hemsynck 
Johan Papen 
Johan Stevens 
Pipers hus 
De Vele 
Scheinck 
Johan Hemminck 
Hoyhar 
Bultman (pauper) 
Nikamp (woeste) 
Willem Knippincs (pauper) 
De Bomdt (woeste) 
Belenhusken (pauper) 

Summa lateris 26. 

(woeste) 

Krabbenhus (pauper) 
Reynner Blomminges 
Harmen Lammen 
Luttike Gebbynck 
Johan Blomminges 
Nienbom 
Johan Wibben 
Wossehar 
Hoesstedt 
De Piper 
Wynkelman 
Tonnis Berent 
Polman 
Berent Wevers (pauper) 
Stoverdynck 
Johan Timmerman 
Severdt (verbrant) 
Harmen Vosses 

(Geen opschrift. Er volgen erven en katers 
uit Beltrum, Lintvelde en Avest.) 

Gerdt ten Hannefeldt 
Kranenburch (pauper) 
Harmen Nelen 
Willerdynck (woeste) 
Ribberdynck 
Johan ter Wordt 
Hynderich ten Hannefeldt 
Under voget Hulsbus (des richters 
Settelbrinck bouman) 
Lopperman 
De Horst 

Luttike Valkenborch 
Grotte Revehorst 
Berent ter Wordt (under vaget) 
Schror Berent (verbrant) 
Dat Lo (woeste) 
Sprockkelkamp 
Johan ten Barge 
Werbeckke 
Altynck 
Rossemundt (pauper) 
Sunderman 
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Frederich ter Brack 
Lammerdt ter Bucht 
Steven Hynderich (pauper) 
Gerdt ten Startte (woeste) 
Veldtkamp (woeste) 

Summa lateris 21. 

Rotger Bouhus 
Koppelman 
De Barrich 
Gruskamp 
Johan Huskens (under vaget) 

Bouhus 
Memmelikeshorst (pauper) 
Hansseler 
Meggynhorst (pauper) 
De 01de Luke (woeste) 

Summa lateris 4. 
(Op de keerzijde:) Vogtei Beltrumb. 

De Nie Luke (woeste) 
Johan Menssynck (woeste) 
Albert Lammen (woeste) 
Johan te Nahus 

Een afzonderlijke lijst bevat een opgave van de pachthoenders, 
die de eigenhorige erven van de heer van Borculo moesten opbren
gen. Deze aantallen liggen hoger dan het ene hoen dat de andere 
afdragen; we moeten de vier of acht hoenders die hier genoemd 
worden als een onderdeel van de pachtsom zien. 

Reckenn 

In Lindtfeldt: 

Eigbergenn 

Schulte Udinck 8 
Poppinck 8 
Abbinck 4 
Johann zur Horst 4 
Herperingh 4 
Meerbecke 4 
Ruusslinck 8 
De Schulte 8 
Sunderman 4 
Valkenborch 8 
Beesbecke 8 
Bruninck 8 
Grote Kormelinck 8 
Kleine Kormelinck 4 

drs. J.G. Smit. 
Leidschendam. 
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Mien lieve tied ... 
We zetten in dit nummer van Old Ni-js onze wandeling met de heer 
Meulenkamp door de Grotestraat van 50 a 60 jaar geleden voort. 
Bekeken we de vorige maal met hem de noordzijde vanaf het begin 
tot het gemeentehuis, ditmaal kijken we naar de zuidzijde van de 
Grotestraat zoals oud- en oudere ingezetenen die hebben gekend, 
maar die door kaalslag, begonnen onder burgemeester Hermsen in de 
zestiger jaren en door nieuwbouw en herinrichting onherkenbaar is 
veranderd. Er is hier weinig van het oude gespaard. We hopen, dat 
het verhaal van de heer Meulenkamp met de foto's veel in de herin 
nering terug roept. 

Redaktie. 

3. Van Wormmeester tot Kluiversgang. 
In de jaren, waarover ik schrijf, was de Grootestraat (met twee 
O's, zoals op het straatnaambordje nog steeds te lezen staat) het 
centrum van allerlei evenementen en dan Hotel "Het Wapen van Ei
bergen", oftewel café of zaal Wormmeester, zoals het in de volks
mond genoemd werd naar de Wed. Wormmeester, die, eveneens volgens 
een nog sinds kort aanwezig bordje, de vergunninghoudster was, in 
het bijzonder. 
In café en vergaderzaal hielden veel verenigingen hun jaarvergade
ring, ledere culturele vereniging had daarnaast de gewoonte om 
eenmaal per jaar een uitvoering te geven. Zo'n uitvoering was 
vaak het hoogtepunt van het verenigingsjaar en tegelijkertijd vol
deed men dan aan de verplichting om de donateurs iets te bieden 
in ruil voor de ondervonden steun. "Voor wat, hoort wat". Je zag 
dan grote aanplakbiljetten aan winkeldeuren hangen, waarop de uit
voering werd aangekondigd. Tevens stond er dan bij: "Zaal Worm
meester" en onderaan stond er dan: "Na Afloop Bal", of "Bal Na". 
Dan kostte het dansen geen geld. Met de Meimarkt of de Eibergse 
Kermis moest je in alle zalen voor iedere dans een dubbeltje be
talen, of je kon een danskaart kopen voor ƒ 1,50 of ƒ 2,50. Dan 
kon je de hele avond naar hartelust dansen. 
Wie in die tijd bij Wormmeester kwam om een uitvoering af te spre
ken, of voor een uitvoering de zaal in orde kwam maken voor to
neel of muziek, zag daar meneer Ledeboer bezig als een soort huis
meester van de familie Wormmeester. Ik heb hem eens in een kruiwa
gen zien lopen. Een gezicht om nooit te vergeten. Stelt u zich 
eens voor: iemand in overhemd met hoog staand boord (vadermoorder 
heetten die) en een keurige das om, een pet op en met gebreide 
handschoenen aan, waarvan de vingertoppen totaal versleten waren 
en die loopt in een kruiwagen! Maar hij had iets van adel. Hij 
bleef "meneer" Ledeboer onder alle omstandigheden. 
Hotel Het Wapen Van Eibergen, zaal of café Wormmeester, al naar 
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Boven: Een oude foto uit 1910 van de Dorpsstraat nu Grotestraat, met 
op de achtergrond rechts café Wormmeester, nu Het Wapen van Eibergen. 

Onder: De twee huizen links met de bewerkte dakranden waren het woon
huis en de smederij van Hondelink, daarnaast de schoenwinkel van Baten 
en rechts op de achtergrond de sigarenwinkel van Nijenhuis. De opname 
dateert van net voor de afbraak. 
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gelang het gebruik, dat men er van maakte, het staat er nog, op 
de hoek van de J.W.Hagemanstraat en de Grotestraat. De staldeuren 
waarop nog jaren lang te lezen stond: "STALLING", lagen aan de 
J.W.Hagemanstraat. Maar vanaf dit pand is al het oude weg. 
Naast Wormmeester bevond zich de smederij van Derk Hondelink (la
ter Startman).Dit huis werd gekenmerkt, doordat er altijd ijzeren 
staven, bandijzer en zuurstofcylinders op het trottoir lagen. 
Toen kon dat wel, men accepteerde dat gewoon. Misschien ook wel, 
omdat de stoepen oorspronkelijk bij het huis hoorden. Vroeger had 
ieder huis zijn eigen stoep, hetzij van veldkeien, tegels of klin
kers. Je moest 's winters goed uitkijken, waar je je voeten neer
zette, want de stoepen konden gemeen glad zijn. 
De werkplaatsen zijn inmiddels uit het dorp verdwenen en dus ligt 
er geen materiaal meer op de trottoirs, maar sinds enkele jaren 
worden de inmiddels weer verlaagde trottoirs door de winkeliers 
benut om hun koopwaar nog dichter onder het oog van de voorbijgan
gers te brengen. 
De smederij van Hondelink, die haast tegen Wormmeester aanleunde, 
is afgebroken. Ze stond, waar nu de straat ligt naast de ingang 
van de parkeergarage. Waar nu de ingang naar de parkeergarage is, 
stond vroeger het pand waar de heer H.A. Huender woonde. Later 
woonde er schoenmaker J. Baten. 
Deze meneer Huender was vroeger mede-eigenaar van de Cementwaren-
handel Huender en Jongsma, die later Smit en Mengerink heette 
naar de toenmalige firmanten en sinds kort officieel Bouwmateria-
lenhandel ECB heet. 
Het was een mooi, groot herenhuis uit de 19e eeuw en was ooit het 
eerste notariskantoor van Eibergen, waar de heer Ter Braak zich 
had gevestigd, die eerst schrijver bij burgemeester van Heeckeren 
was geweest. Eén van de verworvenheden van de Franse revolutie, 
scheiding van uitvoerende en rechterlijke macht, had tot gevolg, 
dat het ambt van burgemeester en notaris onverenigbaar werden. 
Burgemeester van Heeckeren was aanvankelijk nog beide. 
Aan weerszijden van de voordeur was een grote vierkante kamer. De 
lange gang kwam uit op de deur van de tuinkamer met serre. Rechts 
af ging je naar de keuken. In deze keuken bevond zich naast het 
fornuis een grote turf bak en een houthak. Voor de ramen van de 
keuken was een groot aanrecht met dubbele pomp en een dubbel stel 
koperen kranen. De kamer rechts bij de voordeur was de kamer van 
juffrouw Anna ter Braak. Ze was een zuster van dokter H.E.G. ter 
Braak en dus een tante van Menno ter Braak. Juffrouw Anna, zoals 
ze in de omgang werd genoemd, assisteerde haar broer in diens dok
terspraktijk en verzorgde de recepten. Ze droeg in haar werk mees
tal een lange, gestreepte schort met pofmouwen. Ik weet nog pre
cies, hoe het er allemaal uitzag in dat huis van meneer Huender, 
want toen ik een jaar of zeven was, hebben mijn ouders daar enige 
tijd gewoond. Toen wij daar weggingen, kwamen meneer en mevrouw 
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Bernard Ledeboer, al werd hij altijd met 'meneer' aangesproken, was 
een soort huismeester van de familie Wormmeester. Hij kon ook goed 
orgel en piano spelen. Deze opname is van 17 november 1954. 
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Huender er zelf wonen. Nadat haar man was overleden (1928), heeft 
mevrouw Huender er nog gewoond tot 1939. Zij was in die tijd één 
der steunpilaren van de zondagsschool van de Ned. Protestanten
bond. Mevrouw Huender had meestal de klas van de grote kinderen. 
Als zij met kerstmis een kerstverhaal vertelde, zaten we doodstil 
en met grote aandacht te luisteren. Ook maakte ze versjes en ge
dichten bij gelegenheden, zoals voor het schoolfeest van de Open
bare Lagere School. Omdat het zo duidelijk de geest van die tijd 
ademt, toen er voor alles een bondslied en een clublied moest 
zijn, drukken we dit schoolfeestlied hieronder af. 

Wij kind'ren zijn allen in feestdos getooid, 
onze harten zijn vol van plezier. 
Heel ons dorp door zijn vroeg al de vlaggen ontplooid, 
voor het schoolfeest, dat thans wordt gevierd. 
Nu wij wedden met allen om tien tegen één, 
heel ons dorp brengen wij op de been. 
Viert dan feest met ons mee, legt het werk nu maar neer, 
ons schoolfeest, ons schoolfeest ter eer. 

Komt, zingend en juichend den feestdag begroet, 
aan 't werk nu vandaag niet gestoord. 
Eenmaal zetten we immers met jeugdigen moed 
en met ijver de arbeid weer voort. 
En dan werken en zwoegen wij allen zoals gij, 
neem gerust nu vandaag maar eens vrij. 
En komt allen tesamen naar Vunderinks wei, 
want mensen, wij zijn toch zo blij. 

B. Huender- ter Braak. 

Sinterklaas op zolder. 
Nadat mevrouw Huender-ter Braak op 15 augustus 1939 was overleden 
werd het pand gekocht door Jan Baten, die er een schoenenzaak in 
vestigde. De winkel en de werkplaats lagen aan de kant van Honde
link. De mooie kamer, waar vroeger juffrouw Anna ter Braak woonde 
werd later bewoond door juffrouw Tulner, die onderwijzeres was 
aan de Openbare Lagere School aan de Huenderstraat. Ongehuwde on
derwijzeressen voerden geen eigen huishouding in die dagen. Juf
frouw Tulner was dan ook bij Baten in de kost. 
Baten was zijn schoenenzaak reeds eerder begonnen, in het pand er 
naast namelijk, waar het laatste de sigarenzaak van Te Nijenhuis 
(oom Bart) was. In dit pand was voordien H. Heinen begonnen met 
zijn drukkerij , daarna woonde er even een familie Schilling en 
vervolgens woonden mijn ouders enkele wintermaanden in dat huis. 
Het gebeurde daar, dat wij een onvergetelijke sinterklaasfeest 
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Twee grote herenhuizen uit de 19e eeuw. Beeldbepalende panden die 
plaats moesten maken voor het nieuwe winkelcentrum. Ze stonden op de 
plaats waar nu de ingang van de parkeergarage is. Links het huis van 
Huender, later schoenmaker Baten. Rechts de winkel van H. Heinen die 
er ook een drukkerij had, later de sigarenzaak van Te Nijenhuis. 
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vierden. Er was op zolder van dat huis geen electrisch licht. 
Mijn moeder zat met haar beide jongens, mijn broer Juul en mij in 
de kamer sinterklaasversjes te zingen. Deze kamer had boven in de 
hoek bij de schoorsteen een luikje, dat je op zolder kon openen. 
Mijn vader zou, zoals later bleek, voor Sinterklaas spelen en had 
zich een baard van watten gemaakt. Hij had witte handschoenen aan 
en een scharlakenrode mouw over zijn jasmouw getrokken en zag er 
zeer acceptabel uit als Sinterklaas, zeker, omdat wij door het ge
opende luikje naar boven kijkend, niet veel meer te zien kregen 
dan baard, witte handschoenen en een rode mouw. Omdat er geen 
electrisch licht was, daar op zolder, had hij een petroleumlamp 
meegenomen. 
Het feest kon dus beginnen. Mijn broer en ik zongen als lijsters 
met een hoogrode kleur van opwinding. En zie daar,het luikje ging 
een eindje open en er werd gestrooid. Maar haast op hetzelfde mo
ment ging het luikje weer dicht en het strooien hield op. Boven 
onze hoofden hoorden wij een hevig gestommel. "Hoor",zei mijn moe
der, "'t paard van Sinterklaas". En wij zongen dapper door... 
Maar wat was daar op zolder gebeurd? Mijn vader was tijdens het 
bukken om het luikje te openen, te dicht boven de petroleumlamp 
gekomen, waardoor de watten baard in brand was gevlogen. Hij trok 
het ding van zijn gezicht en stampte met zijn voeten op de zolder 
vloer om het vuur te doven... 
Toen wij na de winter uit die woning trokken, trok meubelmaker A. 
D.Wansink er in. Dat was het begin van de meubelzaak Wansink, die 
zich al gauw voorgoed vestigde in de toen nog Groenlosestraat ge
heten J.W. Hagemanstraat. De naam Wansink heeft daar sinds kort 
plaats gemaakt voor Helmink. Na Wansink begon Jan Baten zijn 
schoenenzaak in dit huis, dat wel een soort doorgangshuis leek 
voor beginnende middenstanders, want ook Jan Baten verhuisde wel
dra naar het er naast gelegen huis van Huender- ter Braak. Ten
slotte heeft Nijenhuis (oom Bart) er jaren lang zijn sigarenwin
kel gehad. (Ten Hove sigaren) 
Dit huis van oom Bart had geen tuin. Met een poort, direct tegen 
de bewaarschool aan, kon je er achter in komen. 

Radio Bewaarschool. 
De bewaarschool was al een heel oud gebouw. (Ze was al in 1866 
door de Hervormde diaconie gesticht in de tijd, dat ds. Rutgers 
hier predikant was. Red.) Achter de school stonden twee grote bo
men, een linde en een kastanje. In de schaduw ervan konden de kin
deren spelen in een heel grote zandbak. Ook maakte de grote kerst
boom met al die brandende kaarsen diepe indruk op ons, kleuters 
van een jaar of vier. Slechts weinigen zullen zich nu nog, zeven
tig jaar later, juffrouw Slagter en Mientje Bijker herinneren. 
In die bewaarschool is in de dertiger jaren ook eens een soort 
tuinfeest geweest ten bate van het ziekenhuis. Ik heb daar nog sa-
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Links: De bewaarschool, gebouwd 
door de Herv. Diaconie m 1866. 
Slechts weinigen zullen zich 
nog juffrouw Slagter en Mientje 
Bijker herinneren. 

Onder: Een opname uit het voor
jaar van 1985, kort voor de af
braak van deze drie panden. Het 
pand links werd vroeger bewoond 
door de fam. Lubberdmk die er 
een winkel en luxe-hakkerij had. 
Het pand in het midden heeft di
verse bewoners gekend, zoals: 
kantoor v/d Crisis Controle Dienst, 
Herman Bartelmk, Evers, V.V.V.-
kantoor en als laatste Blankvoort 
die het nog als kantoor gebruikte. 
Rechts het pand waar achtereenvol
gens woonden: fam.Timmermans (EMI), 
Herman Bartelmk en Sally Zion met 
zijn vrouw Bep Meijer. 
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men met mijn broer piano en viool gespeeld. Ik hoor nog de stem 
van de heer Iliohan voor de microfoon roepen: "Hallo, hallo, hier 
Radio-Bewaarschool". 
In de bezettingstijd werd de school even als "Huis van Bewaring" 
gebruikt door de Duitsers. De Grune Polizei had een aantal mensen 
in de school opgepakt en in de school opgesloten. Doordat de ach
terdeur niet was afgesloten, wisten verschillenden weer te ont
snappen. Ze probeerden via de Kluiversgang richting de Hagen en 
Nieuwstraat te ontvluchten. Zo belandden er ook bij ons enkelen, 
die 's middags bij ons meegegeten hebben en die we daarna via een 
slaapkamerraam en achter langs bakkerij Lubberdink hielpen te ont
komen . 
Naast de bewaarschool stond een huis, dat veel bewoners heeft ge
had. Er woonde een juffrouw Heiligers, daarna de dames Samson, 
meester Jansen, Jelten, Duitse Wehrmachtsoldaten, Herman van Kaat
je, een Duitse vrouw met kinderen en kleermaker te Nijenhuis. 
Daarna werd het verbouwd tot toonkamer van meubelzaak Wansink en 
nog later (1964) verbonden met de door Wansink aangekochte bewaar
school. Wansinks schoonzuster dreef er een tijd een textielwinkel 
"Het Kabouterke", en Schreurs heeft er ook nog een stoffenzaak 
gehad. Tenslotte is het afgebroken ten behoeve van het nieuwe win
kelcentrum Kluiversgang. 
Dit huis met zijn vele bewoners grensde aan de Kluiversgang, ook 
Voltmans gangesken, Frederiks gangesken, van Veelens gangesken en 
Meulenkamps gangesken genoemd, al naar de mensen, die er bij de 
ingang hebben gewoond. Via dit gangetje kwam men bij Haarman op 
de Brink, waar Nieuwstraat en de Hagen samenkwamen voor de oude 
school. Het was daar een soort "drielandenpunt".Op die plek staat 
nu de Rabobank. 

Van Kluiversgang tot Meisterpad. 
Na de Kluiversgang stond op de hoek de kruidenierswinkel van Fre
deriks, even woonde er Van Veelen en van 1938 tot 1962 had B.Meu-
lenkamp er zijn winkelbedrijf. Vandaar, al die zo net genoemde na
men voor de Kluiversgang. Het pand van Meulenkamp werd na diens 
vertrek afgebroken voor een bredere doorbraak. Naast het huis van 
Frederiks stond in de twintiger jaren nog een schuur van burge
meester Smits. Na diens overlijden (1924) werd de schuur gekocht 
door Hendrik Blankvoort die er naast woonde en zijn timmerbedrijf 
aan de straatzijde had. (Er waren destijds twee aannemers Blank
voort in Eibergen, Blankvoort van de Hagen en Blankvoort van de 
Grotestraote. Zo hield men ze uit elkaar, ook toen de Blankvoorts 
van de Grotestraote tevens aan de Hagen woonden.) 
Na enkele jaren brak Blankvoort de schuur van burgemeester Smits 
af en bouwde op die plek een huis met winkel en luxe-bakkerij 
voor Jan Lubberdink, die met de dochter van Blankvoort was ge
trouwd . 
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In het midden van de dertiger jaren verhuisde de werkplaats van 
Blankvoort naar de Hagen. Ze bepaalde jarenlang het straatbeeld 
daar op de hoek van de Hagen en Kluiversgang. 
De voorpui van Blankvoorts huis werd veranderd. Er werd een kan
toor in gevestigd. Daar was later het kantoor van de Crisis Con
trole Dienst (CCD) met als plaatselijk burauhouder de in Eibergen 
zeer bekende Graads te Raa. 
Aan de linkerkant van de voordeur was een kamer, waar destijds 
tandarts De Keuning als eerste tandarts in Eibergen zijn praktijk 
begon. 
Toen na de oorlog het kantoor van de PBH, Plaatselijk Bureauhou
der, werd opgeheven, de crisis was voorbij, en de distributie-
dienst overbodig was geworden, kwam Herman Bartelink in dit pand 
met zijn sigarenwinkel. Na Bartelink woonde er nog even Evers, 
het was nog een poosje V.V.V.-kantoor en Blankvoort gebruikte het 
nog als kantoor voor zijn aannemingsbedrijf. Daarna volgde af
braak. 
Het pand naast Blankvoort werd destijds bewoond door de familie 
Timmermans, die de E.M.I.-huiswerken (Eibergse Metaal Industrie) 
daar runde. Aan de rechterzijde hadden de ouders van Timmermans 
een klein sigarenwinkeltje. Dat werd overgenomen door Herman Bar
telink, die, toen het pand werd verbouwd, zijn sigarenwinkel over
bracht naar het voormalig kantoor van de P.B.H., er vlak naast. 
In het verbouwde pand woonden na de bevrijding Sally Zion met 
zijn vrouw Bep Meijer. 
Toen men de bouwput voor de parkeergarage uitgroef, was nog te 
zien, dat hier vroeger een gracht heeft gelopen, die hoorde bij 
een burcht (Borg). Die gracht liep ongeveer van de Hagen richting 
Grotestraat en onder de Grotestraat door. Je kon nog goed zien, 
dat er een brug in de Grotestraat heeftgelegen. 

Eibergen, april 1989. 
B. Meulenkamp. 

Zie, hoe alles hier verandert. 
Tot zover deze keer de bijdrage van onze plaatsgenoot B. Meulen
kamp, die voor ons vastlegde, wat voorgoed is verdwenen. Oude fo
to's laten zien, hoe de situatie hier in dit deel van de Grote
straat vroeger was. Er is niets meer van over. 
Aan het begin staat nog als een soort wachter, hotel, café "Het 
Wapen van Eibergen'.' overeind. Maar de weduwe Wormmeester had geen 
erfgenaam in mannelijke lijn. Welke naam zal er ooit voor in de 
plaats komen? Van Wormmeester tot Kluiversgang is alles afgebro
ken en heeft plaats gemaakt voor de dode wanden van parkeergarage 
en Edah. Van Kluiversgang tot Meisterpad rijzen de gevels op van 
enkele winkeltjes en de achterkant van de HEMA. 

Redaktie. 
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Stichting Eibergen in de Wereld van het boek 
Het is alweer ruim drie jaar geleden, dat onze 
stichting zich bij monde van onze toenmalige 
secretaris, de heer W.J.Heinen, presenteerde 

" \^^^^^i ^ ^3" geschiedenis-minnend Eibergen. In een arti-
"^y^^^^I^^ kei in 'Old Ni-js' nr.l wees de heer Heinen al 
' ^ j ; , -^ °P ^^" zekere te verwachten interesse in el-

i*ii" kaars werk: De Historische Kring als uitgeef-
ster van een periodiek, en de Stichting Eiber

gen in de Wereld van het boek als verzamelaar van alles wat ooit 
over Eibergen geschreven is. "Twee hande op enen boek", dat was in 
1986 de verwachting voor de toekomst. 
Thans, zo mogen we wel vaststellen, is die samenwerking realiteit 
geworden, en ook dat staat op voorhand vast, wel mèt behoud van 
een ieders eigen identiteit. De doelstelling van onze stichting om
vat immers meer, dan alleen het verzamelen van geschriften over 
het verleden van Eibergen. Wij verzamelen ook alles wat Eibergena-
ren ooit aan het papier hebben toevertrouwd. In deze categorie 
valt bijvoorbeeld het werk van (en over) Menno ter Braak. 

Bibliografie van Eibergen. 
Alles wat onze stichting verzameld heeft, en nog verzamelen zal, 
ligt voor een ieder ter inzage in de Openbare Bibliotheek te Eiber
gen. Want, van meet af aan, heeft het bestuur de nadruk gelegd op 
de openbaarheid van de collectie: enerzijds kunnen de meeste van 
onze boeken op die manier worden uitgeleend (uiteraard alleen aan 
leden van de Openbare Bibliotheek), anderzijds liggen enkele zeld
zame antiquarische werken ter inzage. Voor haar collectie beschikt 
de Stichting over een eigen kast in de bibliotheek. 
Juist op het punt van de openbaarheid lag een eerste aanknopings
punt tot samenwerking met de Historische Kring. Om dubbel verzame
len te voorkomen, kan het bestuur van de HKE ons aanbevelingen 
doen over eventueel aan te schaffen publicaties. Voor de HKE was 
daarmee de vraag, waar de verzamelde boeken ter inzage te leggen, 
van de baan. We menen dan ook, met een variatie op het thema, te 
mogen stellen: "twee handen op één boek"! 
Onlangs nam het stichtingsbestuur het besluit, over te gaan tot de 
voorbereidingen tot uitgave van een bibliografie voor de geschiede
nis van Eibergen, Beltrum en Rekken. Ten grondslag aan dit besluit 
lag de wens, om een catalogus het leven te doen zien, die een op
somming zou moeten bevatten van de werken in de collectie van de 
Stichting Eibergen in de Wereld van het boek. Doel daarvan was, de 
collectie toegankelijker te maken voor een groter publiek. 
Maar, zoals het zo vaak gaat, van het één komt het ander. Zou het 
niet beter zijn te streven naar het samenstellen van een lijst met 
alle boeken en artikelen die ooit over Eibergen, Eibergenaren, ge
schreven zijn? 
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Voor onze stichting zou een dergelijke uitgave, die men met een 
deftig woord wel "bibliografie" noemt, tevens een gids zijn voor 
het completeren van de collectie. Idealiter zouden de boeken, arti
kelen e.d. die in de bibliografie vermeld worden, ook aanwezig moe
ten zijn in onze collectie. 
Voor dit, op het eerste gezicht misschien ambitieuze plan, hebben 
wij de steun gezocht bij en gekregen van de HKE, aangezien het te 
verwachten is, dat de meeste publicaties een onderwerp uit de ge
schiedenis van Eibergen zullen behandelen. Bovendien begint ieder 
historisch onderzoek met een oriëntatie in de bestaande literatuur 
over het onderwerp. En dan is het gemakkelijk, wanneer er een bi
bliografie beschikbaar is. (Als de gezochte literatuur dan ook nog 
in Eibergen beschikbaar is,dan is het literatuuronderzoek nog maar 
een peuleschil.) 
Met de Historische Kring is voorts afgesproken dat, na het ver
schijnen van de bibliografie, in het verenigingsblad 'Old Ni-js' 
regelmatig een aanvulling verzorgd zal gaan worden over de nieuw 
verschenen boeken, artikelen e.d, We staan aan het begin van een 
grote klus, maar wij menen, dat een zichzelf respecterende gemeen
te, vereniging en stichting, dit karwei niet mogen ontlopen,temeer 
daar plaatsen als Vreden en Doetichem ons al zijn voorgegaan, en 
Haaksbergen al een flink eind gevorderd is. 

Odink-expositie. 
Wij zijn met de voorbereidingen begonnen van een expositie over 
het werk van Hendrik Odink. Met drs. G.H. Krosenbrink, direkteur 
van het Staring-Instituut, konden wij overeenstemming bereiken 
over het exposeren van stukken uit het archief van wijlen Hendrik 
Odink. Dit archief berust ten dele op het Staring-Instituut. 
Het spreekt voor zich, dat wij erg blij zijn met de toegezegde me
dewerking. Overigens, zouden wij bij deze ook een oproep willen 
doen aan die Eibergenaren, die beschikken over artikelen van Odink 
die niet gepubliceerd zijn in één van zijn bundels (Land en volk 
van de Achterhoek, en Uit kroniek en Volksmond van de Achterhoek). 
Het gaat hierbij om oude kranteartikelen en artikelen zoals bij
voorbeeld in de Almanak voor Berkel en Schipbeek. Aarzel niet en 
neem contakt met ons op! Adressen en telefoonnummers staan aan het 
eind van dit artikel. 
Het ligt in de bedoeling de expositie, die gehouden zal worden in 
de Openbare Bibliotheek, te openen op zaterdag 14 oktober, de dag 
waarop de officiële Odink-herdenking te Eibergen gehouden zal wor
den. 

Historisch Archief. 
Als laatste waar onze Stichting uw aandacht voor vraagt, is het op 
zetten van een 'Historisch Archief'. Onder deze werktitel wil de 
Stichting alles onderbrengen wat niet thuishoort onder de begrip-
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pen 'boek' of ('tijdschrift)-artikel' zulks naar het voorbeeld van 
het Historisch Archief in de Openbare Bibliotheek te Haaksbergen. 
Men kan hierbij denken aan kranteartikelen, annonces van geboorte-
en huwelijk, overlijdensadvertenties en bidprentjes (R.K.). 
Het welslagen van zo'n systeem vraagt de inzet van een aantal vrij
willigers. Wat wij van hen vragen is het volgende: de regionale 
dagbladen nazien op artikelen over Eibergen, Beltrum, Rekken en de 
buurschappen, deze uit te knippen en voorzien van de naam van het 
dagblad en de datum. De weekbladen "Onze Gids" en "Eibergen" wor
den in hun geheel bewaard. Voor het toegankelijk maken van deze 
bladen moeten we nog een systeem bedenken. Deze behoeven dus niet 
verknipt te worden. De Haaksbergse vrijwilligers komen één maal 
per week bij elkaar, om de verzamelde knipsels te verwerken in het 
Historisch Archief. Naar de heer Schuiten uit Haaksbergen ons mee
deelde, een goede èn gezellige werkwijze. Het resultaat hebben de 
heren G.A.P. op de Laak, bibliothecaris en adviseur van de Stich
ting, en B. te Vaarwerk met eigen ogen aanschouwd. 
Vandaar, dat wij ook in Eibergen een oproep willen plaatsen voor 
vrijwilligers, om zo'n systeem op te zetten. Wij nemen graag uw re 
actie (èn aanmelding) in ontvangst. Bij voorbaat dank. 

Namens de Stichting Eibergen in de wereld van het boek, 

J. Baake, secretaris. 
Eibergen, juni 1989. 

Uw reacties gaarne aan: 
Joh. Pelle. J. Baake. B. te Vaarwerk. 
Borculoseweg 2.b, K.Nieuwenhuizenstr. 5, Stokkersweg 12, 
7151 MP Eibergen. 7161 VB Neede. 7151 MK Eibergen 
Tel. 05454-71687 Tel. 05450-94001 Tel. 05454-71593 



- 2 8 -

Boerderij- en familienamen in het bevolkingsregister 
(Verslag van de lezing gehouden tijdens de jaarvergadering van de 
Historische Kring Eibergen op 12 mei 1989.) 

Inleiding. 
Op het ogenblik ben ik bezig met een onderzoek in het oudste deel 
van het bevolkingsregister van de gemeente Eibergen. 
Het bestrijkt de jaren 1817 tot 1825 en is een zeer interessante 
en belangrijke bron: stamboomonderzoekers kunnen met behulp van 
de in dit register vermelde geboortedata en -plaatsen de 'kritie
ke' hobbel van 1811 nemen. Deze datums gaan vaak terug tot diep 
in de 18e eeuw. Zoals bekend, is de burgelijke stand pas in 1811 
ingevoerd. Voor gegevens uit de tijd daarvóór moeten we het doen 
met hoofdzakelijk kerkelijke registers van dopen, trouwen en be
graven. In de gemeente Eibergen is het oudste deel van het bevol
kingsregister een onmisbare schakel voor de overgang naar het on
derzoek in de kerkelijke boeken. 

De bron. 
In tegenstelling tot de registers van de burgelijke stand, die 
slechts een momentopname, zeg maar 'foto' zijn van de belangrijk
ste momenten uit iemands leven:'geboorte, huwelijk en overlijden', 
is het bevolkingsregister een lopend register, vergelijkbaar met 
een film. Doel was vooral, om een aktueel overzicht te krijgen 
van veranderingen m de bevolkingshuishouding. Zo waren de Neder
landers sinds 1850 verplicht om veranderingen van adres en wijzi-
gingen in andere persoonsgegevens (beroep, godsdienst) door te 
geven aan het gemeentebestuur. In feite dateert het bevolkingsre
gister eerst van 1850, maar in Eibergen werd het toen al meer dan 
30 jaar bijgehouden. Onze registers zijn per buurschap en het 
dorp Eibergen per huisnummer of gezin bijgehouden en wel tot 1930. 
Daarna maakte het oude systeem plaats voor de persoonskaart en, 
recentelijk, voor een computermatige verwerking. 
Vanaf 1840 werden de registers om de tien jaar vernieuwd. Dat was 
geen overbodige luxe, omdat er in een periode van tien jaar in 
een gezin heel wat kon gebeuren, dat door de gemeente administra
tief verwerkt moest worden: iedere geboorte, overlijden of ver
trek of terugkomst van gezinsleden of inwonend personeel werd in 
het bevolkingsregister genoteerd. Bijgevolg werden in een periode 
van tien jaar heel wat namen, plaatsen en datums ingevuld en weer 
doorgehaald, zodat de gemeente er aan het eind van een periode 
geen goed zicht meer had op de samenstelling van de bevolking. 
Wie deze registers doorneemt, zal verbaasd zijn over de 'gemiddel
de bezettingsgraad' van de woningen,om maar eens een moderne term 
te gebruiken. Gezinnen van tien of meer personen waren bepaald 
geen uitzonderingen. Het waren de tijden -die trouwens nog niet 
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eens zo ver achter ons liggen- van het bekende drie-generatie ge
zin: grootouders, ouders, kleinkinderen plus ongehuwde broers en 
zusters en inwonend personeel, allen onder één dak. 
Met behulp van dit register is het mogelijk om de bewoningsge-
schiedenis van ieder huis in de gemeente te rekonstrueren, en wel 
tot 1930. Dat is echter niet altijd eenvoudig, omdat de oudste re
gisters geordend werden op huisnummer, en later op alfabet. Boven
dien veranderde de huisnummering nog al eens. De inhoudsopgaven 
zijn niet altijd betrouwbaar. Zo worden alleen gezinshoofden ver
meld. Vroegere bewoners van een huis worden weer niet genoemd. 
Voor de toenmalige administrateurs was dat niet nodig: zij wilden 
slechts een aktueel overzicht hebben,en geen historisch overzicht. 
Voor genealogen is het echter wel een nadeel: zij zullen een heel 
boek door moeten kijken. 
De registers tot 1825 en de daarop volgende delen tot 1840 vermel
den de boerderijnamen. Dit zal destijds beslist niet gedaan zijn 
om deze namen voor het nageslacht vast te leggen, maar puur uit 
praktische overwegingen. Want hoe vaak kwam het niet voor,dat een 
persoon of gezin beter bekend was onder de boerderijnaam dan on
der de familienaam? In het laatste of voorlaatste register (1920-
1930 of 1910-1920) zijn nog eens alle boerderijnamen vastgelegd, 
waardoor er een mogelijkheid tot vergelijking bestaat. 
Het oudste register is ook om een andere reden nog interessanter 
dan de latere delen. Het vermeldt namelijk van de meeste huizen 
of boerderijen,hoeveel paarden, beesten, schapen, varkens, wagens 
en karren er in 1817 op na werden gehouden. Alleen voor de buurt
schap Zwolle ontbreken deze gegevens helaas. Daar staat weer te
genover, dat de registers van de kadastrale gemeente Beltrum ver
melden, of een boerderij eigendom, dan wel in pacht is bij de be
woner. In het laatste geval wordt de eigenaar vermeld. 

Vergelijking met de eerste resultaten van het veldnamenonderzoek. 
Op het ogenblik bewerk ik de gegevens uit het oudste bevolkingsre
gister om een beetje struktuur te geven aan de geschiedenis van 
de Eibergse en Beltrumse buurschappen. Idealiter zouden deze gege
vens kunnen dienen als uitgangspunt voor een studie naar de ge
schiedenis van de buurtschappen in een nog verder terugliggend 
verleden, maar ook naar het heden toe. 
Voor wat de boerderijnamen betreft bijvoorbeeld, zouden de gege
vens uit het bevolkingsregister vergeleken kunnen worden met de 
eerste resultaten van het veldnamenonderzoek: zo zou je je kunnen 
afvragen, welke boerderijnamen er tussen 1817 en nu verdwenen 
zijn, maar ook, welke er juist bijgekomen zijn. 
Om een tipje van de sluier op te lichten: in Olden Eibergen kwam 
ik de boerderijnaam 'Nieuw Reimelink' tegen. De laatste bewoner 
was ene Harmen Stokkers. Deze vertrok nog vóór 1825, want het re-
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gister vermeldt op een gegeven moment over deze boerderij: 'thans 
eene schuur of schoppe'.De ligplaats van 'Nieuw Reimelink' is bij 
benadering wel te achterhalen, namelijk tussen 'Florijn', bewoond 
door de timmerman Adolf Slotboom, huisnr.77, en 'Kolthof',huisnr. 
79. Navraag bij de Oldeneibergse veldwerkers mevr. Onstein- Kei
zers en dhr. Vrieze, leerde, dat de boerderijnaara 'Reimelink' 
niet meer voorkomt. 
Een tweede voorbeeld zijn de boerderijen met de namen 'Sluemer'en 
'Klein Sluemer' huisnummers 240 en 241 te Rekken.Volgens gegevens 
uit het bevolkingsregister, werd eerstgenoemde boerderij zo rond 
1819 afgebroken. 'Klein Sluemer' werd bewoond door Johannes Koe
link. Beide boerderijen lagen tussen enerzijds Klein Bartels, 
Groot Bartels en Paauwen, anderzijds volgden Poppink en Bots. 
Thans komen,als ik het goed heb,beide boerderijen niet meer voor. 
'Klein Sluemer' heet nu 'Koelink', en wordt bewoond door de fami
lie Holtkamp aan de Apedijk. Het is duidelijk, dat hier een fami
lienaam de oudere boerderijnaam verdrongen heeft. Ook in het be
volkingsregister van 1920 heet de boerderij reeds 'Koelink'. 
Een vergelijking tussen de eerste resultaten van het veldnamenon-
derzoek en bijvoorbeeld een bron als het bevolkingsregister kan 
dus aardige dingen opleveren, maar ook weer vragen oproepen, die 
op zich weer een onderzoek waard zijn: zo heb je in de Leugemors-
hoek een boerderij, die thans onder geen andere naam dan 'Lubbers 
man' bekend is. In het bevolkingsregister tot 1825 heet de boerde
rij nog gewoon 'Lubbers'. Je vraagt je dan af,waar dat toevoegsel 
'-man' vandaan komt. Gesuggereerd is wel eens, dat er in zulke ge
vallen een verandering van familienaam is opgetreden,bijvoorbeeld 
door het introuwen op het ouderlijk huis van de erfdochter. Haar 
man zou dan door de buurt aangeduid zijn als 'de man op Lubbers' 
of 'Lubbersman'. In dit geval is er inderdaad sprake geweest van 
de opvolging van de ene familie door een andere: Nijland werd Te 
Nijenhuis. Nu speelt zich dit af in de periode né 1811, dus de 
verandering van familienaam is goed na te gaan. Dat de boerderij
naam mee veranderde, is slechts af te leiden uit verschillen in 
schrijfwijze tussen de registers tot 1840 en dat van 1920 en de 
gegevens van het veldnamenonderzoek. 
De verschillende schrijfwijzen kunnen ook naast elkaar blijven 
voorkomen. In het register van Lintvelde komt de boerderijnaam 
'De Horst' voor naast 'Horsman'; Jan Hendrik Hanselman bewoont er 
de gelijknamige boerderij, maar Jan Hendrik Morsman woont op 'Mor-
sche' en Gerrit Jan Woertman woont op 'De Woerd'. 
Het is dus moeilijk, om over zo'n verschijnsel iets algemeens te 
zeggen, en zeker niet alleen op grond van beperkte gegevens uit 
het bevolkingsregister. 
Bronnen van vóór 1811 maken dit soort problemen er niet eenvoudi
ger op: familie- en boerderijnamen lagen niet vast, werden ver
schillend geschreven. Er konden dus talloze varianten op één en 
dezelfde familie- of boerderijnaam voorkomen. 
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Namen met -ae- in plaats van -aa- of -ck- op het eind in plaats 
van -k, doen, naar tegenwoordige maatstaven gemeten, bijna deftig 
aan, maar waren in de 17e en 18e eeuw heel gewoon. 
Maar ook in de periode van de burgelijke stand waren familienamen 
aan verandering onderhevig, zij het niet zo sterk als vóór 1811. 
Afgezien van 'vergissingen' van de ambtenaar van de burgelijke-
stand -in de 19e eeuw was dat lange tijd de burgemeester- bij de 
inschrijving van een geboorte, door af te gaan op de uitspraak 
van de naam door de vader, blijken sommige zaken zich maar lang
zaam door te zetten. Een voorbeeld hiervan zijn de (typisch Oost-
nederlandse) familienamen die beginnen met "te". In de eerste 
helft van de 19e eeuw blijkt dat "te" (dat een plaats aanduidt), 
bijna altijd tussen haakjes te staan, om na verloop van tijd bij 
de ene familie te verdwijnen: Te Baak werd Baak, en bij de andere 
te blijven: Te Vaarwerk bleef Te Vaarwerk. 

Boerderijnaam = familienaam. 
Zo zijn er nog veel andere gegevens over boerderij- en familiena
men te vinden die interessant genoeg zijn om toch nog even te ver
melden. Het viel mij op, hoe vaak de familienaam nog identiek was 
aan de boerderijnaam. Vandaag de dag lijkt dit verschijnsel tot 
de zeldzaamheden te gaan behoren. 
In Zwolle kwam dit in 1817 nog in 20 van de 32 gevallen voor; in 
Hupsel in de 10 van de 2A; in Olden Eibergen in 13 van de 44; in 
Mallem en op het Loo in slechts 6 van de 52 en in Lintvelde in 20 
van de 44 gevallen. Hoe die verhoudingen nu liggen, weet ik al
leen voor Olden Eibergen: daar blijken nu nog drie families de ge
lijknamige boerderij te bewonen, namelijk: Baak, Olminkhof en 
Vaarwerk. In het geval van de familie Olminkhof zou men kunnen 
twijfelen,omdat de huidige boerderij nog maar sinds ongeveer 1930 
bestaat en bovendien ook nog bekend staat als de 'Jonge Scholte'. 
Genealogisch onderzoek zal per geval moeten uitwijzen, of de fami
lienaam inderdaad oorspronkelijk is, of dat een voorouder de boer
derijnaam als familienaam heeft aangenomen. De heer J.J.M. Olmink
hof heeft dat voor zijn familie kunnen aantonen. In mijn voorge
slacht heb ik het kunnen aantonen voor de Rekkense families Ter 
Woorst en Butz, beide in de rechte mannelijke lijn afstammend van 
respectievelijk Meerink en Oldenkotte. Beiden zijn respectieve
lijk gehuwd met de erfdochters op Woerst en op Bots, en hebben al 
spoedig de boerderijnaam als familienaam aangenomen. Een ieder 
die aan stamboomonderzoek gedaan heeft zal dit verschijnsel onge
twijfeld een keer zijn tegengekomen. 

Meest voorkomende namen. 
Zelden is een boerderijnaam of familienaam uniek. Vaak is er er
gens wel een soortgelijke of identieke naam te vinden. Ook in het 
bevolkingsregister blijken dezelfde boerderijnamen in meerdere 
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buurschappen voor te komen. 
Koploper is wat dat betreft, de boerderijnaam Nijenhuis/ Nijhuis 
en de varianten daarop. Deze boerderijnaam blijkt in alle buurt
schappen voor te komen, met uitzondering van Hupsel en Avest, Een 
boerderijnaam Veldkamp komt in Mallem zelfs driemaal voor en 
voorts in Beltrum. Woerds/Woerd komt voor in Rekken, Beltrum en 
Lintvelde. Braak in Zwolle (drie maal). 01de Braker in de Holter-
hoek en op het Loo. Een boerderijnaam "De Horst" komt voor in 
Lintvelde, Olden Eibergen en Rekken. 

Oorsprong van enkele boerderijnamen. 
Ook in deze gevallen kan men weer nagaan, of de boerderijnaam oor
spronkelijk is, ontleend is aan een familie die van elders kwam, 
of te danken is aan een afsplitsing van een ouder goed. Dit laat
ste kan het geval zijn bij de drie boerderijen "De Braak" in Zwol
le, omdat de huisnummers elkaar opvolgen. 
Dat een boerderijnaam met een bewoner mee kon verhuizen, was niet 
ongewoon: we zagen het al bij de familie Olminkhof op de Jonge 
Scholte. Dit is zelfs een recent voorbeeld. In het verdere verle
den kwam dit ook voor,zoals bij de boerderijnaam 'Scholten Hofman 
in de Holterhoek. 
Toen enkele jaren geleden deze boerderij plaats moest maken voor 
de nieuwbouw van 't Simmelink, en de straatnaamgeving aan de orde 
kwam, nam de gemeenteraad het besluit een straat naar deze boerde
rij te vernoemen:'Scholten Hofmanbrink'. Op zich een goed besluit 
alleen van de argumentatie klopte weinig. De raad ging namelijk 
in op de vraag, wat een scholte of scholteboer nu eigenlijk was. 
Daarbij was o.m. te horen, dat dat een boerderij was met minstens 
drie daken. Of dat het geval was geweest bij de afgebroken boerde
rij, dat doet er niet meer toe, tenminste wanneer de feiten des
tijds op een rij waren gezet. Een onderzoekje in het bevolkings
register en de burgelijke stand, leerde al snel, dat deze boerde
rij oorspronkelijk werd bewoond door een zekere Scholte, die af
komstig was van het erve Hofman in Mallum. Zowel de familienaam 
als de Mallumse boerderijnaam werden bestanddelen van een nieuwe 
boerderijnaam in de Holterhoek. Met een scholte, scholteboer of 
scholteboerderij had het gehele geval dus niets te maken. 
De naam 'Scholte' komt als boerderijnaam verschillende keren voor. 
In Hupsel en Lintvelde heetten deze boerderijen oorspronkelijk 
'Scholte van Hupsel' en 'Scholte van Lintvelde'. Of de bewoners 
van deze boerderijen daadwerkelijk ooit de functie van scholte 
hebben uitgeoefend, is maar zeer de vraag. Een scholte was oor
spronkelijk de Vertegenwoordiger van de hofheer, verantwoordelijk 
voor de inning van produkten en diensten, die geleverd moesten 
worden door de onderhorige erven. Trouwens geen enkele van de als 
zodanig in de oude papieren vermelde Eibergse en Beltrumse schol-
tengoederen hebben ooit de omvang of de status bereikt, die zo 
kenmerkend was voor de Winterswijkse scholtengoederen. 
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Boerderijnamen 'Hofman' komen voor in Mallem en Beltrum. De eer
ste dankt zijn naam vrijwel zeker aan een ligging naast of bij de 
oude 'Hof te Mallem', en was onderhorig aan deze hof. Met Hofman 
in Beltrum ligt dat anders. Deze boerderijnaam was identiek aan 
de oudere, maar volgens het markeboek van Beltrum in 1756 nog be
staande hof te Beltrum. Eigenaar was in 1768 een Jan ten Have. 
Zijn nazaten staan zowel onder de naam "Ten Have" als "Hofman" be
kend. Eén hunner, de bekende Beltrumse priester en kerkhistoricus 
Johannes Henricus Hofman, publiceerde ook wel onder de naam "Ten 
Have". 
Ik wil dit deel over familie- en boerderijnamen afsluiten met eni
ge opmerkingen over de betekenis van dit soort namen, want dat is 
een vraag waarvoor velen zich vroeg of laat tijdens hun onderzoek 
gesteld zien. 
In het algemeen vind ik dit een taak voor taalkundigen, bijvoor
beeld de mensen van het P.J. Meertensinstituut te Amsterdam. Daar 
is een speciale afdeling naamkunde, waar men in de loop van vele 
jaren een schat aan gegevens verzameld en bewerkt heeft. Het in
stituut houdt zich, zoals wellicht bekend, ook bezig met de lande
lijke coördinatie van het veldnamenonderzoek. 
Iemand die zelf een poging wil ondernemen, zal eerst heel wat 
gegevens moeten verzamelen, en deze moeten het liefst stammen uit 
de periode voor 1500. Daarna kun je met behulp van een Middelne
derlands woordenboek proberen de naam of delen daarvan te "verkla
ren". Maar het gaat te ver om te konkluderen, dat een bepaalde 
familienaam op -ink uit de 8e eeuw stamt, omdat een geleerde eens 
geschreven had, dat -ink namen voor het eerst in die eeuw voorkwa
men. De vorming van -ink namen begon in de 8e eeuw en liep nog 
door tot in de late middeleeuwen. Beslissend voor de ouderdom van 
een naam, is de oudst bekende schriftelijke vermelding en niet de 
theorie. 

De huisnummering van 1817. 
Ons bevolkingsregister heeft echter meer te bieden, dan alleen 
boerderijnamen. Zoals in de inleiding al gezegd, zijn de oudste 
registers aangelegd op huisnummer. Daarbij werd een onderscheid 
gemaakt tussen de kadastrale gemeenten Eibergen en Beltrum. 
De Eibergse buurschappen telden 247 huisnummers, en het dorp Ei
bergen, dat apart genummerd was, 121. De kadastrale gemeente Bel
trum (inclusief Zwolle) kende 266 huisnummers. De grootste buur-
schap was Beltrum met 1A9 huizen, op afstand gevolgd door Rekken 
met 95 huizen. Hupsel was de buurschap met het kleinst aantal 
huizen, nl.24. 
In de kadastrale gemeente Eibergen begon in 1817 de nummering bij 
het erve 'Wolink' in de Holterhoek en eindigde met het nummer 247 
bij de familie Broshuis op 'de Pionder' in Rekken. In Beltrum be
gon de nummering bij Bouwhuis of Spilman in Avest, om via Zwolle 
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en Beltrum te eindigen met nummer 266 bij het erve Memmekeshorst 
in Lintvelde, bewoond door Hermanus Klein Tuente. 
Deze nummering maakt het zoeken naar een bepaalde familie wel 
eens lastig, maar biedt het voordeel, dat men de gegevens kan ver
gelijken met 17e en 18e eeuwse lijsten van boerderijen en ingeze
tenen. In veel gevallen lijkt namelijk een bepaalde route gevolgd 
te zijn, die, naar mijn indruk,nog ten dele is terug te vinden in 
het bevolkingsregister. Bij gebrek aan voldoende nauwkeurige en 
gedetailleerde kaarten uit deze en vroegere tijd, kun je op het 
spoor komen van de ligging van een bepaald huis of boerderij, 
tenminste wanneer je de lijsten met elkaar vergelijkt. 
Om het voorbeeld van de verdwenen boerderijen Reimelink en Nieuw 
Reimelink in Olden Eibergen weer aan te halen, dan blijkt uit het 
verpondingskohier van 1648 het goed Reimelink een gewaard erf te 
zijn. Het wordt vermeld tussen Colthof en Hannink. Maar het in 
1817 genoemde erf 'Florijn' wordt in 1648 niet vermeld in de kate-
gorien 'gewaard','halve erven' of keuterboeren, maar wel op een 
andere manier: ene Philips Reimelink blijkt de bezitter te zijn 
van een hof bij "Florijns huis". Of deze vermelding misschien het 
begin geweest is van het latere 'Nieuw Reimelink' weet ik niet, 
maar feit is wel, dat de ligplaats van 'Reimelink' gezocht moet 
worden in de buurt van het erf 'Florijn'. 
Dit soort oudere lijsten, die boerderijnamen vermelden, zijn er 
in overvloed. Behalve het bekende verpondingskohier uit 1648 en 
zijn opvolgers uit de 18e eeuw, wil ik hier noemen: lijsten van 
rookhoenders van de heerlijkheid Borculo, beginnend in 1584 en 
doorlopend tot ca. 1819. Lijsten van miskoren en mishoenders, te 
leveren aan de kerken van Groenlo en Eibergen door inwoners van 
onder die kerken gehorende buurtschappen. Voor Groenlo bevindt 
zich zo'n lijst, die de jaren 1668-1670 bestrijkt in de collectie 
Hofman op het Rijksarchief in Utrecht. De Eibergse lijst is al 
eens bewerkt door Hendrik Odink. De Borculose lijst uit 1584 is 
in dit nummer van Old Ni-js gepubliceerd door de heer Smit. 
Voorts zijn er lijsten bewaard gebleven van de weerbare mannen in 
de heerlijkheid Borculo. Dit betreft echter alleen de 18e eeuw. 
De Historische Kring spant zich in om dit soort lijsten op micro
film te laten zetten, en geschikt te maken voor publicatie in ons 
blad. 

Zwolle. 
Keren we weer terug naar het bevolkingsregister tot ca. 1825. In 
de registers onder de kadastrale gemeente Beltrum wordt aangege
ven, wie de eigenaar is van de huizen of boerderijen. Deze en an
dere gegevens heb ik bewerkt voor de buurtschappen Zwolle, Lint-
velde, Hupsel en Mallem. 
Zwolle telde in 1817 32 huizen. Van de gezinshoofden oefenden er 
25 het beroep van landbouwer uit. Eén gaf het beroep van bierbrou-
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wer op nl. Reirink op het gelijknamige goed. Voorts waren er twee 
steenbakkers, nl. Hendricus Mensink op 'Mensink'.en G. Simmelink 
op 'Simmelink'. Tot de overige opgegeven beroepen behoren: één 
wever, één draaier en twee timmerlieden. 
Over de veebezetting op de agrarische bedrijven van Zwolle kan ik 
niets mededelen, aangezien deze gegevens ontbreken. Meer duide
lijkheid is er daarentegen over de eigendomsverhoudingen: 18 fa
milies blijken eigenaar te zijn van het door hen bewoonde huis. 
Drie families hadden huis en/of grond deels in eigendom. Dat be
treft Koenderink op 'Koenderink', Gerrit Jan te Roller op 'Roller 
of 'Boddenhuis', en Everhardus Veehoff op 'Veehoff'. Beide laatst 
genoemden hadden de grond in pacht van de marke van Zwolle. Een 
plaatselijk grootgrondbezitter was Jan Derk Wissink op 'Wissink', 
die in Zwolle de erven 'Nijhuis', 'Reuvekamp' en 'Tops' bezat, en 
in Lintvelde het erf 'Groot Valkenberg'. Voorts blijkt Gerrit ten 
Gate uit Haarlo het één en ander te bezitten in Zwolle, nl.de er
ven 'Noords' en 'Oosterhold'. Juffrouw Ten Beitel uit Vreden is 
bezitster van het erve 'de Braak' en een Brevink uit Rhede is ei
genaar van het erve 'Maarsenbraak'. 

Lintvelde. 
De buurtschap Lintvelde, 44 huizen groot, vertoont iets meer ver
scheidenheid, althans waar het op het aantal beroepen aankomt. 
Bij 33 gezinshoofden werd het beroep landbouwer vermeld, voorts 
drie daghuurders, twee kleermakers, twee kramers, een wever, een 
timmerman en een bierbrouwer. 
Laatstgenoemde was Jan Hendrik Nijenhuis op 'Nienhuis'. Hij was 
tevens de grootste veehouder in Lintvelde, nl. 17 'beesten'. 
22 huizen waren het eigendom van de bewoners, de rest was gepacht 
of gedeeltelijk eigendom. Het Gasthuis van Groenlo bezat in Lint-
velde de erven 'het Barge' en 'Bruggert'. J.H.Batenburg uit Lich-
tenvoorde was er de bezitter van twee erven 'Huitink', het ene be
woond door een Huitink, het ander door een Heutink. Dat is echt 
voer voor genealogen om dat uit te knobbelen! 
Wat de levende have betreft, valt op, dat slechts 12 boeren ieder 
twee paarden had en maar één er drie had, n.1. Derk Wesselhuis op 
'Baake'. 17 families hadden geen paard,hieronder vooral de kleine 
boeren en degenen die een ander beroep dan landbouwer hadden. 
Daarentegen hield vrijwel ieder huis er één koe of meer op na, 
maar slechts vier personen hadden er tien of meer, nl. Nijenhuis, 
de Scholte, Tank en Hoebink. Hetzelfde geldt ook voor de varkens, 
maar er werden er nooit meer dan drie tegelijk gehouden. Schapen 
werden er in Lintvelde niet gehouden. En met de wagens en karren 
was het in lintvelde ook al droevig gesteld: zelden meer dan van 
elk soort één. Zelfs bierbrouwer Nijenhuis, die toch wel iets te 
vervoeren had, hield er niet meer dan één kar en één wagen op na. 

http://nl.de
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Hupsel. 
De kleinste buurschap Hupsel, telde in 1817 24 huizen. Van de ge
zinshoofden oefenden er 18 het beroep van landbouwer uit, was er 
één timmerman, en één dagloner. Bij de overigen wordt niets ver
meld. 
Wat de opgegeven levende have betreft, valt Hupsel op door het 
aantal schapen, namelijk Alferink en Teetink met ieder 55 stuks. 
Te Riet met 13 schapen en Mentink op 'Wessels' met 5 schapen. 
Beide eerstgenoemden vallen ook op doordat ze het grootst aantal 
paarden in de buurschap bezitten, n,l.ieder 3. Ten aanzien van de 
beesten worden in Hupsel bepaald geen records gebroken. Slechts 
Scholte Bruinink heeft er meer dan 9, namelijk 14. Ik weet niet 
of er een verband bestaat tussen het een en het ander, maar in 
Hupsel worden wel veel varkens gehouden. Koploper is weer Bernar-
dus Teetink op de gelijknamige boerderij, met 10 varkens, op de 
voet gevolgd door Jan Hendrik Schurink op 'Eimers' met 9 stuks en 
op afstand gevolgd door Eimbers op 'Luttikesch' en Eimbers op 
'Leppinck' met ieder 6 varkens. 

Mallem en het Loo. 
In Mallem en op het Loo is er sprake van meer verscheidenheid. Be
halve 38 landbouwers, waren er -en dat is opvallend- maar liefst 
11 dagloners. Voorts één schipper, Gerrit Gonk, die, zo staat in 
het bevolkingsregister, één vaartuig had. De Mallemse kleermaker 
was Gerrit jan Bomers, die ook wel Byvank genoemd werd. De bewo
ner van het Muldershuis, Klaas van Rooij, was koopman van beroep. 
Gezien het grote aantal dagloners wekt het geen verwondering, dat 
er in Mallem maar liefst 16 gezinshoofden waren, die opgaven, 
geen paard te bezitten. Armoede en rijkdom gaan hand in hand, dus 
waren er in Mallem 7 boeren met 3 of meer paarden. Hendrik Boe-
vink op 'Bartels' had er vijf, en Arnold Grijsen op 'Koning of 
Grijsen' en Hendrik Scholte op 'Hofman' hadden er ieder vier. 
Voor de kategorie 'beesten' hetzelfde verhaal,maar net als elders 
blijken de arme lieden er ook hier wel één of twee koeien op na 
te houden. Wederom was Hendrik Scholte op 'Hofman' de grootste 
met 16 beesten, gevolgd door Jan Derk Borkink op 'Vunderink' met 
14 stuks. 
Wat de schapenhouderij betreft, brak hier Jan Derk Borkink op 
'Vunderink' alle records, met 60 schapen. Jan Kolthoff op de 
'Rommeier' had er 40 en Jan Derk Rooks op 'Bals' 25. 
Tenslotte, wat de varkens betreft, kan volstaan worden met de kon-
statering, dat er niet meer dan twee per huis aanwezig waren. 

Tot besluit. 
Het is op dit moment nog te vroeg om aan dit soort gegevens een 
konklusie te verbinden. Ik heb nog niet alle buurschappen be
werkt, en bovendien alleen nog maar de gegevens uit het bevol-
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kingsregister geraadpleegd. Voor de manier van landbouw zijn met 
name ook de archieven van de marken van belang. In 1818 waren dit 
nog volop levende instellingen. 
Het zou idealer zijn, wanneer de gegevens uit het bevolkingsregis
ter tot 1825 gekoppeld zouden worden aan andere gegevens uit ande
re bronnen. Zo worden er in het gemeentearchief van Eibergen o.m. 
overzichten bewaard van de gebouwde en ongebouwde eigendommen in 
de kadastrale gemeenten Eibergen en Beltrum en daterend uit 1818. 
Deze registers zijn samengesteld ten behoeve van de toenmalige 
onroerend goedbelasting. 
Het register van de gebouwde eigendommen, de huizen dus, somt per 
eigenaar het huizenbezit op, en vermeldt -omdat dat in die dagen 
belastbaar was- hoeveel deuren, ramen en verdiepingen er in ieder 
huis zitten. Meestal wordt ook de pachter of huurder vermeld en, 
wanneer het huis verkocht werd, aan wie, en bij aankoop, van wie. 
In feite is dus ook dit register (waarvan vele jaargangen bewaard 
zijn gebleven) een lopend register. Voor genealogen is het belang
rijk, omdat het hen op het spoor kan brengen van een koopakte. 
Interessant voor bijvoorbeeld de archiefpoot van het veldnamenon-
derzoek is het register van ongebouwde eigendommen, de grond dus. 
Het somt per eigenaar de volgende zaken op: perceelsnaam (overi
gens niet altijd, en in Beltrum minder dan in Eibergen), nummer 
van het perceel, grondgebruik (bouwland, weiland, bos, moeras of 
wildernis), de oppervlakte en het belastbaar inkomen per perceel-
nummer. Vaak wordt de naam van de gebruiker of pachter vermeld, 
en zijn ook hier alle veranderingen keurig bijgehouden. 
Het spreekt voor zich, dat de markegronden, gemeenschappelijk be
zit, niet waren opgenomen. Dit register heb ik nog niet uitvoerig 
kunnen bestuderen, maar bij het doorbladeren ervan, vallen bepaal
de zaken en ontwikkelingen wel op, zoals bijvoorbeeld het toch 
nog vrij omvangrijke bezit van de Domeinen. In 1818 behoorden er 
nog toe: twee erven Temmink in Mallem, de erven Biezebeek, Groot-
en Klein Kormelink in Olden Eibergen, en in Beltrum de erven Men-
tink en Hulshof. Op de beide Temminks na, werden deze erven nog 
vóór 1825 partikulier bezit. Hoe trouwens de erven Mentink en 
Hulshof in het bezit van de Domeinen gekomen zijn, is voor mij 
nog een raadsel. Het waren vanoudsher goederen,die toehoorden aan 
het Stift Vreden. De overige Domeingoederen stamden uit de nala
tenschap van de heerlijkheid Borculo. 
Als je deze gegevens vergelijkt met een lijst van de Borculose 
Domeingoederen uit 1795, dan blijkt, dat er in de tussentijd ook 
al een aantal andere goederen in partikulier bezit zijn overge
gaan. Dat betreft: 
- de katerstede de Eendenkooij in Lintvelde (de Kooijer), 
- de hof te Vaarwerk in Olden Eibergen, 
- de hof te Lintvelde of Scholtenplaats, en 
- de Nieuwe Molen in Olden Eibergen, die in 1795 nog voor een 
bedrag van 1410 gulden verpacht was aan Anthony van Neck. 
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Opmerkelijk is ook nog het goederenbezit van het Gasthuis van Vre
den, (niet te verwarren met het Stift Vreden), namelijk de erven 
Schurink en Wessels in Hupsel en Kolthof in Olden Eibergen. Het 
Kapittel van het in 1818 al lang niet meer bestaande Stift Vreden 
blijkt nog in het bezit te zijn van het erf Leppink in Hupsel. 
Zeer omvangrijk was het bezit van en gegroepeerd om de familie 
Boerman uit Markvelde.Door verwantschap aan de families Bisperink 
op het Loo en Bruinink in Hupsel ontstond een ingewikkeld fami
liair goederenbezit, dat behalve de erven Grijzen op het Loo en 
Bruinink in Hupsel, ook de goederen Pasmans, de Scheper in Hupsel 
de plaatsjes 'De Pot' en 'Eskes' en het erve Boerhof op het Loo 
omvatte. 'Boerhof',oorspronkelijk een leen van de heren van Borcu-
lo, was in 1818 al afgebroken. Ook in het bevolkingsregister komt 
het niet meer voor. Merkwaardig genoeg, had de bezitter van Boer
hof, tot in deze eeuw, een stem in de marke van Mallem. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat het me opviel, dat in de categorie 
perceelsnamen en classificatie, vrijwel alle stukken met een naam 
eindigend op'gaarden',het hoogst aangeslagen werden voor de grond
belasting. 

Eibergen, 12 april 1989. 
Bennie te Vaarwerk. 
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Landverhuizers brachten cholera mee 

Het was 1846 toen in de gemeente Haaksbergen ene Hermanns Wei-
sink en zijn gezin woonde. Deze Weisink werd omschreven als een 
"braaf en oppassend wever".arbeidzaam en wars van sterke drank. 
Toch bleek, dat deze Weisink niet zo tevreden was met de levens
omstandigheden van die tijd. Na rijp beraad besloot de familie 
dan ook om in Amerika een nieuwe toekomst te gaan zoeken. Wei
sink ging in Winterswijk bij een agentschap informeren naar de 
reiskosten en daar kreeg hij te horen, dat de tarieven aanmerke
lijk waren gestegen. Hij moest van zijn plannen afzien. Het be
loofde land kwam niet in zicht. 
Toch kwam er, enige jaren later voor Weisink en zijn gezin nog 
een onverwachte wending. Een inwoner van Groenlo, een zekere 
heer A., wilde met zijn 2-jarig dochtertje "de grote plas" over
steken om in Amerika een farm te beginnen. Hij vroeg de familie 
Weisink om met hem mee te gaan: Hermanus zou dan zijn knecht 
worden en zijn vrouw zou dan zijn dochtertje verzorgen en zijn 
huishoudster worden. De familie Weisink greep dit aanbod met 
beide handen aan en zag het als 'de' gelegenheid om toch nog de 
reis naar het beloofde land te kunnen ondernemen. 
Op 9 mei 1849 kwam have en goed van de familie Weisink onder de 
hamer. Een weg terug bestond er toen feitelijk niet meer. Daags 
daarna begonnen zij aan de grote reis. De heer A. met zijn doch
tertje en de familie Weisink beklommen de boerenwagen die hen 
naar Arnhem brengen zou. Om 2 uur in de namiddag verlieten zij 
Haaksbergen en reden de hele nacht door. In Arnhem namen zij af
scheid van de broer van Hermanus die hen weggebracht had. Van 
Arnhem ging het per schuit naar Rotterdam en op 13 mei gingen 
ze aan boord van het zeilschip "La Garonne", dat de volgende 
dag zou uitzeilen. 
Midden in de nacht maakte Hermanus zijn vrouw wakker en klaagde 
over hevige buikpijn, zijn stem was schor, hij had pijn in de 
benen en zijn handen waren stijf. Een dokter was er niet aan 
boord en na herhaald aandringen van de vrouw van Hermanus bij 
de kapitein, kwam er eindelijk tegen de middag pas een dokter. 
Deze bekeek Hermanus en zei onmiddellijk: "Het is cholera". 'In 
een gasthuis in Rotterdam overleed Hermanus korte tijd daarna. 
De weduwe was radeloos en wilde niet meer naar Amerika, maar te
rug naar Haaksbergen. De heer A. had zich tot dan in het geheel 
niet om haar en zijn kind bekommerd en bleef aan wal. Daags er
op kwam hij dan toch uiteindelijk naar haar toe en zei, dat hij 
met de kapitein had gesproken en dat zij de reissom terug zou 
krijgen. Daarop ging hij naar Delft, waar haar broer in garni
zoen lag, om te proberen, of deze verlof kon krijgen om de wedu
we naar Haaksbergen terug te brengen. En dit verlof werd ver
leend. 

I 
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Op 18 mei vertrok dit troosteloze gezelschap met de stoomboot 
naar Arnhem. Op het moment dat de boot zou vertrekken kwam de 
heer A. en vroeg haar om zijn dochtertje mee te nemen naar 
Haaksbergen en te bezorgen bij zijn oom en tante. In Haaksber
gen aangekomen was dit kind ernstig ziek. Buurvrouw Jasing werd 
erbij gehaald en zij probeerde het kind zo goed mogelijk te ver
zorgen. Maar diezelfde avond nog werd het kind uit haar lijden 
verlost en stierf. Vrouw Jasing trok zich het sterven van dit 
jonge kind erg aan. Zij legde het lijkje af en trok het het 
doodskleed je aan en de hele nacht waakte zij bij het lijkje. 
De volgende dag werd dokter Inckel bij vrouw Jasing te hulp ge
roepen en hij constateerde direct, dat het cholera was. Om pa
niek te vermijden, zei hij dat niet. Op zijn verzoek kwam dok
ter Ellerbeck uit Eibergen hem te hulp; deze had in 1832 in 
Lichtenvoorde de cholera 'waargenomen. Gezamenlijk probeerden 
zij het leven van deze vrouw te redden, maar na 2 dagen gaf ook 
zij de geest. Dokter Inckel schreef: "Hoe hard is het niet voor 
een geneesheer, die niets verzuimd heeft tot redding van zijnen 
evenmensch, die zelfs zijne gezondheid voor het heil van den 
lijdenden ten offer brengt". De door hem te hulp geroepen colle
ga dokter T.M. Ellerbeck uit Eibergen stond ook bekend om zijn 
menslievendheid. Deze in Vreden (Westfalen) geboren huisarts, 
had de gewoonte bij de behandeling van een patient te vragen: 
"tuth es aber weh?". 
Toen men hoorde, dat op dezelfde dag, dat behalve vrouw Jasing 
ook haar 3-jarig dochtertje overleed, was er alom verdriet en 
zat de schrik en angst er bij de bevolking van Haaksbergen goed 
in. De dokter werd gemeden want hij was bij patiënten geweest 
die na een kort en hevig lijden stierven. In het gezin Jasing 
werd ook vader getroffen door de cholera, doch na enige dagen 
herstelde hij. 
In totaal kregen 14 personen de cholera, waarvan er 6 bezweken 
en 8 herstelden. Dit alles maakte een grote indruk op dokter 
Inckel en hij richtte daarna een waarschuwend woord aan zijn 
tijdgenoten. Het geval Weisink nam hij als voorbeeld met de vol
gende woorden: "Wat is toch uit dien misstap voortgevloeid, de 
cholera kwam er door in deze gemeente, en zes menschen moesten 
het met de dood bekoopen". 

Wehl, september 1988. 
J.J.M. Olminkhof. 

BRON: 
-Bezint eer gij begint of verhaal eener mislukte reis naar Noord-Amerika, 
waarschuwend woord aan mijn landgenooten om hier met hun lot tevreden te 
zijn, door A.E.D. Inckel. Stedelijk en Plattelands Heel- en Vroedmeester 
te Haaksbergen, voormalig Officier van Gezondheid bij het Nederlandsche 
leger. Uitgegeven ten voordele eener Weduwe met twee kinderen. 






