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Borculose archivalia in het Algemeen Rijksarchief. 

In een vorig nummer van ons verenigingsorgaan heeft de heer 
Th.P. Vrakking uit Bussum de nodige aandacht besteed aan Gelder
se archivalia in het Rijksarchief te Utrecht. 
Het is een goede zaak, om lezers en potentiële onderzoekers op 
de hoogte te brengen en te houden van wat er elders in den lan
de zoal aan archieven bewaard worden, die op onze streek betrek
king hebben. 
Zo worden in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag ook zeer 
veel archieven bewaard, die op onze regio betrekking hebben. Zo 
op het eerste gezicht zou je dat niet zeggen. Het Algemeen 
Rijksarchief of het ARA bewaart in eerste instantie de archie
ven van de centrale overheid(sinstanties). Correspondentie met 
de minister komt op termijn dus in het ARA terecht. Daar zullen 
ook, om even heel konkreet te zijn, stukken te vinden zijn, die 
betrekking hebben op de diverse voorgenomen, maar (nog) nooit 
uitgevoerde gemeentegrenswijzigingen tussen Eibergen en Groenlo. 
Maar over dat soort zaken wellicht een andere keer. 
Enkele op het ARA aanwezige archieven vragen onze bijzondere 
aandacht. Ik bedoel in de eerste plaats de archiefbescheiden 
van stad en heerlijkheid Borculo in de archieven van de Nassau-
se Domeinraad. Deze organisatie beheerde in de tijd voor de 
Franse Revolutie de bezittingen van het Huis van Oranje. 
Daartoe behoorde o.m. sinds 1776 de stad en heerlijkheid Borcu
lo, en zal men er dus ook Eibergse en Beltrumse archivalia aan
treffen. Daaronder bevinden zich stukken, die soms veel ouder 
zijn dan 1776. 

In het archief van de Nassause Domeinraad-VervolR bevinden zich 
o.m. : 
- Diverse stukken betreffende de Heerlijkheid Borculo, 18e en 

19e eeuw; 
- Rekeningen en kerkrekeningen van Neede (1771-1778), Geesteren 

(1687-1781); 
- Rekeningen en kerkrekeningen van Geesteren, Neede en Eibergen 

(1712-1784); 
- Stukken betreffende de voogdijen Geesteren, Eibergen, Neede 
en Beltrum, 18e eeuw; 

- Rekeningen van Geesteren en Neede: 1617, 1690-1722 en 
1770-1772; 

- Rekeningen van Geesteren en Neede: 1617-1618, 1750-1788 en 
1693-1698; 

- Kerkrekeningen van kerken bij Geesteren bij Borculo, 18e eeuw 
- Rekeningen en de daarbij behorende bijlagen van de heerlijk
heid Borculo, etc. 
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Een van de meest interessante bestanddelen zijn de stukken be
treffende de voogdijen Geesteren, Eibergen, Neede en Beltrum. 
Hierin heb ik o.m. aangetroffen: 
- lijsten van rookhoenders, 1804, 1819(!); 
- lijsten van de wacht of waken op huize Borculo, 1787; 
- monsterrollen Neede, 1653-1672, 1702; 
- monsterrollen voogdijen Beltrum, Eibergen en de buurschappen; 
- Stukken betreffende de uitoefening van de rooms-katholieke 
godsdienst, 18e eeuw, met opgave van (1770) aantallen 
R.K. gezinnen per buurschap; 

- Stukken betreffende de Berkelschouw en de waterhuishouding in 
de heerlijkheid Borculo. 

In het archief van de Nassause Domeinraad, Hoofdarchief, bevin
den zich o.m.: 
- Rapporten betreffende de aankoop van de domeinen Borculo en 
Lichtenvoorde, 1777, 2 delen; 

- Leenprotocol van de heerlijkheid Borculo, 1688-1714; 
- Rapport van de leden van de Nassause Domeinraad wegens hun 

jaarlijkse inspecties naar het domein van Borculo, 1791, 
1794, 1797; 

- Jaarlijkse rapporten van de rentmeesters, 1782-1794; 
- Kopieboek van brieven van de rentmeester van Borculo, 

1772-1774; 
- Diverse stukken Borculo en Lichtenvoorde betreffend. Met o.m. 
een verzameling van kopieën 1426-1778; 

- Inventaris van boeken en verdere papieren over het domein 
van Borculo; 

- Rekeningen Borculo, 1775-1798; 
- Diverse stukken betreffende de verpachting van boerderijen, 

grondstukken, molens, tienden e.d. onder de heerlijkheid 
Borculo, etc. 

In het archief van de Nassause Domeinraad-Folio bevinden zich 
veel stukken betreffende de aankoop van de heerlijkheden Borcu
lo en Lichtenvoorde en de havezathe Marhulzen, alsmede stukken 
betreffende de verwerving en het beheer van de Hoff te Fahr-
werck en de belening van het goed de Hoente onder Neede. 
Diverse stukken uit dit laatste archief zijn daarin echter niet 
meer aanwezig. Het kan zijn, dat deze stukken zijn overgebracht 
naar het Koninklijk Huisarchief, maar dat moet nog nagegaan 
worden. Overigens, het laatstgenoemde archief bewaart ook ar
chiefbestanden Borculo betreffend , o.m. het pachtboek van de 
heerlijkheid. Het Koninklijk Huisarchief is echter alleen toe
gankelijk na schriftelijke toestemming. 
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Voor de tot nu toe besproken archieven geldt, dat ze niet zijn 
opgenomen in de hierna te bespreken inventaris van A.P. van 
Schilfgaarde. 
De Borculose archivalia in het Algemeen Rijksarchief en het Ko
ninklijk Huisarchief hebben W.A. Weststrate aanleiding gegeven 
tot het schrijven van een in mijn ogen nog steeds onovertroffen 
studie over de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo in 
de 17e maar vooral 18e eeuw. Het is één der zeer weinige stu
dies die de interne organisatie en functioneren van de heerlijk
heid integraal bespreekt. 
Door een schenking van Th.A. Graaf van Limburg-Stirum aan het 
Rijk in 1956, kwamen diverse archiefstukken betreffende Borculo 
Wisch en Bronkhorst ook terecht in het Algemeen Rijksarchief. 
De stukken in deze inventaris vermeld, zijn ook opgenomen in 
het bekende werk van mr. A.P. van Schilfgaarde, De graven van 
Limburg-Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittin
gen (Assen 1961). Het vergt echter wel enige studie, via deze 
'super-inventaris' de exacte bewaarplaats van een stuk te ach
terhalen. Zoals bekend, bevat het werk van Van Schilfgaarde ook 
de inventaris van H.J.A.M. Schurink betreffende de heerlijkheid 
Borculo. Van Schilfgaarde heeft, hoe goed bedoeld ook,een eigen 
nummering in zijn inventaris aangebracht. Daardoor kan verwar
ring ontstaan. 
Voor de geïnteresseerden in de geschiedenis van stad en heer
lijkheid Borculo nog het volgende: Een kopie van de inventaris 
van Stad en heerlijkheid Borculo, alsmede van het Rechterlijk 
Archief van Stad en Heerlijkheid Borculo, verder kopieën en uit
treksels van de inventarissen van de archieven van de Nassause 
Domeinraad en van de belangrijkste delen uit de inventaris van 
Van Schilfgaarde, zijn aanwezig en liggen ter inzage in het ge
meentearchief van Eibergen. Archivaris Henk Nijman kan u er 
meer van vertellen (maandag en vrijdag). 

Archiefinventarissen en literatuur betreffende stad en heerlijk
heid Borculo. 

Schilfgaarde van, A.P., De graven van Limburg-Stirum in 
Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen 
(Assen 1961), drie delen: 
Eerste stuk: Geschiedenis en inventaris; 
n.b. hierin zijn de inventarissen van Schurink en van 
Van Limburg-Stirum opgenomen. 
Tweede stuk: Regestenlijst, index; 
Derde stuk : Leenregisters. 
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Nassause Domeinraad, Hoofdarchief (= Nassause Domeinraad, 
'Hingman') (ARA) 

Nassause Domeinraad - vervolg (ARA) 
Nassause Domeinraad - Folio (ARA) 
Limburg-Stirum, familie van, (geschonken 1956) (ARA) 
Smit, J.P.W.A., "Inventaris der oude rechterlijke archieven 

van de stad en de heerlijkheid Borculo", in: 
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, XXXV (1912), 
282-250. 

Smit, J.P.W.A., Inventaris van de oud-rechterlijke archieven 
van de stad en de heerlijkheid Borculo (z.p.,1913), 
aanwezig op het Rijksarchief in de Provincie Gelderland 
te Arnhem, 

Schurink, H.J.A.M.,Inventaris van het archief der Heeren van 
Borculo (getypte inventaris van het archief aanwezig in 
het Rijksarchief in de Provincie Gelderland te Arnhem). 
De regesten behorende tot deze inventaris zijn opgenomen 
in het hierboven genoemde werk van A.P. van Schilfgaarde. 

Weststrate, H.A.,'Een Geldersche heerlijkheid in de 18e eeuw', 
in: P.J.Blok, Bijdragen voor de vaderlandsche geschiedenis 
en oudheidkunde, 4e reeks V, blz. 426-475 (Den Haag 1906). 
De beste inleiding in de geschiedenis van stad en 
heerlijkheid. 

Groot, J. de. Artikelenreeks over heren en heerlijkheid Borculo 
in: De Nederlandsche Leeuw, Periodiek van het Koninklijk 
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, LUI (1935) en 
LIV (1936). Van belang voor de Middeleeuwse geschiedenis. 

Veen, J.S. van, 'Bijdragen tot de geschiedenis van Borculo' in: 
Bijdragen en Mededelingen "Gelre", XXI (1918) 1-46. 

Harkema, H.G., 'De betrekkingen van het bisdom Munster tot de 
Nederlanden, inzonderheid tot Gelderland, tot aan den 
vrede van Kleef, 18 april 1666', in Bijdragen en 
Mededelingen "Gelre", VII (1904), 1-66. 
Van belang voor de zgn. 'kwestie Borculo'. 

Eibergen, augustus 1990. 
Bennie te Vaarwerk. 
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Foto 1912. Derk en Leida Blankvoort staan m de deuropening van 
hun bakkerswinkeltje. Speculaaspoppen waren hun specialiteit. 

Leida Blankvoort, 
maar m de volksmond 

"Leideken van de Bakker" 
Hier onafscheidelijk 

met haar hondje en 
de grote broodmand, 

op weg naar haar 
klanten. Foto 1937. 
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Mien Lieve Tied 
4. Van Derk, Leida en Femia Blankvoort tot drukkerij H. Heinen. 
In de nummers 11 en 12 van Old Ni-js publiceerden we enkele ar-
kelen van de hand van B. Meulenkamp over de Grotestraat, en haar 
bewoners uit de eerste helft van deze eeuw. 
Na een wat lange onderbreking, ontstaan doordat in Old Ni-js 
nr.l3 werd ingespeeld op de aktualiteit, n.l. de afbraak van de 
voormalige pastorie van de hervormde kerk aan de Grotestraat, 
waaraan we ruimschoots aandacht gaven in ons verhaal "Van 
Pastorieën, Herders en Heren", zetten we in dit nummer de reeks 
"Mien Lieve Tied" voort met herinneringen aan een klein stukje 
Grotestraat, zoals we dat hebben gekend tot de zestiger jaren: 
de woningen en winkelpandjes tussen Kluiversgang en de vlak na 
de Tweede Wereldoorlog aangelegde Kon.Julianastraat. 
We beginnen deze keer met een door B. Meulenkamp op rijm gezette 
herinnering aan twee bekende figuren van oud- Eibergen,"Leida en 
Derk van de Bakker", die uit het dorpsbeeld van toen niet weg te 
denken waren. Wie herinnert zich niet de foto van Leida, te voet 
op weg naar de klanten, met de mand vol broden aan haar arm? 
Hun brede woonhuis met winkel stond naast het sigarenwinkeltje 
van Timmerman (dat na de oorlog, in vernieuwde staat, jarenlang 
bewoond werd door Sally en Bep Zion). In dat brede pand woonde 
Derk met zijn beide zusters Leida en Femia. Heel vroeger, ver 
voor 1920, hadden ze niet alleen een bakkerij, maar ook een 
vergunning voor de verkoop van sterke drank. Het huis was toen 
tevens café. We laten Meulenkamp aan het woord: 

Veuran in de Groote Straote 
daor waor nó de Hema steet, 
wodden vrogger brood e'bakken 
deur ne man den Derk heet. 
Derk Blankvoort was duftig bakker 
vrogger hadden ze ok een café, 
samen met ziene beide zusters 
warkten ze hier en waezen tevree. 
Derk deed 't wark, hé kon good bakken 
Leida ging met 'n korf op pad, 
Femia dé deed de winkele 
en heel 'e in de kokken de boele luk glad. 

An de grote winkeldeure 
zat ne belle, neet zo groot, 
en at dan de deure too gink 
zwokken e vedan, oet nood. 
Deur een raam zag ie de bakkerieje 
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met nen aoven en nen trog, 
met nen banke en nen scheeter 
d'n bakker was d'r good met of. 
Derk had ok in vrogger dage 
ziene specialité's, 
sukerwark en sunterkloskes 
hé kennen do nog gin pence's. 

Maor ze warkten met eur dreeen 
pesjeneel was vol te duur, 
en ze konnen d'r best van kommen 
geneug'luk zatten ze bi'j 't vuur. 
Trouwen heb' ze nooit e'daone 
alle dree wazzen vriegezel, 
tot de heure griezer wodden 
en dat gonk vrogger ok wal snel. 
Doo ze older begonnen te wodden 
kwam eers' Femia oet de tied, 
veur Derk en Leida wodden 't zwaorder 
en ze raakten klanten kwiet, 

'n Oorlog kwamp en in 'twee en veertig 
wodden Leida inens neet good, 
en op 16 februari luu'n de klokken: 
"Leida van de bakker is dood!". 
Derk bleef met 't spul do aover 
en hef alles maor verkoch', 
allene kon he ok neet wieter 
de aa'digheid dé was t'r of. 
Daornao kwam'm de jong's van Kupper 
met eurn soda in dat pand, 
en do wodd'n ut in plaatse van nen bakker 
de chemische fabriek van "Hameland". 

Toen het met de bakkerij van Derk Blankvoort afgelopen was, kwam 
de chemische fabriek "Hameland" van de gebr. Kupper in dit pand. 
Men maakte er azijn, soda, schoensmeer en wrijfwas en ook bleek-
ter en een afwasmiddel. Toen Eibergen later een industrie ter
rein bezat, verhuisde "Hameland" naar dit eerste na-oorlogse in
dustrieterrein tussen Hupselse- en Beltrumseweg. 
Het pand in de Grotestraat werd afgebroken, evenals het ernaast 
gelegen woonhuis, dat jarenlang diende als "hoofdenwoning" voor 
het hoofd van de O.L. school op de Hagen en later van de Menno 
ter Braakschool, die toen nog "Openbare Lagere School I" heette. 
Men noemde dat toen het "Meestershuis" of "Meistershoes". De her-
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innering aan dit huis leeft nog voort in de naam "Meisterspad", 
het bestrate paadje, dat daar nu nog de verbinding vormt tussen 
Grotestraat en Hagen, langs het gebouw van de HEMA. Dit paadje 
werd vroeger ook wel "Dankerspaadje" genoemd naar meester 
Danker, die jarenlang hoofd van de O.L. school I was. Ook heet
te het wel "Sally-laan", naar de toenmalige gemeenteopzichter. 
Ook sprak men wel van Damrak. 
In dat meestershuis hebben diverse gezinnen van schoolhoofden 
gewoond:de families De Groot, Tieken, Danker en Akster. Het werd 
het laatst bewoond door het gezin Ter Weeme, waarvan de vader 
leraar was aan de Lagere Landbouwschool. Voordat het afgebroken 
werd, fungeerde het nog als kleutercrêche, toen nog een novum, 
nu al jaren een ingeburgerd begrip. 
Tussen het meestershuis en de nu nog bestaande zaak van Boenders 
heeft nog een groot huis gestaan, dat tijdens de Eerste 
Wereldoorlog dienst deed als distributiekantoor. Nadat dit huis 
was afgebroken, kwam de verbinding tot stand tussen Grotestraat 
en de Hagen. Het was aanvankelijk een breed pad met links en 
rechts struiken en heesters. De HEMA heeft praktisch deze hele 
breedte opgeslokt. Er bleef slechts het "Meisterspad" van nu 
over, niet meer dan een paadje, zij het bestraat. 
Het pand, waar tegenwoordig Boenders' Vakkleding is gevestigd, 
was vroeger van mijn vader, die er omstreeks 1918 een drogis
terij in begon. Doordat er tijdens de mobilisatie van 1914-1918 
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I 

Mw.Meulenkamp (moeder 
van B.Meulenkamp), 

hier achter de toonbank 
van haar drogisterij, 

in de periode 1914-1918. 

slecht aan artikelen te komen was, heeft hij in 1920 het pand 
met winkel verkocht aan Frans Hollestelle, die enige jaren later 
de zaak ophief en het pand verkocht aan kleermaker E.H. Timmer
mans. Ik zie nog de oude mevrouw Timmermams met "nen emmer water 
en nen sleef" ramen wassen aan de straat. "As 't arg kold was, 
had ze de pette van Herman op 't heuf." 
Toen mijn grootvader nog eigenaar was van dit huis, was het nog 
een gesloten huis. Het heette " 't Reerinkshuis". Je had hier in 
Eibergen ook het Reerinksbos, dat was het latere en huidige 
Kerkloo. Toen de eigenaresse, juffrouw Reerink, overleed, kwam 
het in bezit van burgemeester Smits, die familie van juffrouw 
Reerink was. 
Na Timmermans was er korte tijd het handwerkwinkeltje van Roes 
in gevestigd. Daarna kwam "Boenders voor Corsetten". 
Naast het "Reerinkshoes" stond weer een groot huis, dat inderijd 
werd bewoond door slager Israel Philips met zijn vrouw Jet en 
vijf kinderen: Roosje, Saartje, Hartog, Anna en Jacob. Al die 
grote percelen liepen door tot aan de Hagen. Ook dit perceel, 
waar Philips woonde. Aan de Hagen bevond zich een grote schuur, 
waarin zich een stal bevond en een slachthuis. Die schuur staat 
er nu nog. Ze grenst aan het Meisterspad, aan de kant van de 
Hagen. Het is nu een winkel. 



-11-

Een opname uit 1941. Links: pand van Boenders (oom van Boender's 
vakkkleding.) Midden: Drukkerij Heinen met Boek- en Kantoorboek
handel. Rechts:kruideniersbedrijf van de Coöperatie "De Dageraad". 

Na Philips, die even voor de oorlog uit Eibergen vertrok, kwam 
in dit pand de sigarenzaak van Bart te Nijenhuis onder de naam 
"Ten Hove-sigaren", en nog later werd het Boenders Manufacturen. 
Een aantal jaren geleden werd het voorste deel van dit pand afge
broken. Het Assurantiekantoor Pillen vestigde zich er in. Dat is 
ook al weer weg. Nu zit er het boekhoudbureau "Oost Gelderland" 
op deze plek. 
Naast dit pand, en na de oorlog dus op de hoek van de Kon. 
Julianastraat, stond de boekhandel Heinen, met daarachter gele
gen de drukkerij. Toen Heinen de drukkerij verplaatste naar het 
industrieterrein De Mors aan de Borculoseweg, vestigde zich in 
deze gebouwen de Gegro, afkomstig uit het Zuiden van het land. 
Later werd dit de Stuivermarkt en nog later de EDAH, voordat die 
verhuisde naar de Kluiversgang. Boekhandel Heinen, jarenlang een 
vertrouwd beeld op de hoek van Grotestraat en Kon. Julianastraat 
en schuin tegenover het voormalige gemeentehuis/politiebureau, 
werd afgebroken en maakte plaats voor het parkeerterrein van de 
AMRO-bank, die de voormalige hervormde pastorie verwisselde voor 
een nieuw gebouw op de plek van de voormalige drukkerij. 

Eibergen, zomer 1990. 
B. Meulenkamp. 
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Kettinghuwelijken in Eibergse families, deel 2. 

Harbers-ter Braak-Paalhaar-Bodde. 
Het kettinghuwelijk, waarover ik u deze keer ga verhalen, ont
stond in het hart van Eibergen aan de Grotestraat. 
Gerardus Johannes Harbers, zoon van Jan Derck Herberts en Jenne-
ken Alferink, werd in 1756 te Eibergen geboren. Op 26 maart van 
datzelfde jaar werd hij te Rietmolen gedoopt, zo is in het oude 
doopboek van Rietmolen te vinden. U zult misschien denken: "Wat 
raar! In Eibergen geboren en in Rietmolen gedoopt." 
Het was een gevolg van de Reformatie. In Eibergen was geen R.K. 
kerk en geen pastoor, die de doop kon bedienen. In Rietmolen 
blijkbaar wel. 
Gerardus Johannes trad pas op 47-jarige leeftijd in het huwelijk. 
De huwelijkssluiting vond in 1803 te Eibergen plaats. Zijn bruid 
was de 20-jarige Joanna Christina ter Braak. Zij was geboren en 
getogen op het erve Venneman in Olden Eibergen. (Nu bewoond door 
de familie Pleiter.) 
Gerardus Johannes Harbers was kastelein (in sommige akten ook 
wel "tapper" genoemd) op het Harbershuus, dat nu als Hotel "De 
Klok" bekend staat. 
Uit het huwelijk werden 5 kinderen geboren, waarvan er slechts 2 
de volwassen leeftijd bereikten. 
1. Joannes Theodorus Harbers, vernoemd naar zijn opa, werd op 

3 april 180A te Eibergen gedoopt. Hij was ruim 2 jaar oud, 
toen hij overleed. 

2. Henrica Harbers werd in 1805 geboren. In juni 1838 trouwde 
zij te Eibergen met Bernardus Johannes Grootheid, landbouwer 
in de Holterhoek. Zij overleed in 1847 in de Holterhoek (gem. 
Eibergen, huisnummer 28) 

3. Joanna Elisabeth Harbers werd in 1908 geboren en is in het
zelfde jaar overleden, slechts 3 maanden oud. 

4. Johannes Theodorus Harbers werd evenals de oudste zoon, naar 
zijn opa vernoemd. Hij trouwde op 23-jarige leeftijd te 
Eibergen met de 17-jarige Aleida Henrica Klein Raassink, die 
in de buurtschap Zwolle (gem. Eibergen) woonde. De bruidegom 
was landbouwer en het jonge paar streek neer op een boerderij 
te Zwolle. Zij kregen een talrijk nageslacht en zouden de 
stamouders van de Zwolse en Eefselse (gem. Lichtenvoorde) 
Harbersen worden, waar nu nog nazaten van hen wonen. 

5. Janna Geertrui Harbers overleed in 1814 op 2^-jarige leef
tijd. 

We keren terug naar hotel "De Klok" dat toen nog het Harbershuus 
heette. In september 1812 overleed daar Gerhardus Johannes, va
der van de zojuist genoemde kinderen. De jonge weduwe bleef ach-
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ter met nog kleine kinderen, in een tijd dat er nog geen sociale 
voorzieningen waren. Er zijn uit die tijd veel gevallen bekend, 
dat men in dergelijke situaties in totale armoe verviel. 
Joanna Christina zal zeker door haar zwager Jannes Harbers en 
diens vrouw Adelheid te Vaarwerk bijgestaan zijn. Dit is duide
lijk waarneembaar uit het feit, dat Jannes toeziend voogd werd 
over de kinderen van zijn broer en schoonzus.(Voogd was de groot 
vader van de kinderen: Antonie ter Braak.) 
In zekere zin was het inkomen van Joanna Christina en haar kinde
ren wel veilig gesteld. 
Bij het Harbershuus behoorde ook een boerderij en daar had Jan
nes de teugels in handen. Nu zijn oudere broer was overleden, 
verlegde hij zijn werkterrein naar het logement. 
Toch wilde men een ieders rechten vastleggen, en ten behoeve van 
de vaststelling van de kindsdelen (de kinderen van Gerhardus Jo
hannes), moest er een inventarisatie worden gemaakt. 
"Hiertoe was verkozen bij besluit van familieraad van den vijfde 
October 1.1.", aldus begon Mr. Pieter Reynhard Johan Wild van 
Heeckeren "Griffier van 't Vredegerecht van het Canton van Eyber-
gen" etc, met genoemde inventarisatie, (van Heeckeren zou de eer
ste notaris van Eibergen worden.tevens was hij burgemeester van 
Eibergen).Hoe boeiend deze inventarisatie ook is, het zou te ver 
voeren daar nader op in te gaan. 

In 181A ging Joanna Christina Harbers- ter Braak een tweede huwe
lijk aan. Ze trouwde met Henricus Paalhaar, herbergier van loge
ment "de Zon". Dit logement lag ook aan de Grotestraat, enkele 
tientallen meters in oostelijke richting van het Harbershuus ver
wijderd. Uit dit huwelijk werden 3 dochters geboren: Janna Geer
trui, Antonetta en Johanna Wilhelmina Paalhaar. 
Het leek dat voor Joanna Christina toch nog alles goed zou komen 
maar het noodlot bleef haar en haar gezin achtervolgen. Op 21 
december 1820 kwam zij te overlijden. Henricus Paalhaar bleef 
met jonge kinderen achter. 
Henricus hertrouwde in 1821, slechts een i jaar na het overlij
den van zijn eerste vrouw. We mogen in dit feit geen tekort aan 
piëteit van Henricus voor Joanna Christina zien. De kinderen 
moesten toch ook worden verzorgd? Om het gezin te redden, werd 
er vaak in dergelijke situaties opnieuw getrouwd. 
Zo kon het dan gebeuren, dat Henricus Paalhaar op 20 juni 1821 
opnieuw trouwde. Te Eibergen trouwde hij met Henrica Bodde, "ex 
Ortmartsum" (afkomstig van Ootmarsum), dochter van Jan Bodde en 
van Zwenne Buscher. 

In een akte van 5 maart 1824 lezen we, dat Henricus Paalhaar dan 
geen logementhouder meer is. Ook blijkt uit genoemde akte, dat 
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er een onverdeelde boedel aanwezig is. Voor notaris van Heecke-
ren verschenen toen Antonie ter Braak, in hoedanigheid van voogd 
over zijn kleinkinderen, en Henrica en Jan Derk Harbers. Ook was 
daarbij aanwezig Joannes Bernardus Menkhorst, timmerman in de 
Holterhoek, als "generalen gevolmagtigde van Henricus Paalhaar, 
thans op reis zijnde". In die akte wordt de veiling van de onver
deelde boedel voorbereid. Bij de veiling kocht Jannes Harbers 
veel onroerend goed, opdat het Harbers-bezit bijeen gehouden zou 
blijven. 

Ieders recht op zijn of haar aandeel werd vastgesteld. De kinde
ren uit het huwelijk van echtpaar Harbers- ter Braak, hadden 
recht op het 337/480 ste deel. De kinderen van het echtpaar Paal
haar- ter Braak, kwam het 130/480 ste deel toe. Het recht van 
Henricus Paalhaar was gering, want hij kreeg slechts het 13/480 
ste deel. Om alles goed te berekenen, moest notaris van Heecke-
ren een goed rekenmeester zijn geweest. 
Materiele zaken konden geregeld worden, maar gemis van en droef
heid om familieleden die heengegaan waren, bleven bestaan. 

Wehl, zomer 1990. 
J.J.M. Olminkhof. 

P.s. Meer uitgebreid over dit kettinghuwelijk kunt u lezen in 
"Vier Eeuwen Harbers" dat in mei j.1. is verschenen. Voor 
reacties en inlichtingen kunt u terecht bij de auteur van 
dit artikel; J.J.M.Olminkhof. Tel.08347-84093. 
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Waakgeld 
In het burgerboek van de stad Eibergen werden onder meer aller
lei verplichtingen van de burgers t.o.v. de stad en omgekeerd 
bijgehouden. Een van die verplichtingen van de burgers was het 
betalen van een waakgeld voor de nachtwaker. 
Zoals vaak in dat soort oude samenlevingen, werden stedelijke 
ambtenaren -de nachtwaker mag men als zodanig beschouwen- niet 
beloond uit de stedelijke kas, maar door middel van een speciaal 
voor dat doel in de huizen van Eibergen gelegde belasting, die 
de nachtwaker zelf moest ophalen. 
We hoeven hier niet nader in te gaan op de funktie van nachtwa
ker in Eibergen. Hendrik Odink heeft daarover uitgebreid geschre
ven in een artikel getiteld:'Met de klepperman op stap', versche
nen in de bundel Uit Kroniek en volksmond van de Gelderse Achter
hoek, (blz.15-20), en Willem Sluijter heeft de Eibergse nachtwa
ke bezongen. 
Nu gaat het om de hoogte van het waakgeld, het aantal huizen en 
de personen of families die dit waakgeld moesten betalen. 
De (ongedateerde) lijst komt voor in het Borgerboek der stadt 
Eibergen, folio 116. Vermoedelijk is hij samengesteld in het mid
den van de 18e eeuw. Het waakgeld is gebonden aan het huis, en 
dus niet aan de toevallige bewoners. Vermoedelijk zijn de bedra
gen eeuwenlang gelijk gebleven, hetgeen kan blijken uit de aan
hef van de lijst. Het is niet met absolute zekerheid te zeggen, 
of de huizen die het meest moesten betalen ook de oudsten zijn. 
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notitie van 't waakgelt zoo den nagtwaaker 
van ider huijs is toekoomende en daar van ouds 
is toestaande op ider huijs: 

Jan Mullerinck 
Berent Hendrik Wennink 
Hendrik van Eybergen 
Weduwe G. Abbink 
Juffrouw Eijbergens 
Doctor Gorneelis ten Gate 
Teeger, nog van het oude 
huis 
Weduwe te Raa 
Willem Ruyters 
Leevij Samson 
Garrit Honhof 'Menneken' 
Weduwe van Hummel 
Weduwe Derk Smits 
Geesken Palmans 
Tonij van Rooij 
Garrit Honhof 
Luijdolf Bouwmeesters 
Garret Symons 
Jan Symons 
Garrit Waarninck 
Derk Harbers 
Garrit Reimelinck 
Hermanus te Vaarwark 
Weduwe Bouwmeester 
Arent Jaspers 
Derk Bouwmeester 
Weeduwe Jan Bouwmeester 
Garrit Bouwmeester 
Garrit Buskers 
Hendrikus ten Busken 
Jan ten Harkei 
Arent Lussink 
Derk Huijnink 
Garrit Timmermans 
G. Jan Greevink 
Jan Honhof 
Beerent Hiddink 
Graadus ter Weeme 
Steeven Wilderink 
Luijdolf te Dievelde 

6 
5 
4 
6 
6 
6 

6 
6 
4 
3 
5 
5 
6 
5 
A 
6 
4 
6 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
3 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
6 
6 
3 
6 
5 
4 

Hendrik Siemons 
Jan Weevers 
Jan Honhof 
Hendrik Lenverdink 
Flooris Teeger 
Blankvoort 
Jan Smits 
Wijgink 
Freedrik Harbers 
Hendrik Sladboom 
Jan Smits 
Luijdolf Sladboom 
Hendrik Geeverdink 
Arent Palmans 
Jan Twenhuijs 
Garrit Kosters 
Doomini Pleeger 
Jan Sladboom 
Antoon te Brinke 
Evertjan ter Weeme 
Daniel van Tuijl 
Arent Menkvelt 
Eva ter Borgh 
Willem Bekkink 
Jan Bouwmeester 
Hend. Nijssink 
Meijer Jochems 
Adolf Waarnink 
Arent Geeverdink 
Weeduwe Jan te Brinke 
Weeduwe G. Eggink 
Beerent Harbers 
Graadus ter Weeme 
Battus Drosten 
Derk Flierhaar 
Hendrik Niland 
Hendrik Bouwmeester 
Jan van der Last 
Wolter Simmelink 
Harmen Reerink 
Jan Steevens 

6 
4 
6 
4 
6 
4 
6 
4 
4 
5 
6 
4 
4 
5 
4 
4 
6 
2 
5 
6 
5 
5 
2 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
5 
6 
6 
6 
4 
3 
3 
5 
3 
6 
5 
6 
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Jufvrouw Abbink 
Beerent Bekkink 
Jan Barnholt 
Jan Sladboom 
Hermanus Kluijvers 
Hendrik Olthoff 
Andries van Hummel 
Hendrik te Brinke 
Hermanus Bouwmeesters 
Derk Niland 
Derk Wormmeester 
Hermanus Scheepers 
Garrit Rauwerdink 
Hendrik Kluijvers 
Garrit Kluijvers 
Evert Twenhuijs huijs 
Jan te Vaarwark 
't huijs van A.Rommeiers 
Jan te Nienhuijs 
Garrit Bilderbeek 
Nog het huijs op den hoek 
Agter Haagen het huijsken 
Jan Nijland 

6 
5 
A 
5 
6 
5 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 

daar 
van 

Flippes Niland 
Weeduwe J. Eijbergen 
Juffrouw Bitters 
Jan Adolf ten Caate 
Jannes Ruijters 
Garrit Ruijters 
Goosen Geeverdink 
Jan Oosterik 
Jan Wormmeester 
Tony Heulskers 
Garrit Jan Wennink 
Hendrik Heulskers 
Jakob de Jood in 
J. Semmelinks huijs 
Gradus Wolfs 
Garrit Weevers 
Jakoobus Brouwers 
Garrit Weevers 
Hendrijns Vriendjes 
Jan Wennink 

Adolf Greevink in woond: 
Jan van der Last: 

4 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
3 
3 
4 
4 
2 

4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 

Eibergen, augustus 1990 
Bennie te Vaarwerk. 
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Ons zoekplaatje. 

Ditmaal doen we een beroep op onze Beltrumse inwoners. We kregen 
een oude schoolfoto van de familie Brinke- Klein Gebbinck uit 
Beltrum. Het is een opname uit 1912 van de Openbare Lagere 
School (Bewaarschool). 
Op het eerste gezicht zou men denken dat deze school aan de ach
terkant van het Gerardus Majella Gesticht zou hebben gestaan, 
maar dit lijkt onwaarschijnlijk, omdat het Gerardus Majella Ge
sticht dateert van 1926. Wij vragen dan ook weer: 
- Wie staan er op deze foto afgebeeld? 
- Waar stond deze school 1912? 
- En wie kan ons wat meer vertellen over deze school? 
Reakties gaarne aan: 

M.Verheijen-Kl.Gebbinck. of J. Baake. 
Bruggertweg 2, K.Nieuwenhuizenstr. 5, 
7156 NB Beltrum. 7161 VB Neede. 
Tel. 05448-1900 Tel.05450-94001 
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De klejding van onze Beltrumse voorouders, deel 2. 

Door de jaren heen is er aan kleding wel het een en ander ver
anderd. De oudste gegevens gaan echter nog niet eens zo lang te 
rug. Tot ca. 1800 leefde de bevolking hier in Beltrum, in hoofd
zaak van de landbouw. Naarmate de bevolking toenam, zochten 
sommigen hun bestaan in beroepen, zoals: kleermaker, klompenma
ker, schoenmaker etc. Op 21 mei 1819 deed de wet op het "regt 
van patent" zijn intrede. Dat was een beroeps-, of bedrijfsbe-
lasting, die tot in de negentiger jaren van de vorige eeuw is 
gehandhaafd. Dit was ook een belasting voor de boeren, die vlas 
verbouwden en hiervan doek weefden en meer dan twee weefgetou
wen aan de gang hielden, waardoor ze ook van patent moesten wor
den voorzien. Kooplieden en winkeliers werden ook aangeslagen, 
omdat ze goederen aan anderen verkochten. Vrij van patent waren 
o.a. kousenbreijers, kantwerkers, katoen- en wolpluizers, zij 
die de wol kammen, zij die de wol op het laken brengen, droog-
scheerders, spinners en allerlei soort, zonder kunstwerktuigen 
arbeidende. Ook vrij van patent waren, de alleen werkende wasch-
vrouw, stijfsters, vrouwen-mutsenmaaksters en plooisters, geen 
winkel doende. 
Het patentregister in het gemeentearchief van Eibergen, anno 
1836, geeft een keurige opsomming van de belastingschuldigen. 
Helaas was er van vroegere patentregisters geen spoor meer te 
vinden. Toch heb ik uit die periode nog een aantal namen gevon
den, die één van de bovengenoemde beroepen uitoefenden. 
Uit het "Registre civique 1812" haalde ik tussen de 443 inge
schrevenen uit Beltrum, de volgende drie "Tailleurs": 

Bern. Klein Nijenhuis geb. 1777; 
Johannes Koojers geb. 1765; 
Lambertus Brevink geb. 1756; 

Enkele jaren later waren dat ineens veel meer. Van 1812 tot 
1825 waren er ineens tien "Tailleurs" in 'het dorp Beltrum' dat 
toen 220 huisnummers telde: 

Jan Willem KI. Gebbink op Lemmer geb. 1764; 
Hendricus Klein Wilderink (knecht) geb. 1799; 
Hermanns KI. Nijenhuis op Dijkman geb. 1784; 
Jan Derk Wildenborg geb. 1802; 
H. Klein Nienhuis geb. onbekend; 
Lambertus te Vrugte op de Hofstede geb. 1790; 
Joannis Wilhelmus Hillebrand, 

(leerling wever/kleerm.) geb. 1799; 
Garrit Jan Bakkes op Nierkes geb. 1779; 
Gradus Bluimink op Kempers geb. 1778; 
Wannerus Frank geb. 1777, 
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ook waren er ineens wevers: 
Garrit Jan Peppelenbos op Nijland 

of KI. Poele geb. 1766; 
Garrit te Hofsteede geb. 1762; 
Jan Berend Koerboom geb. 1766. 

De volgende vier naaisters kwam ik tegen: 
Hendrika Zwiers of Wilderink geb. 1798 
Hermina Kranenborg geb. 1780 
Hermina Lammerink geb. 1780 
Johanna Berendina Stikken geb. 1790 

Wat opvalt is dat er een schoenmaker wordt vermeld: Jannis Roe-
verink, geb. 1799. Alom is bekend, dat er rond die tijd veel 
klompen werden gedragen, natuurlijk voor het werk buitenshuis, 
op het land. Mensen gingen later ook schoenen dragen, bijvoor
beeld op zondag als men ten kerke ging en bij feestelijke gele
genheden. Want het dragen van schoenen was in die tijd voor 
maar weinigen weggelegd. Waar men de klompen vandaan haalde, is 
mij niet bekend, er stond geen klompenmaker te boek. 
In de periode 1825-1840 kunnen we een vergelijking maken tussen 
de wel- en niet belastingplichtigen met behulp van de adresboe
ken (Registre civique), en het eerder genoemde patentregister 
(Register der Patentschuldigen in de gemeente van Beltrum. Voor 
den jaren 1836-1837). 
We nemen als eerste weer de kleermakers: 
Registre civique: 
Bern. KI 
Johannes 
Lambertu 
Jan Will 
Henricus 
Hermanns 
Jan te V 
Jan hend 
Jan Bere 
Antonie 

ein Nijenhuis 
Koojers 
s Brevink 
em KI. Gebbink 
KI. Wilderink 
KI. Nijenhuis 
rugte (op Kemper) 
rik Frank 
nd Frank 
Frank (Kl.Gunnewi 

geb.1777 
geb.1765 
geb.1756 
geb.1764 
geb.1799 
geb.1784 
geb.1779 
geb.1810 
geb.1800 
jk) geb.1820 

Patentregister: 
J.H. Broshuis 
B. Gunnewijk 
J. Lutjenhuis 
J.W. KI. Gebbink 
H. KI. Wilderink 
H. KI. Nienhuis 
A. Kooijers 
J.H. Frank 

De schoenmakers zijn: 
Jannes Roeverink geb.1799 
Hendrik Meijer geb.1782 

J. Pillen 
H. Meijer 
H. Sprinkelder 
J.H. Buursen 
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De boerin is het vlas 
aan het hekelen. 

(coll. Folkl. ver."Markelo") 

Het echtpaar Kempers. 
De laatste rokkenwevers 
m Markelo. 
(coll. Folkl. ver."Markelo") 
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De overigen, geen patentschuldigen, dus ook niet in het regis
ter vermeld, zijn allereerst de wevers (met niet meer dan twee 
weefgetouwen): 

Garrit te Hofstede geb.1762; 
Bernardus te Hofstede geb.1807; 
Jan Willem Pasman geb.1806; 
Albertus Pasman geb.1791, 

De naaister is: Grada te Boome. 

Als klompenmakers zien we: 
Antonie Knippers geb.1795; 
Gerardus Joannes Horck geb.1801. 

Veel namen komen we nu ook nog tegen en velen klinken bekend in 
de oren. Misschien bent u net als ik nieuwsgierig hoe het zit 
met de laatste gegevens. Daarvoor sla ik een periode over en ga 
naar het laatste adresboek, waarin de gegevens tot 1930 staan. 
Ik houd mij nu alleen nog bij de kleermakers, en noem de vier 
onder "Beroep" vermelde kleermakers: 
Gradus Johannes te Plate., geb.1876, K.180, Veldpapendijk 7 
Johannes Hendricus Scharenborg,geb.1879, K.214, Grolseweg 20, 
Gerardus Antonius Scharenborg, geb.1890, K.34, Zwarteweg 1, 
Johannes Grave, geb.1904, K.28, Mr.Nelisstr.59. 

Van de makers van kledingstukken naar de kleding zelf is natuur 
lijk niet zo'n grote stap. Dat over de Beltrumse kleding niet 
veel bekend is uit die tijd, en zeker niet van voor 1850, is na 
tuurlijk niet zo verwonderlijk. De onvruchtbare of nog weinig 
in cultuur gebrachte grond leverde weinig op, zodat er weinig 
welvaart was. De mensen moesten dus zuinig zijn op hun kleren, 
met het gevolg, dat door het langdurig gebruik, die tot op de 
draad versleten. 
Het ondergoed van de vrouw. 
Het ondergoed werd gemaakt uit produkten van eigen bodem. Het 
was gebruikelijk, dat er vlas verbouwd werd, dat vervolgens ge
droogd werd in bijvoorbeeld 'het bakhuuske'. Dan kwam er een 
vrouw om het te braken (breken), en te hekelen. Het vlas werd 
daarbij over de vlaskam gehaald, zodat het tot draden werd. Er 
waren verschillende soorten kammen, van grof tot fijn. Vervol
gens werd er gesponnen. Dan ging men naar de wever om er lappen 
van te laten weven. Thuis kon men dan van twee lappen samen één 
laken maken, door de zelfkanten met de hand op elkaar te naaien 
zodat leek alsof het een lap was. Gebruikelijk was het, dat op 
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z'n minst 12 hemden, 12 broeken en 40 stuks doek voor het huwe
lijk klaar waren, zodat het kabinet gevuld was met op een be
paalde manier gevouwen doeken. Dat men er trots op was, als het 
karwei geklaard was, kan men zich voorstellen. Wanneer buren op 
de huwelijksdag het huis kwamen bekijken, dan ging ook altijd 
de kast open. 
Voor 1900 droeg men een hemd, dat van linnen was. De lengte tot 
over de knie en met korte mouwen voor de vrouw, en lange mouwen 
voor de mannen. Onder de oksel een vierkant stukje stof, ge
naaid "drai lasse", waar je mee kunt draaien, dus extra beweeg-
ruimte. Bij de hals een split van 25 cm en onderaan haakte men 
een "spinnetje" of "loezenet" om uitscheuren te voorkomen. 
Onderaan het hemd zette men twee gerende stukken. Deze had men 
bij de oksels overgehouden, omdat men het hemd daar smal wilde 
hebben. Begin 1900 kwam het halflinnen hemd. Met rood garen bor
duurde men de initialen onderaan het split. Deze split kwam 
toen tot aan de buik, en er werden voor het eerst knoopjes ge
bruikt. 
Op het doodshemd, hier ook wel het hennekleed genoemd, gebruik
te men voor de initialen zwart garen. Dit hemd moest men zelf 
maken, als men ging trouwen. Het had lange mouwen, en op het 
borstgedeeltekleine geborduurde zwarte kruisjes. Kinderen moch
ten zo'n hemd nooit zien. Dat werd altijd opgevouwen tussen pa
pier in de kast bewaard. 
Flanellen hemden droeg men 's winters tegen de kou en zomers om 
het (zweet)vocht op te nemen. Een hemdrok droeg men tot 1930 
over het hemd. Deze was blauw gestreept en had korte mouwen. Ze 
reikte tot de heupen en was gevoerd. Aan de voorkant had men 
een sluiting van stenen knoopjes, en later van linnen. 
Deze hemdrokken konden van linnen, katoen of flanel zijn. Ze 
werden in de zomer gebruikt in plaats van borstrokken. De borst-
rok IS iets later ontstaan. Deze wollen gebreide borstrokken ga
ven extra warmte in de winter. Een grappige opmerking van men
sen toen het dragen van een vest mode werd, was, "Vrogger deden 
ze um d'r onder, en no doot ze um d'r aoverhen". 
Over het hemd werd wel het "summesetjen" gedragen. Dit waren 
twee vierkante lappen met een ronde hals en een opstaand boord
je. Op een van de schouders was een sluiting met drie knoopjes 
en aan de voorste lap zaten twee banden die van achteren ge
kruist, opzij door lussen gehaald en van voren weer gestrikt 
werden. In andere streken was dit kledingstuk wel bekend als 
kroplap, en kon zeer veel kleuren hebben. Bij ons was de kleur 
wit op de zondag, en door de week grijs of blauw, met of zonder 
bloemetjes. 
Aan het eind van de 19e eeuw werd het dragen van een onderbroek 
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algemeen. Tot ver na de eeuwwisseling droeg men een open onder
broek, op zondag van witte katoen of flanel, en door de week 
blauw of rood gestreept. Het was een broek, waarvan de achter
kant open was, tot helemaal middenvoor. Dat was heel praktisch 
vond men, want als je op 't land aan het werk was, hoefde je 
niet eerst naar huis terug te lopen. Je hurkte, waarbij je de 
rokken om je heen schudde. 
De kousen werden op de plaats gehouden door gestrikte bandjes 
onder de knie. Later ging men klepbroeken dragen, ook deze wa
ren vaak blauw gestreept. Deze kon men van achteren opklappen 
tot op de rug, de voorkant had afzonderlijke banden. Voor de 
zondag had men witte kant aan de broek en werden de lange zwar
te tot over de knie opgehouden met kousebanden. Deze kouseban-
den sloot men met een platte gesp. 
Na 1920 ging men over tot het dragen van een gewone dichte 
broek. Dat dat bijzonder was, kan men opmaken uit de vraag van 
een man, die voor zijn vrouw naar de markt ging, en daar een 
"striek dale" vroeg met elastiek erin. 

De rokken. 
1. De onderste rok was door de weeks grijs of blauw, en zondags 
van wit katoen en had later, na 1920 ook wel een broderie-rand
je. ̂  
2. 's Winters droeg men wel een extra wollen onderrok van zwart 
tibet. 
3a. Hierover droeg men een strepenrok, zwart-wit of blauw-wit, 
maar ook een enkele rood met groen gestreept. Men liet deze we
ven of deed dat zelf. Deze rokken werden voornamelijk zomers ge 
dragen, omdat ze wat koeler waren. 
3b. Wanneer men geen strepenrok droeg, had men een baaienrok 
aan.(Boie) Deze was heel zwaar en warm, dus voor de koude dagen 
De kleur was paars of grijs. De dikke wollen rokken waren bij 
de boord geplooid met dunne stof, omdat de dikkere stof zich 
moeilijk liet plooien. De rokken waren effen, in tegenstelling 
tot andere streken, waar een bloemenrand in geweven was. 
A. Op zondag werd er een "stiefrok", een wijd uitstaande zwarte 
stijve rok, waaraan ruim 3 meter stof zat, gedragen over de 
baaien. Deze was van een crêpezijde, moirézijde, of wol met een 
moiré-effect. 
5. Ook werd op zondag wel een mooie damasten rok met ingeweven 
bloemmotieven gedragen. Deze rok was mooier dan de overrok. 
6. Door de week werd er een vijfschaft-rok gedragen als overrok 
Vijfschaft is een weefsel met een linnen schering en een wollen 
inslag, dat geweven werd met vijf kammen. 
7. De zondagse overrok was van dezelfde stof als het jak en was 
3 a A cm langer dan de onderrok(ken). Er was ca. 3,80 m stof 
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voor nodig. Deze was van wol maar minder dik dan de andere rok
ken. Vaak zaten er, evenals in de andere rokken, opnaaisels in 
om ze de goede lengte te geven. Bovendien, als de onderkant van 
de rok versleten was, kon men het opnaaisel eruit halen, het 
versleten gedeelte eraf knippen, en de rok opnieuw zomen. 
De rok bleef door de opnaaisels ook mooi uitstaan. In Beltrum 
zat in de overrok ook wel een hoepeitje om haar mooi te laten 
uitstaan. De overrok werd opgesierd met zwarte bandjes en kant
jes, passende bij het jak. 
Overdag droeg men hier en ook elders drie rokken: een blauwe of 
grijze onderrok, daar over heen een oude strepen onderrok, en 
als buitenste rok een oude vijfschaft, een oude overrok, of een 
oude baaienrok. 
De onderrokken werden, behalve de eerste grijze of witte onder
rok, beschermd door een plucheband, een soort biaisband, met 
een heel korte pluizige franje. Dit diende om straatvuil te we
ren en om het slijten tegen te gaan. 
In Beltrum zat in de overrok ook wel een hoepeitje. Tussen de 
overrok en de bovenste onderrok werd een "naodzak" gedragen. 
Deze losse "naodzak" hing aan twee banden die men om het middel-
knoopte, en wel zo dat deze ter hoogte van het rechter roksplit 
zat, zodat men er gemakkelijk wat in kon doen. 
Het verhaal gaat, dat een vrouw van een kastelein, die in een 
tijd dat er geen sterke drank geschonken mocht worden, een hal
ve liter jenever in de naodzak had, en je aan tafel even iets 
uitschonk. Dat dit drankje niet koud meer was, moest men wel 
voor lief nemen. 
De tuk was door de week gestreept, maar 's zondags wit. Ook 
droeg men, wanneer men smal gebouwd was,een paar "wuskes" op de 
heupen. Deze waren zo'n 25 cm lang en werden aan de rok vastge
naaid. De rokken vielen dan mooier en men verborg, dat men in 
verwachting was. Dat dat gevaarlijk was, hoeft geen betoog. Men 
hield dan bovendien van die strak om het middel gebonden rokken 
een hangbuik over. 

Het jak, de schort, de kousen en het schoeisel. 
Het schoot jak is een jasje met een rok eraan, die tot de knie 
kwam en van dezelfde stof was als de overrok. Voor 1900 had men 
ook wel blauw, groen of bruin gekleurde schootjaks. 's Zomers 
als het warm was, droeg men wel gebloemde katoenen schootjaks. 
Men droeg er dan een zwarte rok onder. De schoot is bij het mid 
del aan het jak geregen en aan de achterzijde sterk geplooid. 
Als het regende, sloeg men de schoot over het hoofd en de schou
ders, teneinde de muts te beschermen.Het jak werd gesloten met 
haken en ogen. Een passement of versiering in de vorm van een 
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Klccüng y.oah^ tl i r i nnü de (^mwwissoliug m c/c l)uiii I ^( luip /hollc weid 
gedragen. I.inks: Mw.Rr i ]rink(t ichclovcn) , RcchLs: Nw.Meck(\'^-Mci jcr. 

band, dekte deze sluiting af. Het jak werd gevoerd en sloot los 
van het bovenstuk zeer strak over de boezem en werd ook met ha
ken en ogen gesloten. Het jak werd versierd met flueelband en 
kant, later ook wel met kraaltjes. Na 1910 verdwenen de schoot
jes van de rokken en hield men de korte jakken over. 
Veel vrouwen hadden er wat op gevonden, ze stopten de schoot in 
de rokken. Een sierband met baleintjes om het rechtopstaand te 
houden, moest dit toefje verbergen. De banden waren vaak sterk 
geplooid. Ze werden gedragen in de kleur van het schoot jak, en 
met kant versierd. Er werd ook wel een roos van kant met lange 
sierlinten ter hoogte van de naodzak aangebracht om het toefje 
te verbergen. Hervormde vrouwen droegen vaak middenvoor, grote 
zilveren gespen met aan weerszijden grote Zeeuwse knoppen. 
In de jaks kwamen pofmouwen. Die waren onder de elleboog zeer 
strak. Omstreeks 1920 naaide men er ook gebloemde voorstukken 
in. In dit geval liet men de sluiting van het bovenstukje 
schuin rechts-voor lopen. 
Veel plooien werden aangebracht, en ook veel kant. Later ook 
veel kraaltjes, net wat de draagster wilde. Bij gelegenheid van 
een huwelijk werd, bij de beter gesitueerden, voor het hele ge
zin een nieuw pak gemaakt, en die waren dan ook vaak allemaal 
hetzelfde. Wanneer men een gezin met zes kinderen had, kreeg 
men bij zes huwelijken dus zes pakken. Kon men dit niet betalen 
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Ijinks: Grndci Krirink-Lagcschoor uit de buurtschap Zwolle, en rechts: 
Johiinnn Stotelet-KI.Gcbbinck uit de buurtschap Avcst. 

dan werd het pak ten eerste al veel te groot gekocht, en mocht 
het alleen gedragen worden als men uitging of naar de kerk. 
Daarna moest het meteen weer uit, met als gevolg, dat wanneer 
het pak eindelijk paste, en vaker gedragen mocht of kon worden, 
het naar een zusje ging. 
Dat men deze kledingstukken allemaal verslijten moest, is wel 
duidelijk. Dit deed zich voor bij een mevrouw, die pas bij haar 
25-jarig bruiloftsfeest, haar "eerste" jurk kreeg (1936). 
In het korte jak werden vaak baleinen ingenaaid. Ze zaten voor
namelijk in het rugpand, voorpand en zelfs rond de hals zat een 
soort karkas, dat het kant rechtop moest houden. 
Na 1920 kwam de jurk in de mode. De kleuren waren voornamelijk 
zwart, maar ook wel bruin en groen. De jurk had een opstaande 
boord en bandjes om de armen. 

De schorten waren van blauw of paars linnen. Dat linnen was er 
volop, omdat men het vlas daarvoor zelf verbouwde. Het zelf ge
sponnen vlas ging dan naar een wever, waarna het geverfd werd. 
De schorten van toen waren stijf en moeilijk te strijken. Men 
vouwde ze netjes op en ging er dan bovenop zitten. Na 1900 maak
te men op de linnen schort, bovenaan een verlengstukje van ge
ruit, bont of effen katoen. Wanneer men dan op koffievisite bij 
de buurvrouw moest, werd de blauwe schort vervangen voor een 
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mooie, met een geruit bovenstukje met bijpassende, zogenaamde 
"gatbanden". Deze gatbanden zaten achteraan de schort, en dicht 
geknoopt zorgden ze ervoor, dat men geen last had van de rokken 
bij het bukken tijdens de werkzaamheden. Men kon dan de rokken 
van achteren een beetje optrekken, en werden dan niet vuil bij 
het gebukt werken. 
Na het werk werden fijne geruite katoenen schorten in de kleu
ren blauw en wit, zelfs rood-wit gedragen. Bij Hervormden kwam 
ook wit-zwart geruit voor, maar dat was een teken dat men in de 
rouw was. Bij Katholieken werd tijdens de rouw enkel zwarte 
schorten gedragen, en zelfs de buurvrouwen die de koffie schon
ken, hadden voor die gelegeheid speciaal een zwarte schort lig
gen, en zo men die niet had, leende men die. 
Zondagse schorten waren van zwart tibet of later wel van minder 
dure zwarte zijde of zwart luster. Op de zwart zijden schorten 
zaten ook vaak bloemetjes. 

De kousen waren oorspronkelijk gebreid van wol van eigen scha
pen, één recht, één averecht. Ze konden vierdraads of zesdraads 
zijn. De lengte was tot over de knie en de kleur zwart. Oudere 
mensen weten zich nog te herinneren, dat ze eerst een paar toe
ren moesten breien, als ze uit school kwamen. 
Aan de voeten werden klompen, maar later schoenen gedragen. De 
vrouwen droegen z.g. lage klompen met een leertje over de wreef. 
Bij het trouwen droeg men zeker schoenen. Dit waren bottines, 
hoge leren schoenen met knoopjes opzij. Deze knoopjes sloten 
met behulp van een haakje. Later kwamen klemmetjes, waarachter 
men veters kon doen in de mode. 

Hals en omslagdoek. 
Buitenshuis droegen vrouwen altijd een grote omslagdoek die de 
schouders, rug, borst en armen volledig bedekte. Deze sloot men 
van voren af met een speld. Ze waren vrijwel altijd zwart, maar 
ook wel donkerbruin, 's Winters was deze gebreid van dikke wol 
en zomers van een wollen stof met franjes. Later kwamen de pel-
lerientjes in de mode. Deze hadden een boord, daarna een pasje 
van 20 cm, en verder gebreid tot de elleboog, met vaak hele 
mooie bloemen erin verwerkt. 
In de twintiger jaren werden deze vervangen door een mantel. 
Tot 1910 droeg men om de hals een "knup duukske". Dit was door 
de week van katoen, en zondags van zijde. Het was een vierkante 
doek, die eerst diagonaal dubbel gevouwen werd, dan ingevouwen 
tot een reep, door de punt naar binnen te vouwen. De kleur was 
vaak hemelsblauw of zachtgroen. 



3 0 -

Joluinihi Meier uil de l)uurt .■^cluip Zwolle 
is ii;in hei rof^f^e I) inden. 

En 's zomers met sunt Joapik as, 
de rogg' mot an de kaant. 
Dan zeet ees toggen d'aovendt ied, 
den drokken hier op 't laand. 

Dan zint de vrouwleu kleere wit, 
wit scholdooke en romkes. 
Op 'n kop nen grooten hood van stroo, 
en wit gescheerde klomkes. 

O, Usseler vrouwleu haut toch aait, 
't Sunt Jaopikstuug in eere. 
't Steet OW good en 'n aold gebroek, 
dat mot m'n nich ver loeren. 

J.J. van Deinse. 
(Arch. Ned. Openluchtmuseum Arnhem) 
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St. Joapiksdracht 
Bij de roggeoogst werd er spec ia le kleding gedragen. De naam i s 
afgele id van Sint Jacob, de roggehei l ige met de hoed. S t . Jacob 
was een zoon van Zebedeus en een broer van de aposte l Johannes. 
Zijn naamdag i s 25 j u l i . De kleding bestond u i t een wit linnen 
jak met w i t t e , soms losse mouwen, die bovenaan de arm met band
j e s opgehouden werden, en een wi t te schor t . Later droeg men een 
schor t , kompleet met mouwen en een opstaande boord b i j de ha ls 
om zich te beschermen tegen de scherpe aren. Men droeg een s t r o 
hoed of zogenaamde "vl iegmatte" van een dik soort s t r o gemaakt, 
die kon, in t e g e n s t e l l i n g to t de gewone strohoed, n ie t breken. 
Een enkeling had ook wel een katoenen kap u i t Duits land. Die 
ving wind, zodat ze t i j dens het werken koel te verschaf te . 

Beltrum, zomer 1990. 
Marian Verheijen-Klein Gebbinck. 
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Ditmaal hebben we met 'Ons Zoekplaatje' meer sukses dan de vori
ge keer. Dank zij de medewerking van o.a. Willemien Abbink-Weer-
kamp, Johanna Meijer- v/d Las, Wim Smalen en Riekie Seegers-Reu-
vekamp, konden we alle namen, van de op de foto staande personen 
achterhalen. Deze foto is genomen in de zomer van 1929, een half 
jaar nadat deze 'Openbare Lagere School' was verhuisd van de 
Hagen naar de Huender straat. Meester Vos, die links op de foto 
staat, had de 4e klas. Het ander onderwijzend personeel bestond 
uit; Juffrouw Heetbrink, meester Jansen, juffrouw Engelman, en 
meester Tieken, die tevens de hoofdmeester was. Na de oorlog is 
de naam van de school verandert in 'Menno ter Braakschool'. Maar 
dit is sinds enkele jaren ook al weer verleden tijd. Maar nu de 
namen: 
1.Meester (Jannes) Vos, woonde eerst in de Grotestraat bij het 
gemeentehuis, later aan het begin van de Haaksbergseweg. 

2.Dina Wormeester, getrouwd met Jan Schut. 
3.Janna Leuverink, woonde in de Hondevoort, werkte eerst op het 
kantoor van de kettingkastenfabriek Schapeclaus, en emigreer
de na de oorlog naar Canada. 

4.Grade Endeman, woonde waar nu de 'Greune Weide' is, later ge
trouwd met Tjoonk, en woont nu in Rekken. 

5/6.Koos en Willemien Weerkamp, woonden aan de Groenloseweg ter 
hoogte van de Ballastput. 
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7/8.Connie en Clemie (Akkerman?). Hun ouders hadden een kermis
attractie en overwinterden in Eibergen, Hun woonwagen stond 
op de Maat. 

9.Aaltje Himmelberg, getrouwd met Hendrik Meulenkamp. Ze woonde 
aan de Nieuwstraat. 

lO.Sientje Floor, van de Laagte. Ze woont nu in Haren (Gr). 
ll.Diekske Simmelink, verongelukt, samen met haar man en schoon

vader (Pleiter), bij het opruimen van een bom. 
12.Grada Meerbeek, woonde in Mallem. Getrouv/d met Joh. Gelink. 
13.Jaap te Gate, woonde aan de Stationsstraat. 
lA.Wim Wormeester, samen met Dina (nr.2) een tweeling. 
15.Jan Menkhorst, overl. Zijn vader was postbode. 
16.Jan Floor, getrouwd met Janna Izaks. 
17.Dieks Schepers, woonde in de Laagte, overl. 
18.Jan Kossing, woonde in de Holterhoek aan de Keerdijk, overl. 
19.Jan Willem Simmelink, woonde in Mallem bij de Mali. Molen. 
20.Gerard Wolfs, woonde aan de Julianastraat, zijn vader was 

postbode. 
21.Jopie Brens, woonde bij de Boterfabriek. 
22.Johanna van de Las, woonde op 't Brendeke. 
23.Stien KI. Bruinink, woonde ook op 't Brendeke. 
24.Willemien van de las, woont nu in Haaksbergen. 
25/26/27.Dini, Riki en Jo Reuvekamp van de kapper. Ze woonden in 

de Grotestraat tegenover hotel De Kroon. 
28/29.Rika en Mina Lantink, woonden in de Nieuwstraat ter hoogte 

van de Huenderstraat. 
BO.Marietje Ribbels, haar vader werkte bij de K.T.V. 
31.Jan Schokkink, woonde in Mallem. 
32.Freek Jelly, overl. Woonde vroeger in de Grotestraat naast 

het gemeentehuis. 
33.Hendrik Vruggink, overl. Woonde aan de Hupselseweg ('t Gat 

van Vruggink), later verhu:'sd naar Lochem. 
34.Jan Ribbels, woonde in de Pr.Bernardstraat, later verhuisd 

naar Groningen. 
35.Jan Vruggink, overl. Broer van Hendrik (nr.33) 
36.Arie Weerkamp, overl. woonde aan de Groenloseweg. 
37.Arend Jan Meerbeek, overl. Woonde in Mallem. 
38.Jan Lantink, woonde aan de Nieuwstraat, later verhuisd naar 

Enschede, overl. 
39.0tto Leuverink, woont aan de Hondevoort, zijn vader was tim

merman. 
40.Niet zeker is de naam van de laatste leerling, maar men denkt 

hier Arend Jan Simmelink te herkennen. 

J. Baake 
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Scheppels Mankzaod. 
Een paar laezers hebt geheur 'egegeven an mien oproep um olde 
versjes, zo meugeluk in ons Achterhooks dialect, zoas dee vrogger 
op broedlachten 'ezongen wieren. Der bunt bliekbaor minder 
versjes in umloop, as a'k 'ehopt hadde. En misschien is dat ok 
wal weer verklaorbaor. Het vak zingen is in het begin van disse 
eeuw een verplicht vak 'ewodden op de scholen. En vanaf dee tied 
leern de kinder gans andere versjes as de olde volksdeuntjes, dee 
vrogger van vader op zoon op feestjes 'ezongen wieren, 't Volt 
ok op, dat Hendrik Odink in zien book "Middewinteraovendverhalen" 
de boerenleu heel weinig olde volksliedjes lot zingen. De tied 
van Hendrik Odink was toch al de tied, dat de domeneers en de 
schoolmeisters zich met het zingen gingen bemeujen en dat beteike-
nen, dat het olde volkslied (soms platvloers van inhold), opzied 
mos veur liederen, die op roosten voeden tot vaderlandsliefde en 
andere Christelijke en maatschappelijke deugden, zoas dee in de 
poëzie van de 19e eeuwse Nederlandse en Duutse dichters te vinden 
was. 
Deur disse ontwikkelingen en later nog de radio- en gramofoon-
platencultuur, bunt de olde versjes zo in onbroek 'eraakt, dat 
ter maor weinig leu meer bunt, dee mien an teksten van olde 
broedlachtenversjes kont helpen. Het viel mien ok op, dat Henk 
Krosenbrink in zien book "HOSSE BOSSE TEUNE" (Walburgpers, 
Zutphen, 1972) in het hoofdstuk "Bruiloftsliedjes" neet zo volle 
versjes bi'j mekare had wetten te scharrelen. 
Ik bun dan ok bli'j, da'k van een paar laezers wat versjes heb 
'ekregen, dee Henk Krosenbrink in zien book neet neumt. 
Van G.H.Stomps, Loovelderweg 2, oet Rekken kreeg ik de volledige 
tekst van het olde drinklied, dat volle op broedlachten 'ezongen 
wier. 't Ging in Rekken zo: 

"Vie in Januari geboren is, staat op. (bis) 
Wie in januari geboren is, 
die neemt zijn glaasje van den dis 
Drink uit,drink uit,drink uit, 
drink schoontjes, schoontjes uit." 

"Zo zong men alle twaalf coupletten uit", aldus Stomps, om dan 
met het laatste couplet te besluiten, dat aldus luidde: 

"En wie nog nooit geboren is, staat op.(bis) 
En wie nog nooit geboren is, 
die laat zijn glaasje op den dis. 
't Is uit, 't is uit, 't is uit, 
't is helemaal, helemaal uit." 
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Ik heb dit versjen in mien kinderjaoren ok zo in Zelhem heuren 
zingen, het zal dus wel aoveral in den Achterhook zo 'ezoQgen 
waezen. Neet in 't dialect, maor in het z.g."Algemeen Beschaafd 
Nederlands".Dus van Achterhooksen oorsprong bun ik neet zo zeker. 
Ze waren der wel een mooien hotte zuute met, veurdat ze an 
december too waren, 't Lied hef af'edaone. Tegenwoordig wodt het 
drinken in'ezet met 't van aover "den paol" in'evoerde "Eins, 
zwei,drei, saufen", dat in platvloersheid nauwelijks onderdut veur 
vroggere Achterhookse drinkschlagers as : 

"Zoep, jonges, zoep, den daalder, den daalder, 
Zoep, jonges, zoep, den daalder dee mot op". 

Den daalder, dee ze hadden betaald veur 't feest, mos ter met 
duftig etten en drinken weer oet'ehaald worden! Ok in onzen tied 
ko'j op een broedlachte nog wal es heuren, dat één van de op 't 
feest geneugden achter 't zovolste glas bier zeg: "Ik zitte now 
op winst." 
Een ander drinklied in 't Achterhooks plat, is ok vaste wal in 
Eibergen bekend, 't kon aoveral 'ezongen worden: 

"Alles, wat van kump, dat zup zich zat. 
Zup zich zat en volt ter neer. 
Steet weer op en zup dan weer. 
Alles, wat van kump, dat zup zich zat". 

"Een Achterhoekse bruiloft", schrijft Henk Krosenbrink in zijn 
artikel "Bruiloftsliedjes" in "HOSSE, BOSSE, TEUNE","rust op drie 
pijlers: eten, drinken en dansen, waarbij het drinken vaak gecom
bineerd wordt met zingen. Niet altijd welluidend, maar wel hard." 
Eén ding hef hee daorbi'j vegetten. Bi'j een broedlachte gebeurn 
vake nog één ding: vri'jen. Neet veur niks zeg 't sprekwoord: 
"Van een broedlachte kump een broedlachte". 
Vri'jen en de gevolgen der van spollen een grote rolle in 't 
volgende lied, dat de broed vake too'ezongen wier. At de 
warkelukheid net zo was as in dit versjen, zol de vrouwluu de 
lust tot vri'jen knats vegaon. Maor, in versjes wodden en wodt 
nog altied graag 'ezongen aover dinge, dee in warkelukheid dreume 
bunt. 

"Waar is vrouw bruid, wij willen haar zien. 
Hoor je dat wel, hoor je dat wel, vrouw bruid?" 

"Het eerste jaar een jonge zoon. 
Hoor je dat wel, hoor je dat wel, vrouw bruid?" 
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Waar is Vrouw Bruid, wij willen haar zien. 

iPPüü^t ^ J: 

m im 
Hoor je dat wel? Hoor je dat wel? Waar 

Ŵ '^m^^ ^ 

* : 

is Vrouw Bruid, wij willen haar zien. 

^^^g^^^^Blg^J^ 
Hoor je dat wel, Vrouw Bruid? 

"Het tweede Jaar een meisje schoon. 
Hoor Je dat wel, hoor Je dat wel, vrouw bruid?" 

"Totdat het er vijfentwintig zijn. 
Hoor Je dat wel, hoor Je dat wel, vrouw bruid?" 

"Want trouwen is geen kinderspel. 
Hoor Je dat wel, hoor Je dat wel, vrouw bruid?" 

"En", schrif Stomps oet Rekken, " Men besloot soms dit lied met: 
"Het is mooi geweest, enz." En dat was het dan ok wal nao viefen-
twintig jaor. 
Hoo der aardige variaties op olde broedlachteliedjes in umloop 
bunt, ontdekken ik an de hand van een vers jen, da'k van Bennie 
Karnebeek krege, en da'j konnen laezen iri Old Ni'js nummer 11 van 
meert 1989: 't Ging zo: 

"Wat zal Bennard met Anna doon? 
Kan Ja neet stoppen of naeien? 
Met den olden scholdook veur, 
mot ze den sliepsteen draeien." 

Onder Laoren zongen ze het zo: 

"Wat zal Jan met Jannao doon? 
Kan neet stoppen of naeien. 
Met den bonten scholdook veur. 
Mot ze d'n sliepsteen draeien." 
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Ak de klankverbindingen in 't laatste riempken naogao, denk ik, 
dat dit better den oorspronkelijken tekst weergif. 
De combinatie Jan en Jannao en bonten scholdoek heurt zich as 
poëzie mooier an. 
Maor i'j konnen deur de namen te veranderen, het feestlied an de 
situatie van het moment anpassen. En zo kreeg i'j variaties op 
het oorspronkelijke riempken. 
Een heel old en in den helen Achterhoek bekend vers, is dat van 
"Antoon met den bok". En ik ston der eigenlijk van te kieken, dat 
Henk Krosenbrink het in "HOSSE BOSSE TEUNE" neet hef vermeld. 
Ik kreeg het van verschillende laezers en ontdekken, hoe de 
volksmond een lied verbasteren kan, at ter een stuk tekst 
verkeerd verstaon wier, of oet 't geheugen 'eraakt was. 
Het lied is een z.g. "stapellied", d.w.z., dat de kern van elk 
couplet herhaald wordt, nao het zingen van het volgende. 
Volksliederen in de vorm van stapelliederen kwammen in elk West
europees land veur. Het Achterhookse "Antoon met de bok" is ter 
een typischen vertegenwoordiger van. Now kump et: 

1,Antoon met de bok, den wol es ri'jen leren. 
Toen had 'e nog geen peerd. 
Toen kon 'e dat ok neet leren. 
Toen nam zien mooder de ziegebok. 
En zetten daor Antoon baoven op. 

Refrein: 
Ziegebok, Antoon der op. 
En is dat dan geen mooie (schone) rijerij? (bis) 

2.Antoon met de bok, den wol es ri'jen leren. 
Toen had 'e nog geen zaal(zadel), 
Toen kon 'e dat ok niet leren. 
Toen nam zien mooder een kabbesblad (boeskoolblad) 
En lei dat Antoon onder 't gat. 

Refrein: 
Kabbesblad, onder 't gat, 
ziegebok, Antoon der op,. 
En is dat dan geen mooie rijerij? (bis) 

Zo krig Antoon in de volgende coupletten van zien mooder nog een 
heleboel attributen, die mosten dienen, um van Antoon een heel 
potsierlijken Don Quichotte te maken. Wat zo'j denken van: 

"Toen had 'e nog geen spoor. 
Toen nam zien mooder een worstepin 
En stok den achter de hak an in." 
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Toen had 'e nog geen speer. 
Toen nam zien mooder een bonenstok. 
En stok den Antoon onder den rok." 

"Toen had 'e nog geen helm. 
Toen nam zien mooder de pissepot. 
En zetten den Antoon op de kop." 

In elke plaatse waren der in de loop van de jaoren nog andere 
kledingstukken bi'j 'eprakkizeerd, zoas: een zwaard ( een adel
lijk attribuut, en dus geen Achterhooks woord. Achterhooks was 
een taal van boeren, de bedenkers van dit attribuut waren zich 
van het on-achterhookse van dit woord niet bewust) Daorveur nam 
mooder het pannekookmes en stok _dat Antoon onder 't vest en veur 
een snorre nam ze een fusken gros en stoppen dat Antoon onder de 
nös. Zo wier het, althans in Eibergen 'ezongen, marken ik. 
En een koffietoete onder de snoete as baord en zo konnen ze ait 
vedan met dit vers. Het refrein an 't ende wier alsmaor langer 
want dat wier dan zo: 

"Pissepot,op de kop, pannekookmes, onder 't vest, 
bonenstok, onder den rok, koffietoete, onder de snoete, 
fusken gros, onder de nos, worstepin hak an in, 
kabbesblad, onder 't gat, ziegebok, Antoon der op. 
En is dat dan gin mooie (soms zongen ze schone)rijerij?" 

't Is zunde, dat dit stapelvers van het feestrepertoire is ver
dwenen. 
In Rekken zongen ze neet van "ziegebok"(= sikkebok), maor van 
zagebok, die' 'ebroekt wier bi'j het holt zagen. Zo kon "verkeerd 
verstaon" of onbekendheid met het woord "ziegebok" leiden tot 'et 
veranderen van de inhold. Dat kwam vaker veur. 
Een ander lied, dat op feesten nogal es 'ezongen wier, in de 
streken rond Varsseveld, was: 

"Links van den Haeleweg (Heelweg) 
Rechts van Varsseveld, 
Daor steet Hanne met de ziegebok." 

^ ^S^^J"-
Links van den Haeleweg, rechts van Varsse-veld, 

3^E3£at^3^ 
daor steet Hanne met de ziegebok. 
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Maor in Bredevoort, waor de Haelweg neet bekend was, maor wal den 
aoverweg van het spoor, daor zongen ze: 

"Links van den ovverweg. 
Rechts van Varsseveld, 
Daor kump Mina met de ziegebok weer an!" 

En nog een variatie leren ik neet zo lange 'eleden. Ik had 't 
veur'ezongen an een jonge man oet Varsseveld, den 't neet kennen. 
Toen ik urn een paar jaor later weer zagge, wol hie mien laoten 
heuren, dat 'e 't versjen nog kennen en hie zong: 

"Links van den Haeleweg,rechts van Varsseveld, 
Daor geet Hanne met de sik naor den bok." 

Den jonge wis neet, wat hie zich bi'j een ziegebok mos 
veurstellen. "Met de sik naor de bok", dat wis hie wal en zo wier 
't toch een prachtig versjen! Of neet dan? 

Boercnln u 1 loft op hoL erve Ton Have in de huuiLhchcii> 'Zwolle. 
Spol leman is J^m liaack. Opname ca. 1920. 
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De dansen, dee op de boerendelle 'edanst wieren, waren meestal 
polka's en walsen. Geliefd waren de Veleta en Spaanse wals. 
De drinkliedjes, "Waar is Vrouw Bruid", en "Wie in januari 
geboren is", stonden in een driekwarts maote, i'j konnen der dan 
ok op walsen, maor ze wieren meestentieds an taofel 'ezongen, hen 
en weer wiegend, de arme in mekare. Het lied "Links van den 
Haeleweg" was op de wieze van een of anderen polka. 
"Antoon met de bok", daor ko'j op marcheren. Al was Antoon dan 
ok uut'edost as de ridder van de droevige figuur, der heuren man 
heftig bi'j worden 'ezongen. 
Ik bun der veurlopig weer deur. Ik hoppe, dat ter hier of daor 
laezers op een idee 'eholpen bunt, zoda'k de volgende keer weer 
wat mankzaod in de wanne hebbe. Wee stuur mien wat? Wee kent ter 
nog meer olde versjes of riempkes? Ik holle mien aanbevolen. 

E.H.Wesselink, Hondevoort 22, 7152 BA Eibergen, tel. 05A5A-71866. 






