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Merklap uit 1898 (coll. fam. Onstein). 
Deze en nog 140 andere handwerkstukken 
waren te zien op onze expositie 
"Letterdoeken Lezen" 



De tijd vliegt. 

Vijf jaar geleden is het alweer, dat de Historische Kring Eiber
gen werd opgericht. Woensdag 27 november 1985 kreeg het 'Comité 
ter voorbereiding van een Historische Kring in de gemeente Eiber
gen' van een 40-tal geïnteresseerden toestemming om als 'Voorlo
pig Bestuur' de officiële oprichting voor te bereiden. 

Inmiddels telt de vereniging ca. 675 leden. Dat betekent, dat er 
intussen wel wat gebeurd moet zijn, waardoor mensen zich aange
sproken voelden om zich aan te sluiten. 

In die vijf jaren heeft het Kringbestuur niet veel tijd gehad om 
stil te zitten. Old Ni-js, de themanummers en het filmfestival 
waren steeds terugkerende thema's.Het filmfestival trok dit jaar 
zelfs driemaal een volle zaal. Dit jaar organiseerde onze vereni
ging twee nieuwe aktiviteiten, nl. de suksesvolle expositie 
"Letterdoeken Lezen" van 19 t/m 22 april, in het muldershuis van 
de Mallemse Molen, die 1400 bezoekers trok, en in het najaar 
startte de eerste van twee cursussen van "Oud Schrift". 
Door laatstgenoemde aktiviteit hopen we meer leden te stimuleren 
om aktief met geschiedenis bezig te zijn. 

De coramî sji- the de expositie 'Letterdoeken Lezen' organiseerde. 
V.l.n.r.: J.Baake, R.Oudenampsen, J.Onstein, E.H.Wesselink, H.Hilbelink, 
G. te Velthuis, D.Dijkhuizen, W.Hilbelink, A.Busmk, G. te Nijenhuis en 
J.Nijman. (foto W.J. Heinen) 
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BIBLIGGRAPHIC INSTITUTE 
P.Q.B. ^B.^u^ 

JERUSALEM, 91.182. 

Jerusalem, 10.9.1990. 

Gem.Eibergen, 
Postbus 53 
7150 AB EIBERGEN. 

18 SEP 1990 
Afd.: --\ c^^ 

Geacht Gemeentebestuur, 
Hierbij uiillen uij U zeer hartelijk bedanken 

voor het ons gezonden belangrijk uerk "Kom Uanavond met Uerhalen", 
van de heer E .H .Llesselink . 

De feiten hierin zijn uitmuntend gedocumenteerd 
en duidelijk weergegeven .Dit is nu bijtijds vastgelegd, ook de grote 
menslievende hulp in Eibergen en omgeving de Joodse onderduikers geboden. 
Dit springt des te meer naar voren, als in die schrijnende jaren,elders 
in Nederland zo'n hulp V3a< ontbrak. 

Misschien is het U niet bekend,dat dit boBk,^én 
van de uieinige uitgaven is.ujaarin uitsluitend over het lot der Joden in 
een Ned. gemeente uiordt geschreven . Zei fs uat Amsterdam be treft:slechts 
detail-studies. Er zijn zelfs gemeenten die tot nog toe geen enkel ujoord 
daaraan geuijd hebhen,ofschoon aldaar een paar honderd slachtoffers te 
betreuren uaren. 

Deze publicatie is van historisch belang,tevens een 
zeer piëteitvol Memorie-boek.Een geuiichtige bijdrage voor ons historisch-
bibliografisch merk, zodat Uui gemeente niet meer onvermeld behoeft te 
blijven. 

Dat het boek gesigneerd is,verhoogt de waarde daar
van ; een bekend feit in de wereld van het boek. 

Onze grote erkentelijkheid. 
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Op het totaal aantal leden is het aantal aktieven erg klein. Die 
klacht zal ieder klubbestuur wel uiten, maar bij ons zit de 
'bottle neck' met name in de kontinuiteit van Old Ni-js. 
Het schrijverspotentieel zou groter kunnen zijn, terwijl ook de 
redaktie versterking behoeft. 
Old Ni-js heeft zich in de loop der jaren een vaste plek weten 
te veroveren bij onze leden. Het heeft zich ontwikkeld tot het 
contactorgaan tussen bestuur en leden. 

De themanummers bleken suksesvol te zijn. In 1987 werd beschei
den begonnen met een 'special' over de Stormramp van 1 juni 1927 
Via Acht Eeuwen Heerlijk Eibergen (1988) en Hendrik Odink 1889-
1989, werd dit jaar een voorlopig hoogtepunt bereikt met Kom 
Vanavond met Verhalen, over de jodenvervolging in Eibergen tij
dens Wereldoorlog II. Het boek trok de aandacht tot ver buiten 
Eibergen. We drukken hiernaast de reaktie af van het Historisch 
Bibliografisch Instituut te Jeruzalem, waaruit het unieke van 
dit boek blijkt. 

Een aktiviteit die ons vanaf de oprichting heeft beziggehouden, 
IS het veldnamenonderzoek. In de kadastrale gemeente Eibergen is 
de inventarisatie onder leiding van Herman Landewers inmiddels 
praktisch afgerond. Op dit moment zijn we aan het bekijken, hoe 
we de zaak zo goed en verantwoord mogelijk kunnen afronden. 

De kontinuiteit erin houden: dat is de uitdaging voor het be
stuur. Dat betekent enerzijds het inslaan van nieuwe wegen, maar 
anderzijds de traditie bewaren. Of om de woorden van een oud-
premier aan te halen:"Verander alles, maar behoudt het goede". 
WIJ blijven streven naar herkenbaarheid en kwaliteit. 

Namens het Bestuur, 
Bennie te Vaarwerk, secr. 



-6-

Foto uit ca. 1877 van Wilhelmus Johannes 
ten Vregelaar, oprichter van de diligence-
dienst in Eibergen met nichtje Grada 
Hermina Besselink en Joanna Geertruid 
Harbers. (coll. Harbers, Beltrum) 
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Spoorweg- en Diligencedienst te Eibergen. 

Vorig jaar, 1989, herdachten we, dat 150 jaar geleden de eerste 
spoortrein tussen Amsterdam en Haarlem een geregelde dienst on
derhield. Dat dit jubileum uitbundig werd gevierd was alleszins 
begrijpelijk. Na 1839 werd het spoorwegnet m snel tempo uitge
breid, al duurde het tot oktober 188A voordat Eibergen aan de 
beurt was. Naast het reizigersvervoer was vooral het goederen
vervoer voor de Eibergse bedrijven belangrijk. Van het vervoer 
van reizigers per autobus of goederen per vrachtauto was toen 
uiteraard nog geen sprake. De dienstregeling was echter nog 
niet van dien aard dat vertegenwoordigers, direct na gedane za
ken weer per trein naar huis terug konden. Een goed overnach
tingsadres in de omgeving van het station was dus gewenst. 
In 1883 was het blijkbaar al bekend dat Eibergen op het spoor
wegnet zou worden aangesloten want in maart van dat jaar diende 
de toenmalige logementhouder van logement De Kroon, aan de Veld-
stege (nu J.W. Hagemanstraat), G.J.L. Elberink, een verzoek om 
vergunning in voor de verkoop van sterke drank in een te bouwen 
koffiehuis in de onmiddelijke nabijheid van het aan te leggen 
stationsplein. Dit verzoek wordt afgewezen omdat een aanvraag 
voor de verkoop van sterke drank m lokalen die er nog niet 
zijn, niet aan de wettelijke eisen voldoet. Na het overlijden 
van Elberink op 8 juni 1887 wordt Derk Jan Salemmk logementhou 
der van logement De Kroon aan de Veldstege. 
Lang blijft hij hier niet zitten. Hij verkoopt het logement aan 
A. van Soest, die het laat afbreken en er een kapitale villa 
voor in de plaats bouwt. Salemink bouwt dan een nieuw koffie
huis in de buurt van het station aan de Dorpsstraat (nu Grote
straat). Op 7 juni 1889 verkrijgt Salemink vergunning voor de 
verkoop van sterke drank in het nieuwe logement "De Kroon", en 
kan hij de treinreizigers die korter of langer in Eibergen moe
ten verblijven, van dienst zijn. 
Door de opkomst van het vervoer per bus en auto was de belang
stelling voor het vervoer per trein m de loop der jaren zoda
nig terug gelopen dat in 1938 het personenvervoer werd stil ge
legd. Vooral de kinderen, die met het treintje de scholen te 
Winterswijk (H.B.S., Landbouwschool, Ambachtsschool) bezochten, 
vonden het jammer dat hun treintje plaats moest maken voor de 
bus. Ook hier moest de romantiek wijken voor efficiency. 
Ten behoeve van een aantal bedrijven (K.T.V., Landbouwcoop.,Le
derwaren- en Kettmgkastenfabriek, Pickerfabriek) vond nog een 
fors aantal jaren het goederenvervoer per trein plaats, voordat 
dit ook aan het wegvervoer ten offer viel. 
Maar hoe was het in Eibergen met het personenvervoer gesteld 
voordat de trein zijn intrede deed'' 
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Met de uitbreiding van het aantal spoorlijnen, nam ook voor de 
bewoners van Eibergen, Neede en Borculo enz. de behoefte om wat 
verdere reizen te maken toe. 
Met de totstandkoming van de lijn Zutphen-Almelo-Salzbergen 
(Duitsland), was het voor Johannes ten Vregelaar, eigenaar van 
het logement "De Groene Klok",nu café De Klok in de Grotestraat 
tevens stalhouder, reden, om bij brief van 4 sept. 1865 bij de 
Minister van Binnenlandse Zaken een vergunning aan te vragen 
voor de exploitatie van een diligencedienst tussen Eibergen en 
Lochem over Borculo, voor passagiers en goederen. In Lochem kon 
op de trein worden gestapt naar Zutphen, Hengelo, Almelo, 
Salzbergen en verder aan deze lijn liggende plaatsen. 
Voorts deelt ten Vregelaar in zijn verzoekschrift mede, dat 
naast de dienst Eibergen, Borculo, Lochem v.v. een afzonderlij
ke dienst naar Borculo over Neede onderhouden zal worden met 
een aparte wagen. Voorts deelt hij nog mede, dat de dienst zich 
zal bepalen tot het dagelijks tweemaal rijden van hier (Eiber
gen) naar Lochem en terug, volgende de gewone grindweg van hier 
op Borculo en evenzo van Borculo op Lochem. De wagen zal steeds 
vergezeld worden door een vaste conducteur. Verder geeft hij 

Wet boemeltje naar Winterswijk, vol gestouwd met Jongens die de 
Ambacbtsschool in Winterswijk bezochten. Rechts staat stationschef 
Scheffer. (coll. F.J. do Leeuw) 



Op dv liock van de Ruurloseweg-Steenstraal in borculo, sLond logement 
'de Schuur' van F.de Moor. Hel was een halteplaats van diligences 
en postwagens, (coll. A.J. Derkmg) 

aan dat men zich zal bedienen van een gewone diligence,geschikt 
voor passagiers, met imperiale voor bovenvracht, houdende het 
opschrift: "Spoorwegdienst Eibergen,Borculo,Lochem", of "Spoor
dienst Eibergen,Borculo,Neede.Lochem". Voorts deelt verzoeker 
mede, dat: 
a. De wagens negen zitplaatsen zullen bevatten; 
b. Er zullen worden aangespannen, bij gewone dienst en goede 

wegen, twee paarden. Meerdere naar behoefte; 
c. Te Borculo bij het logement van F. de Moor zal het kantoor 

van de onderneming gevestigd zijn en zal van paarden verwis
seld worden.(Bedoeld zal hier zijn het kantoor van de onder
neming in Borculo, want volgens hetzelfde schrijven is het 
hoofdkantoor van de onderneming gevestigd te Eibergen in 
logement "De Groene Klok", wijk A. nr.53. Hieruit blijkt ook 
dat de logementhouders W.J. ten Vregelaar en F. de Moor com
pagnons zijn, die gezamenlijk de dienst tussen station 
Lochem en Borculo en Eibergen onderhouden.) 

d. De uren van vertrek en aankomst zijn nog niet juist te bepa
len, omdat de aankomst en het vertrek der treinen nog onbe
kend is. Eibergen en Borculo is een afstand van ongeveer 
twee uren; Borculo en Lochem evenzo, alzo vier uren. (Men 
bedoelt hier vier uren gaans) Men stelt zich voor het gehele 
traject in 2^ uur af te leggen. De passagiers telkens te 
brengen op de trein komende van Hengelo en de aankomenden in 
gelijke tijd naar Borculo of Eibergen te rijden. 
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in deze toelichting, behorende bij de aanvraag om vergunning 
voor deze diligencedienst, ontbreekt ook een overzicht van de 
tarieven etc. niet. 
1. De reiskosten voor één persoon van Eibergen naar Borculo be

dragen ƒ 0,50. Hetzelfde tarief geldt voor het traject Bor-
culo-Lochem. De kosten voor de reis Eibergen-Lochem bedragen 
ƒ 1,-

2. Kinderen beneden 10 jaar betalen de helft. Voor zuigelingen 
op schoot wordt geen "vracht" betaald. 

3. Passagiersgoederen beneden de 100 pond zijn vrij. 
A. Voor alle andere goederen en pakketten wordt 5 cent voor elk 

nederlands pond in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de 
terugweg van Lochem naar Eibergen. Voor een mindere afstand 
wordt naar verhouding het tarief vastgesteld. 

5. Voor kleine pakjes beneden een nederlands pond bedraagt het 
tarief ƒ 0,10. 

6. Voor geld en geldswaarde wordt 10 cent per ƒ100,- in reke
ning gebracht. 

7. Voor pakjes of goederen met een bijzondere bemeting of min
der geschikt voor vervoer wordt het vervoer naar billijkheid 
berekend. 

Ten Vregelaar besluit zijn toelichting bij het verzoekschrift 
om vergunning voor het onderhouden van een diligencedienst tus
sen Eibergen en Lochem als volgt: "Zijnde den verzoeker genegen 
zijn persoon en vaste goederen te verbinden voor de trouwe na
koming der onderneming." 

Niet alleen ten Vregelaar bleek interesse te hebben voor een 
diligencedienst tussen Eibergen en Lochem, want bij brief van 
21 september 1865 vraagt de firma "van Gend en Loos" aan B.& W. 
van Eybergen om vrijdom van tol voor de grindweg naar Borculo, 
of althans vermindering tot op de helft. Zo bestaat er uitzicht 
op de daarstelling van een diligencedienst van Loghem over Bor
culo naar Eybergen., met een zijtak naar Neede. Verzocht wordt 
om mededeling van de wegen op deze route welke bij de gemeente 
behoren. Verder schrijft van Gend en Loos: "Het zou mede niet 
ondienstig zijn als B.& W. van Eybergen bij het gemeentebestuur 
van Deventer -hetzelfde verzoek door de onderneming te doen-
ondersteunde gezien het belang dat de gemeente bij deze zaak 
heeft." Een soortgelijke brief stuurt van Gend en Loos naar het 
gemeentebestuur van Borculo, want bij brief van 26 september 
1865 delen B.& W. van Borculo aan Eibergen mede, dat zij aan de 
raad zullen voorstellen vrijdom te verlenen voor de halve tol
gelden. De raad van Borculo heeft m zijn vergadering van 26 
september 1865 daartoe besloten. 
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De strijd om de diligencedienst tussen ten Vregelaar en van 
Gend en Loos spitst zich steeds meer toe. Van de Staatsraad des 
Konings in de provincie Gelderland is een missive dd. 29 septem
ber 1865 ingekomen omtrent een aan te leggen wagendienst tussen 
Eybergen en Lochem, met het verzoek om de gevoelens hieromtrent 
zo snel mogelijk bekend te maken. 
Uit een aantekening van de burgemeester, gemaakt op 27 septem
ber 1865 blijkt, dat het hem spijt dat de solide onderneming 
als van Gend en Loos, niet eerder een aanvraag heeft ingediend. 
HIJ schrijft verder: Gewis zou aan deze onderneming de voorkeur 
zijn gegeven en zou al het mogelijke zijn begunstigd. 
Op 6 oktober 1865 maakt de burgemeester weer een korte aanteke
ning op een vodje papier omtrent een brief van Johannes ten 
Vregelaar, grondeigenaar en logementhouder van logement "De 
Klok", wonende te Eibergen m Gelderland, gericht aan de Minis
ter van Financien. Hij deelt daarin mede, dat hij aan de Minis
ter van Binnenlandse Zaken een vergunning heeft aangevraagd om 
dagelijks, bij de opening van het spoor Zutphen-Hengelo, op de 
eerste en laatste aankomst van de trein een diligence te laten 
lopen voor personen en goederenvervoer. Dat het voor de gemeen
ten Borculo - Neede - Eibergen - Groenlo en verder gelegen ge
meenten niet onbelangrijk is. Dat dit gerief vergemakkeling en 
begunstiging van de handel eerlang voor de hand zal liggen door 
de vroegere aankomst der treinen uit Holten en het vroegere ver
trek derwaarts. Briefschrijver vervolgt dan met: "Adressant 
denkt geen wenken te geven, noch voordeeluitingen te uiten om
trent een later door Uwe Exellentie te nemen besluit tot een 
nieuwe regeling betrekkelijk het vervoer van het Postvervoer 
van het Postwezen m deze streken, maar verzoekt alleen in aan
merking te mogen komen, in zoverre dit aan zijne diligenceonder-
neming worde opgedragen, het over- en weder vervoeren van paket-
ten voor de Posterijen." 
Niet dat de briefschrijver in deze wat wil suggereren, maar als 
-het effe kan- wil hij toch wel graag voor het postvervoer in 
aanmerking komen. Uit bovenstaande blijkt dat het vast staat 
dat aan ten Vregelaar de vereiste vergunning voor de diligence-
dienst zal worden verleend. Dit, omdat de gemeenteraad van 
Eybergen op 27 oktober 1865 aan ten Vregelaar op diens verzoek, 
om vrijdom van tol voor de passagiers van de bij de concessie 
bedoelde wagen op den Borculo - Eybergschen kunstweg, gunstig 
wordt beschikt. De gevraagde vrijstelling wordt verleend voor 
één jaar. 
Bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 31 
oktober 1865 wordt aan W.J. ten Vregelaar te Eybergen de vereis
te vergunning verleend voor eene wagendienst tot vervoer van 
personen en goederen tussen Eibergen-Borculo-Lochem. Dit wordt 
medegedeeld door Gedeputeerde Staten, die er voorts op wijzen 
dat aan de vergunning bepaalde voorwaarden zijn verbonden. 
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Op 5 november 1865 doet te Vregeler (ook wel ten Vregelaar ge
schreven) de volgende bekendmaking uitgaan. 

Aanvanf^ diligencedienst Eibergen ~ Borculo - Lochem. 
De Logementhouder J.VI. te Vregeler in de Groene Klok te 
Eybergen zal te beginnen op maandag de zesde dezer, 
dagelijksch des 's morgens om 6 en des namiddags om 2 uur 
doen lopen eene diligence naar Lochem vanaf zijne woning, 
waar het hoofdkantoor is gevestigd, over Borculo naar Lochem 
op de treinen in verband staande met Utrecht, geheel Holland 
-Pruisen - Bentheim - en Hannover. 

Eibergen, den 5 nov. 1865 

De aankondiging wordt even later gevolgd door de volgende be
kendmaking: 

Nieuwe spoorwegdienst 
Dagelijksch bevindt zich aan het station te Lochem bij 
aankomst van de trein van Salzbergen en verder, om 8 uur 
minuten en om 4 uur 7 minuten en bij aankomst van de trein 
uit Holten -Utrecht - Zutphen om 9 uur 6 minuten en 5 uur 
58 minuten een zeer goede diligence van de ondernemers 
J.W. ten Vregelaar en F, de Moor, welke de passagiers 
onmiddelijk brengt naar Borculo en Eibergen, vanwaar terstond 
gelegenheid bestaat naar alle naburige plaatsen in het 
Graafschap Zutphen. 

Uit bovenstaande blijkt dat ten Vregelaar zich heeft geassoci
eerd met de hotelhouder F. de Moor te Borculo, waar een opstap 
en halteplaats is voor de reizigers. Het hoofdkantoor van de 
onderneming blijft echter gevestigd in Eibergen. 

Direct na invoering diligencedienst al klachten van reizigers. 
Blijkbaar is bij de burgemeester van Eibergen geklaagd over de 
service aan de reizigers want F. de Moor schrijft hierover aan 
de burgemeester, bij brief van 13 november 1865. 
Hij schrijft dat alle slinkse wegen worden bewandeld om onze 
zaken te benadelen. Blijkbaar zijn er klachten geweest van rei
zigers, die buiten de opstapplaatsen wilden opstappen. Aan hun 
verlangen werd niet voldaan om te voorkomen dat de diligence te 
laat op de plaats van bestemming zou aankomen, waardoor de rei
zigers voor de trein in Lochem deze zouden kunnen missen. Als 
hij verplicht zou worden om in de stad de passagiers huis aan 
huis op te halen, zou dit zeker een kwartier of meer in reis
tijd schelen. Zelfs hebben ze hem willen noodzaken om bij elk 
logement te stoppen en te vragen of er ook passagiers zijn. 
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Logement 'De Groene Klok' te Eibergen, vanwaar de diligence vertrok 
naar het station in Lochem. Hier had te Vregelaar ook zijn hoofdkantoor 
gevestigd, (coll. F.J. de Leeuw) 

i^m^j^ 

Reizigers wachten op de diligence voor logement 'De Schuur' m Borculo, 
hoek Ruurloseweg-SteenstraaC. (coll. A.J. Derking) 

i#.^i&..«<ia 
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Hij vraagt zich af waarom hij dan een kantoor heeft en hoeveel 
administratie dat dit vergt. Hij kan met geloven dat de burge
meester hier achter staat. Dit omdat gistermiddag nog een heer, 
die bij Zijne Edelachtbare Heer op visite was, aan de weg is 
opgenomen. De heer burgemeester heeft toen aan de postillon ge
zegd: "Ge behoeft in de stad niet stil te houden". Oordeelt Uwe 
Edele Achtbare dat aan het verzoek, om bij elke gelegenheid 
stil te staan moet worden voldaan, dan verzoek ik U om de uren 
van aankomst en vertrek met i uur te vervroegen. Hij wijst ook 
nog op de zwaardere last voor de paarden, wanneer de afstand in 
dezelfde tijd moet worden afgelegd. Hij vindt het normaal dat 
men bij het kantoor opstapt, tenzij men buiten de stad woont. 
Woont men buiten de stad, dan op de daarvoor aangewezen plaat
sen. Burgemeester Koentz schrijft bij brief van 16 november 
1865 aan F. de Moor, dat hij wel wat anders te doen heeft dan 
zich hiermee in te laten. De ondernemer is zeker niet verplicht 
om passagiers elders dan bij het kantoor op te nemen, maar 
verboden is het zeker niet. Het is zeker een groot verschil in 
het huis aan huis opnemen van passagiers in de stad en het 
laten staan van een passagier, omdat hij m een ander logement 
logeert als in dat van F. de Moor. Ik verlang hierover geen 
geschriften meer te ontvangen, aldus de burgemeester. 
Onderlinge concurrentie en naijver bestond er dus zo'n 125 jaar 
geleden ook al en er is ook vandaag de dag zeker geen nieuws 
onder de zon. 

Controle diligence op 20 november 1865, 
Het doet enigszins vreemd aan dat de diligence pas wordt ge
keurd nadat de dienstregeling al op 6 november 1865 is ingegaan. 
Het in verband hiermede opgemaakte proces-verbaal luidt als 
volgt: "Ik burgemeester Koentz begeef mij, met twee deskundigen 
Herman Cremer, smid en Gerrit Hendrik Slotboom, timmerman, bei
den te Eibergen woonachtig naar W.J. ten Vregelaar, m bezit 
van een vergunning voor een wagendienst tot vervoer van perso
nen en goederen tussen Eibergen, Borculo en Lochera, voor de keu
ring van een diligence (wagen voor vervoer van personen en goe
deren, getrokken door twee paarden). Geconstateerd werd een 
hecht en sterk nieuw rijtuig, geschikt voor vervoer van negen 
personen. Het ijzer en houtwerk bleek gezond, sterk en zeer 
goed bewerkt, zodat het rijtuig m alle opzichten voldeed aan 
de voorschriften. Het ledertuig, de hoofdstellen, stangen en 
lijnen waren nieuw en bijzonder sterk. Verder waren aanwezig 3 
krachtige, gezonde paarden, die ons voor hun taak geschikt voor 
kwamen. Aan de onderzijde van de bok werd ter linkerzijde een K 
m omgekeerde richting ingebrand. 
Was getekend door burgemeester Koentz en deskundigen Cremer en 
Slotboom. 
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Ook van Gend en Lxjos krijgt alsnog een vergunning. 
Het doet wat vreemd aan dat bij beschikking van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken dd. 5 december 1865, ook aan van Gend en 
Loos te Rotterdam, vergunning wordt verleend voor een wagen-
dienst voor vervoer van personen en goederen van Lochem over 
Borculo naar Eibergen, met een vertakking naar Neede. 
Waarschijnlijk heeft burgemeester Koentz zich ingezet voor de 
verlening van deze concessie. Dit omdat hij eerder al zijn 
spijt had betuigd dat de solide onderneming van Gend en Loos 
niet eerder een aanvraag voor de diligencedienst had ingediend, 
zodat ten Vregelaar het eerst aan bod kwam. 
Biljkbaar wordt hierna door de beide concessiehouders tot samen
werking besloten, want bij brief van 4 juni 1866 delen van Gend 
en Loos en W.J. ten Vregelaar aan de Minister van Binnenland
sche Zaken mede, dat de hun verleende concessie alleen door van 
Gend en Loos zal worden uitgeoefend. In plaats van drie dien
sten zullen er slechts twee worden uitgevoerd en wel volgens de 
bepalingen van de aan van Gend en Loos verleende concessie. De 
uren van vertrek en aankomst worden als volgt geregeld. Vertrek 
van: 

Eibergen naar Borculo, 's-morgens om 6 uur; 
's-middags om 1.30 uur; 

Borculo naar Lochem , 's-morgens om 7 uur; 
's-middags om 2.30 uur; 

Lochem naar Borculo , 's-morgens om 10 uur; 
's-avonds om 6 uur; 

Beide diensten met een ombrachement (aftakking) tussen Borculo 
en Neede en aansluitende te Lochem aan de Staatsspoorwegen, in 
verband waarmede de uren van vertrek en aankomst steeds zullen 
worden gewijzigd. De eerst ondergetekenden wensen gemachtigd te 
zijn om gedurende de winterdienst der Spoorwegen, als de behoef
te aan twee diensten niet mocht blijken een dienst tijdelijk in 
te trekken, om die later weer te kunnen hervatten. 
Of op dit verzoek gunstig is beslist hebben we niet kunnen ach
terhalen. We nemen aan dat het wel het geval zal zijn geweest. 
De naam ten Vregelaar treffen we met verder meer in het gemeen
te-archief aan. Aangenomen mag worden dat van Gend en Loos in
tussen de diligencedienst tussen Eibergen en Lochem alleen ver
zorgde. 

Wanneer einde diligencedienst? 
Een brief van Gedeputeerde Staten van 2 augustus 1870 is het 
laatste stuk dat ik over de diligencedienst heb gevonden. Hier
in deelt ZIJ het gemeentebestuur mede, dat de Minister van Bin-
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Dc Jdafstf /it vün dt diligence van 'Vdn Lend & Loos' in ca. 1888. 
(coll. Van Gend & Loos b.v. Utrecht) 

De spoorwegen en transportondernemingen namen het vervoer van pe'~sonen 
en goederen van de diligence over. Hierboven de eerste vrachtauto van 
Van Gend & Loos, een Dion-Bouton (1916). 
(coll. Van Gend & Loos b.v. Utrecht) 
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nenlandsche Zaken een verzoek heeft ingewilligd van van Gend en 
Loos, ondernemers van postwagens te Rotterdam, strekkende om 
bij wijziging in de uren van vertrek der spoorwegdiensten en in 
verband met het haar opgedragen brievenvervoer, telkens de ver-
trekuren van hare diensten tussen Lochem, Borculo, Eibergen, 
Neede, Groenlo en Winterswijk daarnaar te mogen regelen onder 
voorwaarde, dat van de te maken regelingen steeds zo spoedig mo
gelijk kennis wordt gegeven aan Gedeputeerde Staten, alsmede 
bij openbare aankondiging in de dagbladen. 
Het werkterrein van van Gend en Loos had zich blijkbaar dus uit
gebreid tot Groenlo en Winterswijk. Hoe lang van Gend en Loos 
het postvervoer en de diligencedienst heeft verzorgd heb ik 
niet kunnen achterhalen. Aangenomen mag worden dat na oktober 
188A, toen Eibergen op het spoorwegnet werd aangesloten, de di
ligencedienst niet meer werd uitgevoerd. 
Hieraan zal ongetwijfeld ook hebben meegewerkt de oprichting 
van de Gelders Overijsselsche Stoomtrammij, op 7 juli 188A. Op 
26 augustus 1885 liep de eerste stoomtram van Borculo via 
Lochem en Laren naar Deventer. Aan het tijdperk van de paarden-
tractie voor het personenvervoer was daarmee een einde gekomen. 

Eibergen, augustus 1990 
F.J. de Leeuw. 

BRON: 
- Gem. Eibergen, Oud Archief. 
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Het verleden leeft. 
Onder dit motto was er in de stand van de gemeente Eibergen op 
de in september gehouden braderie, een bescheiden expositie in
gericht met stukken uit het gemeentearchief. 
Als archivaris in dienst van het Streekarchivariaat Oost Gelder
land, ben ik sinds januari 1990 werkzaam in het gemeentearchief 
van Eibergen. En aangezien archieven niet om het bewaren bewaard 
worden, maar om het belang voor de onderzoeker, was ik erg blij 
met de mogelijkheid om het archief op deze wijze aan het publiek 
te kunnen presenteren. 
Graag wil ik u op deze plaats iets vertellen over het hoe, wat 
en waarom van archieven. 

Door de eeuwen heen zijn de handelingen van de overheid gepaard 
gegaan met net vormen van gigantische massa's papieren: brieven, 
akten, rekeningen, registers met besluiten en verslagen van ver
gaderingen. Kortom, teveel om op te noemen. 
Naarmate deze archivalia ouder worden, lijkt het nut ervan voor 
de huidige samenleving af te nemen. Niets is echter minder waar. 
Inderdaad verliezen na verloop van jaren veel stukken hun admi
nistratieve functie. De stukken worden dan niet meer om hun be
wijskracht bewaard. Er komt dan een ander aspekt naar voren: de 
waarde voor de historicus. 
In de Archiefwet en het daarbij behorende Archiefbesluit zijn 
regels, verbonden aan de zorg en het beheer van overheidsarchie
ven vastgelegd. De Archiefwet zegt onder meer, dat overheidsorga
nen hun archieven in "goede en geordende staat" moeten bewaren. 
Een zestien-tal gemeenten in Oost Gelderland heeft de wettelijke 
verplichting tot beheer van hun oude archieven in handen gegeven 
van het Streekarchivariaat Oost Gelderland. 
Sinds januari 1990 ben ik als archivaris twee dagen per week 
werkzaam in het gemeentearchief van Eibergen. Ik ben belast met 
verschillende zaken die het archief betreffen. In de eerste 
plaats houd ik mij bezig met het inventariseren van het archief, 
zodat op termijn een inventaris van het archief beschikbaar is. 
Een inventaris is een schematisch ingedeelde beschrijving van de 
bestanddelen van een archief. 
Slechts met een goede ingang is het mogelijk een archief te raad
plegen. Anders wordt archiefonderzoek zoeken naar de spreekwoor
delijke speld in een hooiberg. 
Dit brengt ons op een andere belangrijke taak: het verstrekken 
van informatie. Dat kan zijn: het beschikbaar stellen van stuk
ken aan het publiek dat zelf onderzoek verricht, maar ook het 
uitvoeren van opdrachten tot informatieverstrekking. Voor de 
laatstgenoemde vorm van informatievoorziening wordt door de ge-
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meente een vergoeding gevraagd. 
Voor mensen die zelf hun onderzoek doen, bepaalt de Archiefwet, 
dat naar een archiefbewaarplaats overgebrachte archieven ( mees
tal ouder dan 50 jaar), behoudens enkele uitzonderingen, open
baar zijn en kosteloos te raadplegen. 
Ook de materiele verzorging van archieven behoort tot mijn taak. 
Daartoe is het van belang dat regelmatig stukken uit het archief 
worden gerestaureerd. De gemeente Eibergen stelt hiervoor geld 
beschikbaar. 

Het Streekarchivariaat streeft ernaar, om voor de lokale geschie
denis belangrijke niet-overheidsarchieven en collecties in de 
gemeentelijke archiefbewaarplaats onder te brengen, deze voor 
raadpleging toegankelijk te maken en te bewaren. 
Hierbij valt te denken aan kerkarchieven, verenigingsarchieven, 
bedrijfsarchieven en familiearchieven. 
Dergelijke archieven kunnen aan de gemeente worden afgestaan of 
in bewaring gegeven. Met de eigenaar(s) wordt dan een contract 
opgemaakt, waarin onder meer de mate van openbaarheid wordt vast
gelegd. 
Samen met een fotocollectie en reprodukties van elders berusten
de "Eibergse" archivalia, aangevuld met een bibliotheek en inven
tarissen van andere archieven en archievenoverzichten, kan het 
gemeentearchief een heel belangrijke bron voor onderzoek worden. 
Uiteraard is met deze zaken nog maar een bescheiden begin ge
maakt. Dit alles vergt natuurlijk enige tijd. 
Toch hebben velen al de weg naar het archief gevonden. Het afge
lopen jaar werd onderzoek verricht naar talloze Eibergse fami
lies, maar ook geschiedenis van boerderijen, geschiedenis van de 
spoorwegen en geschiedenis van de grens stond in de belangstel
ling. 

Voor het doen van onderzoek is het gemeentearchief elke maandag 
van 9.00 tot 16.30 uur voor publiek geopend. 
Af en toe neem ik eens een dag vrij, dus vooraf een telefonische 
afspraak is wel aan te bevelen. Dit kan op nummer: 05454-68000 
gemeentehuis Eibergen, maar ook via het hoofdkantoor van het 
Streekarchivariaat in Doetichem, telefoon 08340-27451. 

Eibergen, november 1990. 
Henk Nijman, archivaris. 
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Ons zoekpiaaije 

Ditmaal doen we met "Ons Zoekplaatje" een beroep op onze leden 
in Rekken. Het gaat hier om een oude schoolfoto uit de beginja
ren dertig. Waarschijnlijk gaat het hier om de 4e klas, maar 
zeker is dit niet. De foto is genomen voor de O.L.S. en de leer
krachten zijn meester Hazebroek en juffrouw te Weezenaar. 
Ook ditmaal vragen wij onze leden: 
- Welke personen staan er op deze foto? 
- Wanneer is deze 'foto gemaakt? 
Gaarne uw reakties aan ons bestuurslid: G. te Nijenhuis. 

Rekkenseweg 34, 
7157 AE Rekken. 
Tel.05453-1233. 
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Op Ons Zoekplaatje van de vorige keer, de oude schoolfoto uit 
Beltrum, zijn enkele reakties binnengekomen. Allereerst wil ik 
vermelden, dat de foto niet afkomstig was van de f am. Brinke-
Klein Gebbinck maar van Stoteler- Klein Gebbinck, Spilmansdijk 6 
in Beltrum. 
Nu, de school heeft gestaan, waar nu de CAVV gebouwen staan en 
om precies te zijn, de plaats van het bordes, achter de weegbrug-
Daar, waar nu het meel uit de silo in de vrachtwagens loopt, was 
ongeveer de voorkant van de school. De weg die voor de school 
liep, waarlangs later de wagens met melkbussen gelost werden, 
liep naar de molen van Porskamp. Rechts had je de loodsen met 
antraciet en kolen, en de boerderijen Hofman-Buurseman en te 
Veluwe- Klunt lagen ook aan deze weg. Ze kregen het recht van 
overpad toen de melkfabriek gebouwd werd, en de weg afgesloten 
werd 
In 1912, de tijd waaruit deze foto dateert, was de school al een 
oud gebouw. Ze had twee ingangen en drie lokalen; klas 1 en 2, 
klas 3 en 4, en klas 5 en 6. Zelfs had men er een 7e klas. Die 
bestond uit 5 a 6 kinderen, die te jong waren om van school te 
gaan en nog wat wilden leren. Ze kregen van meester Nelissen wat 
uitvoeriger vervolgonderwijs. Dat waren in dat betreffende jaar: 
Theo Ribbers (van de winkel), Anna Zeeman (nu woonachtig in Net-
terden), Hermien Goldewijk, Hendrik Stoteler en Anna Schilderink 
maar deze leerlingen staan niet op de schoolfoto. 
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In een klas zaten zo'n 30 leerlingen, waarvan ook velen uit Voor-
Beltrum. De school daar, was namelijk een jongensschool en de 
meisjes gingen naar Beltrum of Groenlo. 
Als meester Nelissen een baan krijgt als leraar aan de landbouw
school te Winterswijk, wordt hij opgevolgd door meester Reinders. 
Omdat het al een oude opname betreft, is het niet helemaal ge
lukt alle namen te achterhalen. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Tonia Pelgrim-Drostenborg. 
Tone Klunt (te Veluwe) ? 
Anna Vos, kloosterzuster. 
Rika Geverink-Pasman. 
Jans Wiegerink. 
Hendrik Kimmels. 
Jan Bleumink, broeder. 
Marie te Vrugte. 
Hanna Krabben-Geesink. 
Gerrit Ovieens Brevink. 
7 
Jan te Woerd. 

Zeeman. 
Marie Aalders. 
Jan Aalders, pastoor. 
... Nijbroek-Stoteler? 
Meester Boog. 
Jan Zandberg? 
Grade Beernink. 
.... Spieker. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Hanna Mentink, v/d Kemper. 
Grade Groot Beernink (Schil 
Hendrik Scharenborg. 
Trui Hofman. 
Hanne Beernink. 
Hanne Mentink. 
Grade Beernink. 
.... Scholten-Wolterink. 
7 
Herman Heutink 
Boekhorst, hoofd v/d school 
Marie Hiddink 
Jantje Bleumink 
Graats Langeler. 
Drike Schoenakker-Langeler 
Hanna v/d Kooijer 
Tonia Lansink 
Rika Leemkamp 
7 
7 

Marian Verhei jen- Klein Gebbinck. 
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De Hagen. Op de plaats waar nu de parkeerplaats is (tegenover de Hema), 
stond vroeger de Openbare Lagere School. Op de achtergrond de timmerwerkplaats 
van Blankvoort, daar staat nu de supermarkt van C.IOOO. 
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Veur en aover vieftig jaor. 
Wiej staot op een stuksken historischen grond, 
in Eibargen op d'n Hagen. 
't Is jaoren 'eleen, dat de schole hier stond, 
met kleine en grote blagen. 
Met meister Leppink en Vos 
en meneer de Groot. 
En met de grote pompe. 
A'j in d'n drek pleer'n, wodd'n iej hier schone 'eschraapt 
en kreeg iej ok schone klompe. 
Met de belle an d'n langen riem, 
as den gonk, dan was 't beginnen. 
Iej zaggen ze in lange riegen staon. 
En hendig an schaoven ze naor binnen. 
Ik wette nog good, doo 'k veur 't eers begon. 
En da'w un versjen leerden: 

"Nu ga ik naar de grote school. 
Daar zal ik leren lezen 
en schrijven in mijn eigen boek. 
Wat zal dat prettig wezen." 

En noo stao'w hier op denzelfden grond. 
't Is dan wal wat jaorn 'eleden. 
Noo jaagt de auto's hier in 't rond, 
en a'w denkt an 't grieze verleden: 
an heel hoge Hagen-beume, 
't holten lokaal en d'n Dageraad, 
't Hofmeiers hoes en Derk Blankvoort, 
an Philips ziene schure rechtevoort, 
an Heinen, Oldenampsen en Frank zien spul, 
an snikhete zommers en wenters deep onder nul, 
an knikkern bie'j Blankvoort ziene schure, 
dat was oet de jeugd van onze tied. 
Wiej bunt noo dikke zeuventig. 
D'r bunt er maor weinig, dee 't begriept, 
ze vindt ons misschien wal leuterig. 
Hier hef de tied neet stille 'estaon, 
de zaak is noo wal klaor. 
Ik vraoge mie'j of, hoo of 't waezen zal, 
aover nóg 's vieftig jaor. 

B.Meulenkamp. 
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Scheppels Mankzaod. 
Woord veuraf. 
Een paar laezers hebt mien der op 'ewezen, dat mien dialect in 
mien stukskes Scheppels Mankzaod niet altied good Eibargs was. 
Dat hebt ze good. Ik was al volwassen, toe 'k in Eibargen te 
wonen kwam en zodoende is mien den echten Eibargsen tongslag 
nooit meer eigen 'eworden. Umda'k het jammer vinde, 't Eibargse 
te verbasteren, wat zeker zol gebeurn, a'k zol probeern,'t nao te 
bootsen, hol ik mien bi'j mien eigen plat, dat een mengsel is van 
Varssevelds van mien mooders kante en Zelhems van vaders kante. 
Vrogger, toe de luu praktisch neet van de eigen boerderi'je of 't 
eigen darp uut kwammen, had elke plaatse in den Achterhook zien 
eigen taal. Now der al tieden buuten de eigen plaatse 'etrouwd 
wordt, is ok in Eibargen 't dialect niet zuuver meer. Ik holle 
mien an de afspraak uut Old Ni'js nummer A: ik schrieve mien 
stukskes in 't dialect, zoa'k dat zelf uutsprekke, en gebruke 
daorbi'j de regels van de WALD-spelling en wat de verbu-
gingsvormen betreft, gao ik uut van de Umlaut- en Ablautregels, 
die de basis bunt van ons dialect en 't Algemeen Beschaafd 
Nederlands en ok van 't Duuts en 't Duuts Platt. 

Brulftenversjes. 
En now weer wieter met onze brulftenversjes.Een paar laezers hebt 
mien nog wat old zangzaod en stampwark an de hand 'edaon. En 
daor bun ik bli'j met. En zelf had ik ok nog wat. Niet allemaole 
aeven fraai,maor,a'j wilt vaste leggen, wat er in de volksmond 
laeven, mo'j neet te gauw gaon schiften naor wat wel of niet 
fraai is, want dan doo'j de volkscultuur geweld an.Schrik dus 
niet, at er hier en daor wat minder fraais teveurschiene kump. De 
Achterhooker praoten plat, niet umdat het "plat" klonk, maor 
umdat hie platweg zei, wat urn veur de mond kwam. Verhullende taal 
was an de plattelandsbewoner, die zien huus delen met 't vee, ik 
schreef dat al eerder, niet eigen. Zien nestgeur was de geur van 
stal en beddestae. Van weinig wassen en verschonen. Hie neumen de 
dinge, die met 't laeven van mens en dier te maken hadden, bi'j 
dezelfde name, zonder inbreng van Latijn, Frans of Engels, 't 
Duuts was van denzelfden stam en heel volle volksmelodietjes 
bunt dan ok aover de grenze bekend. 
Brulften wieren 'ekenmerkt deur (hard) zingen, dansen en vri'jen. 
De versjes gingen aover drinken en vri'jen. Maor de drinkliedjes 
waren wied in de meerderheid. 
Wie kent niet het bekende "Dat gaat naar Den Bosch toe", dat op 
een tweekwarts maote 'ezongen wier en dus een echt mars- of stamp-
lied was. Maor 't was gien Achterhoeks liedjen van oorsprong. 
Mien bunt er vier coupletten van bekend, waorvan 't leste naor 
mien idee in den Achterhook, op den boer, ontstaon kan waezen. 
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1. Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve Gerritje, 
Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve meid. 

2. Zeg, wat wil je drinken, zoete lieve Gerritje? 
3. Wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje? 
4. Den eersten boer, den besten, zoete lieve Gerritje! 

Veur mien gevuul slut de tekst van 't tweede couplet slecht an op 
het eerste. Bunt er misschien laezers, die nog meer coupletten 
van dit bekende brulftenlied kent? Dan heur ik dat geerne. 
Een ander drinklied, dat vrogger ok al bi'j 't zogenaamde 
"mooimaken" deur de buurte 'ezongen wier, maor ok al niet in 't 
dialect, was: 

"Komt, laten we der eentje drinken,we zijn nu nog bijeen. 
En over honderd jaren, dan leeft er van ons geen één. 

En wie er dan nog leven, die zijn er nu nog niet. 
En wie er niet meer leven, die hebben geen verdriet." 

Op dezelfde wieze zonge wi'j ok een versjen in 't Achterhooks. 
Dat was zo: 

"Jan, die troedelt Tri ene, 
en Tri ene troedelt Jan. 
At Jan dan niet meer troedelen kan, 
dan troedelt Triene Jan. 

Koj zien, dat 't Achterhoeks mooi riemen kan. In disse paar 
regels kump ja beginriem en endriem veur. 
Maor ja, at 't aover hartepienme geet, wordt ok Achterhookers 
dichters. 
Wel een drinklied en dan in 't Achterhooks was: 

"Drinke nog een drop(s)ken, 
Drinke nog een drop(s)ken. 
Uut mien vaders piepedop" 

Wie kent dat ok? het begin "drinke^", dut vermoeden, dat et van 
Duutsen oorsprong is.At 't feest zo tegen 't ende begon te lopen, 
wier de kaele nog es stevig met brandewien 'esmeerd onder 't 
zingen van: 

"Wi'j gaot nog niet naor huus, nog lange niet". 

met der achteran den stamperd: 
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"Niet nao huus too gaon, neet nao bed too gaan. 
Of de flesse mot leug op de taofel staon." 

Op dezelfde wieze wier ok nog het volgende 'ezongen: 

"Druk de njeid niet zo, druk de meid neet zo" 
Want er is nog plaats genog in 't stro". 

't Gif duudeluk an, waor der vrogger 'evri'jd wier en da'j onder 
't vri'jen niet al te kort bi'j mekare mosten kroepen. 
Ok liedjes as "Jan Salemink" of "Vrouw Salemink" waren in'egeven 
deur hartepiene; 

"Jan Salemink, Jan Salemink, wat heb i'j mooie dochters. 
Ik wolle, da'k ter ene van had 
En da'k ter met in de beddestae lag." 

En dat was dan meestal het begin van nog volle meer verlangens 
naor hartepiene. Maor die teksten bun 'k kwiet. 
B. Karnebeek en H. Landewers herinneren mien an nog zo'n tophit 
van vrogger: 

"Een flinke hoerenmeid, die kost een daalder 
Een daalder, een daalder. 
Een flinke boerenmeid, die kost een daalder. 
Een daalder kost die flinke boerenmeid." 

De melodie van dit schone lied was ook aover de grenze bekend. 
Het was daor een soort ballade met een heleboel coupletten. Ene 
der van was zo: 

"Meine Oma hat Klosettpapier mit Roschen. 
Mit Roschen, mit Roschen. 
Meine Oma ist 'ne ganz patente Frau." 

Dit soort balladen wordt in Duutsland hier en daor nog volle 
'ezongen, he'k nog pas 'emarkt. 
En dan was ter nog een vers jen, da'k van mien mooder ' eleerd 
hebbe. 't Refrein daorvan was in 't plat en de verhaalteksten in 
het Nederlands. Ik bun beni'jd, of dit onder Eibargen ok bekend 
was. Mien mooder hef in eur jonge jaren meer as tien jaor bi'j 
een boer onder Varsseveld 'ediend en daor dansen ze op zondag
middag met de jonge luu op de boerendelle. At ze gin monika der 
bi'j hadden, dan mossen ze der zelf bi'j zingen. 
Het refrein stond in een vierkwarts maote en daor ko'j, gleuf ik 
een polka op dansen. Polka's en walsen, en soms ok de in dee tied 
"deftige" veleta, waren de dansen van de boerendelle. 
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Der waren van die mansluu bi'j, at die ronddraejen, dan sprongen 
ze hoge op, dat ze de hakken zowat tegen de kon te an smetten, zo 
hoge gingen de bene dan van de vloer. Die hadden der echt schik 
in. Mooi was dat. Het versjen van mien mooder was zo: 

"Sien, Sien, Siene laot mien los, 
Siene laot mien los. 
I'j trekt mien een hele slebbe van de jas 
Siene, laot mien los." 

De tussentekst bestond uut een couplet in het Nederlands, dat was 
zo: 

"Een meisje vrijt reeds lange tijd 
Met een jongeling naar haar zin. 
En ze zegt:"0, moeder, als i/c hem niet krijg. 
Dan spring ik het water in!." 

Der was ook een tussentekst in het plat en dat was echt plat: 

"En at dee meid neet deugen wil. 
Dan stoppe wi'j eur in een zak. 
En dan trekke wi'j eur met de bessemstel, 
Al aover 't blote jak." (gat) 

1 nï !• j^^^=^4-j 
Sien. Sien, Sie ne laot mien los. Siene, laot mien los. I'j ♦ 

^-r^^r^^^^^^^^^^-j^#*# 
trekt mien een he- Ie sleb-be van de jas,Siene,laot mi«n los. 

^ JIJJ J, J -g^ ff=C s 
En at die meid mei deugen wil, dan stop-pe wi' i eur m de * 

m T5=P ï^-J^J J j l j -^ -^ g^ J 
zak. En dan trek-ke wi'j eur met de bessem- stel, al 

^m 
gover 't blo te jak 

^ ******3{< ***+* + * + **** + * * * * * * * * * * + * * ♦ * * * * * * * * * * + ***+******♦ ********** 
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jt***************************************^!»*»^,^,);^^:^,!,^^,,^^^^^^^^^^^^^;^^^^,^^^^^^ 

\2 P f ^ m^ 2Z 
Ik zal OW van ao vend wel krie- gen. Het is nog te vrog m j T J N . j J I J J U j J l^-f-^J-1^ 
en niet duus-ter ge nog. Ik zal ow van aovend wel kriegen. 

i JIJ j J J J u n r ^ 
Het IS nog niet duuster genog Van aovend bi'j ' t bal 

i-^T^^^j^^F^ at: 13: 3 = * 
dan krieg ik ow wal, van ao-vend in 't stro krieg ik ow zo * 

Wie dat fraais ooit hef bedacht, he'k neet können achterhalen, 
't Zolt wel flarden waezen van één of anderen polka, waorvan de 
tekst verloren was 'egaon. Maor, umdat ze toen(umstreeks 1900) 
mosten zingen onder 't dansen, umdat er op de boerendelle op 
zondag lange niet altied ene bi'j was, die monika kon spöllen, 
hef ter vaste ene met volle fantasie- maor een tekst bi'j disse 
wieze bedacht. I'j mossen ow wetten te behelpen. Of niet soms. Ik 
zol wel es willen wetten, of dit vers jen bi'j laezers van Old 
Ni'js bekend is. En op welken tekst. Wie helpt mien? 
As leste schot mien nog een liedjen op een driekwartsmaote te 
binnen, da'k in mien jonge jaoren vake heb beuren zingen. Too 'k 
van 't zommer op Erve Brooks wazze, was daor een monika-
spoller, den met zien olde deuntjes mos zorgen, dat ons den 
Geldersen koffiemaoltied nog better zol smaken. En den kennen 
mien olde walsdeuntjen ok nog. Het was zo: 

"Ik zal OW vanaovend wel kriegen, 
't Is nog te vrog en niet duuster genog, 
Ik zal OW vanaovend wel kriegen, 
't Is nog niet duuster genog. 
Vanaovend bi'j 't hal,dan krieg ik ow wal. 
Vanaovend in 't stro, dan krieg ik ow zo." 

en dan ging et weer van veurn af an. Van de leste twee regels bun 
ik mien niet zeker. Die kont op elke plaatse weer anders 'ezongen 
waezen. Wie kent het ok? En hoe waren dan de laatste twee regels? 
A'j wat wet, zeg of schrief of belt mien dan. Ik dank ow wel. 

Eibergen, november 1990 E.H.Wesselink. 
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Op zondagmiddag 10 februari 1991 organiseren we weer het 
jaarlijks 'Eibergs Filmfestival' in de voormalige Victoria 
bioscoop, thans Don Camillo, aanvang 14.30 uur. 
Kaarten voor deze middag, zijn vanaf 1 februari 1990 ver
krijgbaar bij Bloemenfiuis Schepers, Grotestraat te Eiber gen. 

In de tweede week van januari 1991 start de tweede cursus 
'Oud Schrift' voor beginners, gegeven door de archivaris 
van de gemeente Eibergen, de heer H. Nijman. Hiervoor zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar. De cursus kost slechts ƒ45. 
Opgave zo spoedig mogelijk (liefst telefonisch) bij onze 
secretaris: B. te Vaarwerk. 

Stokkersweg 12, 
7151 MK Eibergen. 
Tel. 05454-71593 
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Volk over de vloer. 
Wanneer de herfst z'n intrede doet en het steeds vroeger donker 
wordt, komt bij mij de herinnering aan grootmoeder weer sterk 
naar boven. Ze had een niet te miskennen talent van vertellen en 
als dan de avond viel en m'n ouders in de stal het vee verzorg
den, probeerden wij oma tot het vertellen van verhalen uit haar 
jeugd te verleiden. En dat lukte meestal wel. Haar blijmoedig 
geloof en fijne humor schenen haar nooit m de steek te laten. 
Ze bracht buren en kennissen wel eens in verlegenheid door zon
der enige schroom over het Nieuwe Rijk dat komende is te spre
ken. 
Ze las veel. Tot de standaarduitrusting van haar lectuur behoor
den naast de bijbel, John Bunyan's Christenreis naar d'Eeuwig
heid en een regelmatig verschijnend blaadje dat Pniel heette. 
Maar haar meest geliefde boek dat ze bijkans vereerde en telkens 
weer ter hand nam, betrof de verzamelde werken van Willem 
Sluyter. Diverse delen uit deze bundel kende ze uit haar hoofd. 
Die Sluyter echter, was er indirect oorzaak van, dat ik pas op 
wat latere leeftijd besloot dansles te nemen. De geest van deze 
17e eeuwse dominee-dichter, leerling van Gijsbert Voetius,bleef 
nog lang nawerken in de protestantse kerkgemeenschap van Eiber
gen. 
En al wees men bij ons thuis dansen niet zonder meer af als 
zijnde een goddelose bezigheid, toch voerde met name grootmoe
der nog al wat bedenkingen tegen deze vorm van levensuitmg. 
Toen ik desondanks uiteindelijk toch de wens te kennen gaf om 
mij in de danskunst te laten onderrichten, ontbood ze me vlak 
voor de eerste les. 

"Wat he'k eheurd mien'n jonge, wol lej nao danslesse'^" 
"Jao grotmoder." 
"Mien'n jonge, wet lej wal wat Sluter zea'̂  Sluter zea: 

GIJ dansers en gij danseressen 
uw levens zijn geen christen lessen, 
maar komen uit een wulps gemoed 
vanwaar is dansen toch gekomen, 
het heeft zijn oorsprong eerst genomen 
van een vervloekt' afgoderij... 

Dat zea Sluter en ik hoppe da'j daor vanaovend nog 's an zolt 
denken." 

Ik beloofde het en vertrok naar dansles. Grootmoeder realiseerde 
zich niet dat Sluyters stellingname tegen dansen voortkwam uit 
het feit dat het er m zijn dagen zeer banaal toeging op de dans
vloer. En al was mijn gemoed dan wel niet wulps, enigszins 
bezwaard was het nu wel en dat had toch een zeker schuchterheid 
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Maarten Luther Shirley Temple 

Lcn toto van Shii ley IcnipR hmg kcui ig ingelijst aan de muui , precies 
tegenover een oud schilderij van de kerkhervormer Maarten Lulhcr. Het 
leek al'^of ze m een geanimeerde discussie ge\t-ikkcld waren. 
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tot gevolg, wat blijkbaar door de dansleraar werd opgemerkt. 
Want tijdens die eerste les, toen we allemaal nog wat onwennig 
tegenover onze partner stonden, onderbrak hij plotseling zijn be
toog, kwam naar mij toe, klopte mij bemoedigend op de schouder 
en sprak: "Kom kom jongeman, ga eens wat dichter bij je dame 
staan, ze zal je heus niet bijten!" 

Dominerend deed grootmoeder beslist niet, maar haar persoonlijk
heid dwong velen respect af. Reeds in 't midden der jaren dertig 
maakte zij zich zorgen over de opkomst van het nationaal socia
lisme en verkondigde aan een ieder die het maar horen wilde, dat 
een oorlog onvermijdelijk was. Een zorg die velen ergerde omdat 
ze die sterk overdreven vonden. Ten opzichte van de tegenwoordi
ge wereld nam ze een gereserveerde houding aan. Dit in tegenstel
ling tot tante Diene, haar ongetrouwde zuster, die bij ons in
woonde. Die was wat avontuurlijker van aard. Het tijdschrift 
waarop zij geabonneerd was heette "Het Leven". Om misverstanden 
te voorkomen zij vermeld, dat dit blad geen uitgave was ten be
hoeve van een typisch vrouwenberoep. 
Uit dit geïllustreerde blad nu, had tante een pagina-grote foto 
van het Amerikaanse filmsterretje Shirley Temple gehaald en deze 
prijkte keurig ingelijst aan de muur, precies tegenover een oud 
schilderij van de kerkhervormer Luther. Daardoor leek het of die 
twee in een geanimeerde discussie gewikkeld waren, waarin Luther 
ernstig nadacht over datgene wat de lieftallige Shirley te ver
tellen had. 
Dat schilderij van Luther overigens, was een familiestuk uit de 
tijd van overgrootmoeder. En uit die periode kon oma, de toen 
een meisje van tien a twaalf jaar was, zo spannend vertellen. 
Haar verhalen betroffen steevast de "baedelers", die toendertijd 
(zo omstreeks 1880) veelvuldig en in grote verscheidenheid rond
trekkende landlopers. Onder hen trof men soms hele gezinnen aan, 
waarvan velen totaal dakloos. Sommigen waren zeer slim en bru
taal, anderen beleefd en oprecht dankbaar voor geboden hulp. 
Zo waren er, die hun religie prompt aanpasten aan de omstandig
heden. En een telkens terugkerend heerschap raakte, naar het 
scheen, altijd weer in extase als hij het schilderij bekeek, uit 
roepend:"Luther, Luther, du bist van mien gelobe!" 
Daarmee blijk gevend van zijn overtuigd protestantisme. 
"De oonze", zoals oma haar huisgenoten toendertijd placht te noe
men wisten, dat hij een eindje verderop waar een crucifix hing, 
zich vurig Rooms-Katholiek betoonde. 
En dan was er die onvervalste clochard met zo'n welluidende naam 
dat hij daarmee zelfs onder een brug over de Seine niet uit de 
toon zou vallen. Aan zijn gemanierdheid en ontwikkeling was af 
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te leiden dat hij een zekere komaf bezat, waarbij enige zwier en 
charme hem niet vreemd waren. Het was verrassend te ervaren, dat 
het met hem soms tot een diepzinnige gedachtenwisseling kwam. 
Het viel me op, dat wanneer grootmoeder hem in woord en gebaar 
imiteerde, ze keurig Nederlands sprak. 
Maar ook gedragsgestoorden liepen rond. Toch beschikte deze bon
te verzameling trekkers blijkbaar over een goed functionerend 
communicatiesysteem. Ze liepen zonder meer de buurman, die als 
weinig sociaal voelend bekend stond, voorbij en klopten aan bij 
mijn overgrootouders. Want oma's moeder was nogal met het lot 
van de minderbedeelden begaan. Daarnaast bezat ze een zekere 
vastberadenheid. Dat was ook wel nodig om te voorkomen, dat de 
lieden die van lieverlede haar boerderij overliepen, niet over 
haar liepen. 
En zo ontstonden de verhalen die vertelden van bittere armoede. 
Maar ook van arrogantie, naast wellevendheid en komische situa
ties. 

Op een koude wintermiddag betrad een man de boerenkeuken en 
vroeg om een boterham. Nu was het zo, dat in de vorige eeuw bij 
de boeren in deze streek het dagelijks brood uit roggebrood be
stond. Suiker was luxe en alleen zondags kreeg men daarvan een 
lepeltje in de koffie. Eten was er over het algemeen voldoende, 
maar geld hadden ook de boeren niet en de van het geld bulkende 
boeren, die hun zoon verboden om met de dochter van een daggel
der te verkeren, kende men in deze contreien hoofdzakelijk uit 
de streekromans. 
Zo kreeg ook onze gast een snee roggebrood met spek. Maar veront
waardigd wees hij dit van de hand. "Als ik steel en in de gevan
genis kom" sprak hij,"dan krijg ik dit te eten". Toen men weiger
de om wittebrood te serveren, wat men overigens ook niet had, be
gon hij te razen en te tieren. Daar het hem duidelijk werd dat 
dit niet voldoende indruk maakte, schoof onze vriend te langen 
leste maar naar de tafel. Maar hij was te laat. De boerin griste 
het brood net voor zijn neus weg en zei:"Geerne of in 't geheel 
neet. Hoo minder hoo better. A'j maor gezond bunt." 
Wat beteuterd vroeg hij om onderdak voor de nacht. Dat kon hij 
krijgen. Men was er op berekend en had m de warme stal een ruim
te met hooi en dekens, doch dit was totaal beneden meneer zijn 
stand. Weer volgden er allerlei verwensingen, maar het was hem 
inmiddels wel gebleken dat hij hiermee mets bereikte. Toen 
speelde hij zijn laatste troef uit."Mevrouw," zo sprak hij,"Waar
dig heb ik geleefd, waardig zal ik sterven. Ik verlaat nu dit 
pand en leg mij buiten in de sneeuw ter neder. Daar zal ik zeker
lijk doodvriezen onder Gods open hemel. Maar mevrouw, besef wel, 
dat is dan Uw schuld en die schuld blijft eeuwig op U." "le'j 
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doot maor", zei mevrouw. Daarna verliet hij fier het vertrek en 
voegde de daad bij 't woord. Buiten, onder de knotwilg, goed 
zichtbaar vanuit de boerenkeuken, ging hij in de vrieskou in de 
sneeuw liggen. "Stille laoten liggen", zei ze tegen de onthutste 
kinderen. "Den steet wal weer op atte 't gat kold krig." Vanaf 
de muur keek Luther zwijgend toe. Maar de man stond niet op. Uur 
na uur verstreek en toen de laagstaande winterzon onder ging en 
de zwarte vlek onder de knotwilg langzaam in het donker van de 
vallende avond opDoste, was de boerin niet meer zo zeker van 
zichzelf. 
Een paar dagen geleden was er ook zo'n vreemde sinjeur aan de 
deur geweest. Iemand met een malancholische blik, die om een be
ker melk vroeg. Daarna haalde hij een hondje onder zijn jas van
daan en liet dit eerst drinken. De rest nam hij zelf. Die volgor
de deed de boerin naar de reden vragen. Het antwoord luidde:"Als 
je zo'n beestje hebt, moet je het ook goed onderhouden." Hij 
groette beleefd en vertrok. Geschokt zagen ze hoe hij buiten 
plotseling een gat in het ijs trapte en het beestje daarin duwde. 
Toen men haastig ter plekke kwam viel er niets meer te redden. 
En nu weer die kerel in de sneew. Maar de boerin besefte, dat ze 
een fout zou maken door toe te geven. Bovendien had ze hem wat 
geld gegeven voor de "Doele", een logement in het dorp, waar dak
lozen tegen een geringe vergoeding de nacht konden doorbrengen. 
Het was voor haar een opluchting toen later op de avond de man 
bleek zijn verdwenen. 

Heel naar vonden we de geschiedenis van het gezin dat op een zo
meravond arriveerde en de nacht in de schuur doorbracht. Groot
moeder liep met haar vader mee om de gasten pap te brengen. Een 
peuter werd door zijn moeder overvloedig gevoerd en z'n snoetje 
kwam helemaal onder de pap te zitten, waarbij de vader telkens 
weer vertederd zei: "Hanse, mien kleine pap-beurdeken". 
De andere morgen bracht grote consternatie en verdriet, kleine 
Hans was 's nachts gestorven. Een klein meisje uit het gezin 
liet men die dag de dodenwacht houden, terwijl de ouders de boer 
opgingen, 's Avonds kwam er iemand van de gemeente met een kist 
om het lijkje te halen. De vader liep aanvankelijk mee in de 
'stoet', doch na enkele tientallen meters bleef hij staan en ... 
keerde terug. De bijgelovigheid onder het rondtrekkende volk was 
groot, want maandenlang bleef men op de boerderij verschoond van 
bezoek van dit soort gasten. Nu trokken ze naar de buren, daar
bij nauwkeurig informerend naar het huis waar onlangs een kind 
gestorven was. 

Nee, dan het verhaal van de man met z'n hond Moor. Daar kon je 
tenminste om lachen. Die hond kon namelijk bidden. Als de baas 
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Lmks: Willem Brummelaar uit de buurtschap Lmtfelde. 
Rechts: Te Loeke m 't zundagse pak. 
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De kleding van onze Beltrumse voorouders, deel 3. 

Zoveel er in de vorige afleveringen is verteld over de kleding 
van de vrouw, zoveel minder is er te vertellen over de kleding 
van de man. Men was vaak van mening dat het uiterlijk vertoon 
bij de vrouw beduidend belangrijker en bovendien indrukwekken
der was, denk alleen maar aan de hoeveelheid en grote verschei
denheid van mutsen en sieraden. 
Over de mannenkleding werd bovendien niet veel geschreven. 
Enkel een paar leuke uitdrukkingen over 'de bokse', bij ons be
kend als broek, zoals: De jonge komt in de bokse; moeder zit 
hem achter de bokse; hee mot uut de bokse; en doet wat in de 
bokse; hij krijgt wat in de bokse; en moeder hef de bokse an; 
vader is aan het kruisjassen en krijgt het an de bokse. 
Als vroeger aan het eind van de bruiloft de bruid door de vrou
wen in bed was gelegd, en de bruidegom door zijn vrienden op 
een stoel werd gezet en van zijn bovenkleren ontdaan, werd hem 
ook 'de bokse' uitgetrokken, wat het gewichtigste ogenblik van 
de operatie was. 
Dan werd het bed opengeslagen en de bruidegom, die voor de vorm 
moest tegenstribbelen, werd naast de bruid gelegd. Daarna werd 
de bedstee tot aan de zolder volgepakt met stoelen, om beiden 
op de plaats te houden. De deuren gingen dicht en ook daar een 
paar stoelen voorgezet om een ontsnapping te voorkomen. 
Alles draaide dus eigenlijk om 'de bokse', want naast het hemd 
is dit het meest intieme kledingstuk van de man. Jas, vest,hemd, 
rok en kousen werden ook op het roggeland wel uitgetrokken, 
maar 'de bokse' niet. Over de bokse zullen we het later nog heb
ben. 

Het ondergoed. 
In de vorige eeuw droeg een man hetzelfde linnen hemd als de 
vrouw. Deze kon tot de knie reiken. Om het uitscheuren van de 
slippen te voorkomen, naaide men er aan de binnezijde een vier
kant stukje tegenaan. Om de hals had het hemd een opstaand 
boordje, en evenals het hemd van de vrouw, had ook dit hemd een 
spinke en dreilassche. Na het linnen hemd kwam het halflinnen 
hemd in gebruik. Dan is er een beleg aangebracht met knoop en 
knoopsgat als sluiting. Het had geen opstaand boordje meer. Na 
het linnen hemd kwamen de katoenen of flanellen hemden. Deze 
absorbeerden goed het zweet en gingen sterke afkoeling tegen, 
's Winters trokken de mannen daar nog een borstrok over aan, 
soms één met lange mouwen. Zomers werd deze vervangen door een 
katoenen. Zo'n borstrok had ongeveer het gewicht van een dikke 
wintertrui. Samen met het dikke flanellen hemd, vormde dit een 
enorme vracht ondergoed. Als men over pijn in de rug klaagde en 
met die klacht naar de dokter ging, zei deze soms, dat men maar 
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Marskramers droegen mect,Ldl ven kiel. 
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minder kleren aan moest trekken. Over het hemd werd ook wel een 
hemdrok gedragen. De hemdrok had lange mouwen, sloot nauw om de 
hals en had een dubbele rij knopen. Hij was recht van model en 
reikte tot de heupen. Deze hemdrok was van katoen en met flanel 
of molton gevoerd, (na 1900). 
Onderbroeken maakte men van een soort piqué: blauwe ketting en 
witte inslag. De witte kant droeg men naar het lichaam toe. De 
gebruikelijke kleuren waren brum-wit of wit-blauw. Deze stof 
was zeer sterk. Veel later kwamen er verschillende soorten tri
cot ondergoed op de markt met lange of korte mouw, een sluiting 
met knoopjes op de schouder of schuin middenvoor etc. 
Onderbroeken werden onderaan voorzien van bandjes die dichtge-
strikt werden. Veel later kwam er elastiek in de boord en de 
pijpen. 

De kiel. 
Zo omstreeks 1850 schijnt het model van de kiel uit Zuid-Duits-
land naar onze streek overgewaaid te zijn. De stof was bomba
zijn. Het oorspronkelijke model was vrij lang en reikte wel tot 
aan de knieën. De mouwen waren wijd en laag ingezet. De halsope
ning en de mouwinzet waren gerimpeld. Een kiel was altijd blauw 
en diende als overjas en paraplu. Vooral marskramers, voor wie 
een paraplu te lastig was, droegen vaak een kiel. De boer droeg 
hem op het land met een rode zakdoek als halsdoek. Verder droeg 
hij een strohoed en deze maakte men dikwijls nat, omdat droog 
stro snel brak. Het was overigens wel een slappe grote hoed, m 
tegenstelling tot de vliegmatte die van een soort bies gemaakt 
werd en niet snel brak, maar ook duurder m aanschaf was. 
Later werd de kiel korter, minder wijd, donker blauw en veran
derde het materiaal m dunne katoen. Dat een boer altijd een 
rode zakdoek om de hals had is niet waar. Bij het dorsen knoop
te hij een rode zakdoek of andere doek om de hals om te voorko
men, dat er stof achter de kleren kwam. In de rouw-periode was 
de doek blauw of zwart. Het verschil tussen de boezeroen en de 
kiel zit hem in het feit, dat de boezeroen in de broek werd ge
dragen en de kiel er overheen. Men gebruikte linnen knopen en 
dat was wel eens lastig. Deze sleten erg in de was, zodat het 
blik, roestvlekken veroorzaakte op het hemd of op het andere 
wasgoed. 

De broek. 
Kniebroeken werden voor 1800 gedragen in combinatie met gebrei
de kousen. Door een veter aan de achterzijde van de tailleband 
trok de man de broek op maat. 
Later kwamen de lange broeken met een klepsluiting middenvoor 
en met knopen gesloten. Dit was afgekeken van de kniebroek, die 
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Opnamr uit 1912 van de familie Ottink m Beltrum. 

Familie Fumte voor hun nieuwe boerderij m hfUrum, 1906. 
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dezelfde sluiting kende. De stof was veelal wol of halfwol. Ook 
deze broeken konden dikker of dunner zijn, al naar gelang het 
seizoen. Ook werden ze van blauw keper vervaardigd. 
Toon te Starte en Jans Stoteler hadden een broek van pillow, 
dat was een erg sterke en stijve stof. Meekes, de stoelendraai-
er die langs de deur kwam, had er ook één. Na 1918 kwamen de 
manchester broeken. Deze noemde men in die tijd wel de Engelse 
broeken. 

De kousen en het schoeisel. 
Bij de kniebroek werden oorspronkelijk slob of gebreide kousen 
gedragen. De slobkousen waren echter alleen voor de beter gesi
tueerde mensen. De slobkousen vielen over de schoen of klomp 
heen en werden met een riempje onder de zool op zijn plaats ge
houden. Ze waren erg warm en werden dan ook alleen gedragen als 
het koud was. Zelf gebreide kousen van zelfgesponnen wol of van 
sajet, een weefsel van wol met katoen, overigens zeer sterk, 
was het meest gebruikelijk. Ze waren voornamelijk zwart. Maar 
ook wel paars, zoals bijvoorbeeld Meekes de stoelendraaier ook 
droeg. Ook waren er sokophouders, omdat er geen elastiek m 
zat. 
Klompen werden veel gedragen, maar ook schoenen. Deze waren van 
leer en hadden op de wreef een klep. Ze werden gesloten met ve
terriempjes. Deze droeg men alleen zondags. Later had men ook 
wel schoenen met elastiek in de zijkant. Men kon er makkelijk 
in en uitstappen. Verder kende men fletsschoenen, dat waren la
ge leren schoenen met een riempje over de wreef. 
Tachtig procent van de mannen, hadden als ze door de week naar 
de kerk gingen, echter klompen aan. Wanneer men in de buurt 
ging kraamschudden, of had men een andere feestelijke gebeurte
nis, dan deed men de uitgaansklompen aan. 

Het vest en het befje. 
Als men door de week uitging, dan deed men een befje om, dat 
stond gekleed. Dat kon over het boezeroen of kiel gedragen wor
den. Het kon van gummi of karton zijn, dat overtrokken was met 
zwarte katoen, en had een opstaand boordje van 3 cm hoog. 
Hierop had men vaak vlinders of knoopjes gezet om het te versie
ren. 
Het vest kennen we nog precies zo. Omstreeks 1900 was het de 
gewoonte, vesten te dragen met een dubbele rij knopen. Behalve 
op een begravenis. 

De jas. 
De jassen waren van /wart laken en 's winters was de stof van 
duffel. Sommigen droegen de jas echter 's zomers en 's winters. 
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Wat de kou keert, keert ook de hitte, daar ging men van uit. De 
lengte van de slippen verschilde tot 1900, van lang tot iets 
boven de knieën, iets geerend en tegen elkaar sluitend van 
voren tot kortere jaks. Niet geerend, maar met rechtlopende 
slippen, welke later we ook wel de slipjas noemde, na 1920. 

Hoeden en petten. 
Met het trouwen schafte men vaak een hoge hoed aan, of men leen
de er één. (Zo'n hoed kostte in 1935 vijf gulden). Deze werd la 
ter alleen nog gedragen als men achter de lijkwagen liep in de 
rouwstoet, van de naaste overleden buurman of buurvrouw. De ho
ge hoed was gemaakt van zijden pluche op een ondervorm van in 
schellak gedrenkte neteldoek. Zo worden ze tegenwoordig nog 
hier en daar met de hand gemaakt. Na 1880 kwamen ze in de mode. 
Ook hadden ze ook wel hoge zijden petten. Hendrik Vogt, Dieks 
van de Snieder hebben ze nog lang gedragen. Dit waren protes
tantse mensen en die droegen dergelijke kledingstukken toch wat 
langer dan de katholieken. Maar in het dagelijks verkeer droeg 
men de Lakense petten, die nogal verschilden in soort. Ze kon
den een knoopje bovenop de pet hebben, of een papieren klep, 
maar ook leren kleppen behoorden tot de mogelijkheid. Papieren 
kleppen hadden als nadeel, dat ze geen regen konden verdragen, 
zoals een leren klep. 

Beltrum, najaar 1990. 
Marian Verheijen -Klein Gebbinck. 

BRONNEN FN I.ITKKATUUK: 
- T.Hesselink- van der Riet, Klederdrachten in Noord-Oost Twente, 

1920: het begin van het einde. Stichting Heemkunde Albergen. 1984. 
- Inwoners uit Beltrum: fam. Storteler-Huurneman, fam. Ni jbroek, 
mevr. Wolterink-Hanselman, Mevr. Harbers en mevr. Smil. 

- Foto's werden beschikbaar gesteld door: Mevr. 'luinLe -Hcernink, 
Fam. Neerlaar en ,]. Baake 
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Keltin^liiiwelijken in Kiberĵ sc Families, deel 3. 

Olminkhof-Harink-Hotink/Heutink-Bouwmeester-Brummelaar-
Breteler-Eijsink, 
Op aflevering (Old Ni-js nr.13) van deze reeks artikelen rea
geerde de heer A,J. Derking te Borculo. 
De heer Derking zond mij een korte beschrijving van de Hof Cage
linck (Kagelink zoals het nu wordt geschreven) en haar bewoners 
te Markvelde, gemeente Diepenheim. 
Op 22 mei 1810 trouwde Joannes Bouwmeester met Johanna Cagelinck 
Joannes (hij werd Jannes genoemd) Bouwmeester noemde zich ook 
Cagelinck, waaruit valt af te leiden, dat hij ook op het erve 
Kagelink woonde. Het echtpaar is kinderloos gebleven. 
Zoals reeds eerder in aflevering I, is Jannes Bouwmeester, of 
Cagelinck, op 17 januari 1831 met Joanna Geertruid Hoting ge
trouwd. Ook vermeldde ik, dat Jannes Bouwmeester in 1838 is over
leden en dat Joanna Geertruid op 11 februari 1839 (een jaar en 
één dag nadat Jannes was heengegaan)met de 33-jarige Jan Hendrik 
ten Brummelaar trouwde. Jan Hendrik was afkomstig van het erve 
Brummelman onder Markvelde. Wist ik nog niet zeker of het huwe
lijk kinderloos was gebleven, de beschrijving laat ons weten, 
dat er inderdaad geen kinderen zijn geboren. 

Uit het verhaal over de "Hof Cagelinck" is nu gebleken, dat het 
kettinghuwelijk nog niet ten einde was! Ik citeer hieruit: 

"Janna Geertruid Heuting overlijdt ca.1865, waarna de bijna 
60-jarige Jan Hendrik ten Brummelaar hertrouwt met Anna 
Breteler, uit welk huwelijk eindelijk weer kinderen geboren 
worden, met namen: 
1 Hermanus Johannes ten Brummelaar, thans landbouwer op 
"Wiedenbroek" onder Diepenheim en 

2 Johanna Geertruida ten Brummelaar, thans gehuwd met 
Johannes te Lintelo onder Neede." 

Verderop in "Hof Cagelinck" staat te lezen: 
"Ten Brummelaar sterft na eenige jaren, waarna zijn weduwe 
Anna Breteler hertrouwt met Bernardus Gerhardus Eijsink uit 
"de Moriaan" te Haaksbergen. 
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren met namen: 
1 Hermina Johanna Eijsink, thans gehuwd met Antonius 
Hendrikus Reijerinck, landbouwer te Zwolle, gem. Eibergen 

2 Aleida Martina Eijsink, de vrouw van Jan Hendrik Rupert, 
landbouwer, wonende op het Erve "Duusman" te Brammelo, 
gem. Haaksbergen. 

3 Gerhardus Albertus Richardus Eijsink, den eigenaar van 
" Cagelinck" 
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Gasthof Anton Reirmk te Zwilbroek (coll. Olminkhof) 

4 Maria Petronella Rebecca Eijsink, gehuwd met Antonie 
Reijerinck, landbouwer te Zwilbroek (D). 

5 Henricus Wilhelmus Paulus Eijsink, Pastoor te Vilsteren. 
6 Hermanus Engelbertus Johannes Eijsink, landbouwer, 
wonende te markvelde." 

De in het citaat genoemde Antonie (Tonie) Reijerincks moeder was 
Hermina Olminkhof (1845-1917). Zij was geboren en getogen op de 
Jonge Scholte in Olden-Eibergen, daar waar eens dit kettinghuwe-
lijk was begonnen! 
Het begon met Jannes Olminkhof en Anna Harink die op 20 november 
1813 trouwden. Het kettinghuwelijk eindigde, doordat op 9 april 
1900 Bernardus Gerhardus Eijsink overleed. Dit kettinghuwelijk 
duurde ruim 86 jaar en er waren 7 partners bij betrokken. 
Nu, anno 1990 kunnen wij ons een dergelijke ingewikkelde reeks 
van huwelijken nauwelijks meer voorstellen. 

Wehl, zomer 1990. 
J.J.M. Olminkhof. 
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011 Hr. 
018 Hr. 
033 Mw. 
047 Hr. 
059 Hr. 
090 Mw. 
101 Mw. 
115 Hr. 
130 Hr. 
136 Hr. 
187 Hr. 
190 Mw. 
231 Hr. 
243 Mw. 
256 Hr. 
263 Hr. 
301 Mw. 
350 Mw. 
357 Hr. 
367 Hr. 
379 Hr. 
410 RIJ 
414 Hr. 
418 Hr. 
524 Hr. 
547 Hr. 
568 Hr. 
569 Mw. 
570 Hr. 
571 Hr. 
572 Hr. 
573 Mw. 
574 Hr. 
575 Hr. 
576 M̂ v. 
577 Mw. 
578 Mw. 
579 Hr. 
580 Hr. 

J. v/d Doel 
J. Pellen 
Nijland-Willink 
A. Buter 
G.B. Nijenhuis 
G. te Velthuis- Kluvers 
M.R. van Reeden 
H.J. Roerdink 
H. Reuvekamp 
H. Nijman 
F.H.J.M. Schepers 
A.G. Schulenberg 
C. Gorcora 
J. \eerlaar 
H. te Hoonte 
J.L. Mengerink 
B. Graas- Bekkenutte 
A.B.J.Schaperclaus-Slotboom 
A. Droppers 
J. Keramk 
L. Wolterink 

ksarchief in Arnhem 
G.H. Bussink 
W. Smalen 
R. Bosklopper 
E. Stokkers 
H.J. Wellink 
L. Wiarda-tei Braak 
J.J.M.W. ter Laak 
R. Ravesloot 
H. Postma 
P.H. Odink 
H.J. Hanselman 
L.J.W. Firing 
H.Vi. Reimelink 
H.A. Harmelink-Abbmk 
E. Ste>nis-01minkhof 
N.J.M. Adema 
B.J. Spoor 

Rekkenseweg 32c 
de Bas 19 
Burg.Bloemerstraat 47 
Gantvoort 5 
Woestenes 3 
H. ten Catestraat 12 
Leeuwerikstraat 13 
Winterswijkseweg 25 
de Kaerape 6 
Venestraat 12 
Bronbeekstraat 52 
Dorpstraat 82 
Gitaarstraat 14 
Bruggertweg 4 
G.L.Rutgersweg 51 
Matterhorn 4 
Huenderstraat 39 
Crocusstraat 11 
Struweel 9 
Jasmijnstraat 69 
Mr. Nelissenstraat 57 
Markt 1 
Grotestraat 112 
Kon.Wilhelminastraat 
Walsstukke 2 
Hagensweg 5 
Meddoseweg 5 
Verl.Herenweg 130 
Ketterinkbraak 27 
Molleweg 1 
Reuvekamp 34 
Hoogkamp 86 
Gonst.Huygenstraat 7 
Mallumsemolenweg 8 
Boterakkerweg 4 
Willemstraat 7 
't Veld 7 
Dr.Welfferweg 8d 
Geessinkbrink 2 

7157 
6644 
7271 
7161 
7151 
7151 
7151 
7152 
7461 
7102 
7151 
7361 
6544 
7156 
7161 
1186 
7151 
7151 
3892 
2982 
7156 
6811 
7151 
7151 
7152 
7152 
7152 
9722 
7152 
7156 
7152 
7152 
7131 
7152 
8741 
7001 
7603 
3615 
7152 

AE 
AV 
DB 
KK 
MG 
ZG 
TM 
BV 
GG 
BZ 
EK 
AX 
XG 
NB 
PJ 
EC 
DB 
VR 
CD 
CL 
MB 
CG 
BG 
CP 
JR 
BR 
EM 
AJ 
JC 
LJ 
GW 
GL 
WG 
AT 
CD 
HK 
EC 
AN 
JL 

Rekken 
Ewijk 
Borculo 
Neede 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Rijssen 
Winterswijk 
Eibergen 
Beekbergen 
Nijmegen 
Beltrum 
Neede 
Amstelveen 
Eibergen 
Eibergen 
Zeewolde 
Ridderkerk 
Beltrum 
Arnhem 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Groningen 
Eibergen 
Beltrum 
Eibergen 
Eibergen 
Lichtenvoorde 
Eibergen 
Sleen 
Doetichem 
Almelo 
Westbroek 
Eibergen 

file:///eerlaar


Aan\ulling ledenlijst Historische Kring Eibergen 

581 Hr. 
582 Hr. 
583 Hr. 
58A Mu. 
585 Hr. 
586 Hr. 
587 Hr. 
588 Hr. 
589 Mi.. 
590 M;.. 
591 Mi,. 
592 Hr. 
593 Hr. 
594 Mu. 
595 Hr. 
596 Hr. 
597 Hr. 
598 Mv. 
599 Mi.. 
600 Hr. 
601 Mi.. 
602 Hr. 
603 Hr. 
604 Hr. 
605 •'11.. 
606 Mi.. 
607 Hr. 
608 Hr. 
609 Mi.. 
610 Hr. 
611 Mi,. 
612 Hr. 
613 Mv.. 
614 Mv. 
615 Hr. 
616 Mi.. 
617 Hr. 
618 Mi.. 
619 ̂ h.. 
620 Hr. 

H.J. Boui.iBeester 
B.G.H, .î rink 
L. Strangers 
T.W.A. Olminkhof 
H. Bloemena 
F.J.H. Odink 
C. Floors 
B. Bartelink 
H.J. Giesbers-Onstein 
A. V, d Neut- Wanders 
G.H. Wormeester- Dijkmans 
k.J. Willemsen 
J.G.A. Reesmk 
H. Botterhuis 
Lodei.eegs 
k.H. Schuurman 
H.W. Laramers 
Valkenburg- Busink 
R. \eltmaat 
M. te Spenke 
L.H. Fintelman-Stoelhorst 
K.J. te Raa 
G.H. ter Horst 
P.J.J. de Wit 
H. ten Elshof 
J.P. Gerritsen 
B. Dijkhuizen 
K. Geesink 
w.J. Geesink- Siamielink 
A.J. Graven 
A. Kerkemeijer 
J. Bongers 
B. Bongers- Averdijk 
\. Karnebeek- Reesing 
J.B. Grijsen 
Grijsen- Bolderdijk 
J.C. Wierda 
T. W'ierda- Juhrend 
Izaks- Odink 
Joh. Leussenkamp 

Kon.Julianastraat 12 
Ligusterstraat 3 
Wildlaan 28 
Oldenzaalsestraat 78-1 
J.W'.Hagemanstraat 22 
P.J.Troelstrastraat 40 
Kon.Julianastraat 26 
Wilgenstraat 16 
V. Heeckerenstraat 10 
Jasmijnstraat 10 
De Lijster 4 
J.W. Hageraanstraat 2 
Esdoornstraat 4 
Eimersi.eg 5 
Huenderstraat 27 
H. Harmsenstraat 29 
Patrijsstraat 40 
W.A. van Spaenstraat 2 
Postbus 219 
H. ten Catestraat 18 
Bosstraat 25a 
Moleni.eg 17 
Kerkdijk 6 
Grotestraat 63 
J.W. Hagemanstraat 73 
Kruiskamp 2 
Vogelenzangstraat 34 
Olden Eibergsedijk 5 
Olden Eibergsedijk 5 
Landi,eersdijk 7 
Rekkensei.eg 22 
Oldenkotsei^eg 1 
Oldenkotsei^eg 1 
Slemphutteri,eg 7 
Keerdijk 2a 
Keerdijk 2a 
Kerkstraat 39a 
Kerkstraat 39a 
Arnold Drostlaan 81 
Hupselsei,eg 22 

7151 
7101 
2211 
7551 
7151 
7556 
7151 
7151 
7151 
7161 
7671 
7151 
7151 
7151 
7151 
7131 
7161 
6671 
7240 
7151 
7161 
7151 
7152 
7151 
7151 
7152 
7151 
7151 
7151 
7152 
7157 
7157 
7157 
7157 
7152 
7152 
7151 
7151 
7523 
7151 

CH 
WT 
KG 
AL 
AG 
m CJ 
XA 
DZ 
CA 
VB 
AG 
ZA 
HB 
DD 
CJ 
JP 
BZ 
AE 
ZG 
X\ 
HA 
DB 
BB 
AE 
JG 
VD 
NB 
NB 
CE 
AD 
BV 
BV 
CX 
BP 
BP 
BV 
BV 
EL 
E>1 

Eibergen 
Wmtersirfijk 
Noordi^ijkerhout 
Hengelo(o) 
Eibergen 
Hengelo(o) 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Neede 
Vriezenveen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Lichtenvoorde 
Neede 
Zetten 
Lochem 
Eibergen 
Neede 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Rekken 
Rekken 
Rekken 
Rekken 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Den Haag 
Eibergen 

file:///eltmaat


Aanvulling ledenlijst Historische Kring Eibergen 

621 Hr. 
622 Hr. 
623 Hr. 
624 Hr. 
625 Hr. 
626 Mu. 
627 Hr. 
628 Hr. 
629 Hr. 
630 Hr. 
631 Hr. 
632 Hr. 
633 Hr. 
634 Hr. 
635 Hr. 
636 Hr. 
637 Hr. 
638 Hr 
639 Hr. 
640 Hr. 
641 Mu. 
642 Hr. 
643 Hr. 
644 Hr. 
645 Hr. 
646 Hr. 
647 M».. 
648 Hr. 
649 Hr. 
650 Hr. 
651 Hr. 
652 Hr. 
653 Hr. 
654 Hr. 
655 Hr. 
656 Mw. 
657 Hr. 
658 Hr. 
659 ^^. 
660 Hr. 

B. Maalman 
H. Langenberg 
Th. Kok 
D.W. Lammers 
^.B. Penterman 
J. Henge\eld- Pleiter 
G.J. Keuper 
H.J.G. Hazekamp 
B. Laraers 
R.H. Bartelink 
Th. Reith 
D. Schot 
C. Scholten 
\.J. Abbink 
G.ls. Forkink 
G.'v,. Wormeester 
E. Timmermans 
A.k. Nijhuis 
U. Uassink 
B. Heersink 
M.E. V. Sparkeren-Kuiling 
F.H. Nijman 
G.Th. Vvoeltjes 
H.M. Danker 
D. Hageman 
J. Broekman 
G.Roes- Boesveld 
G.J. Landewers 
van Mameren 
G. Wormgoor 
J.W. Klem Veldink 
W. Was 
J. Ooink 
K. Welmermk 
^.H.M. Kerkemeijer 
J. Kerkeraeijer- Huybregts 
A.J.L. Markerink 
D.N. Jansen 
M. ter Braak- Hietbrink 
P.J. te Raa 

H. ten Catestraat 62 
Hortensialaan 20 
Dorpstraat la 
Atjehstraat 23 
Kerkdijk 20-22 
Eibergsestraat 207 
Eibergsestraat 211 
Julianastraat 16a 
Groenlosev.eg 33 
Gosselink\.eg 30 
Akelei 12 
Lindestraat 31 
Grotestraat 74 
Esdoornstraat 33 
Landueerdijk 9 
Krebberskamp 20 
Huenderstraat 5 
Groenloseueg 44 
Koningsbuit 18 
Rekkensebinneni.eg 1 
't Wievenveld 1 
Oosterinkv.eg 1 
W. Sluvterstraat 23 
Forsythiastraat 15 
J.W. Hagemanstraat 81 
Vogelenzangstraat 26 
Niessinkkamp 44 
Haaksbergseweg 92 
Ruskesslatv.eg 4 
Steenraorsueg 8 
Scholtenueg 16 
Meverinkveldweg 4 
Weg naar Voorst 166 
Hooness»eg 4 
de Lindevoort 32 
de Lindevoort 32 
Mallumseraolenweg 32 
De Witstraat 32 
Dr. Arienstraat 6 
Huttendijk la 

7151 
7101 
7156 
7512 
7152 
7481 
7481 
7161 
7151 
7161 
7152 
7151 
7151 
7151 
7152 
7152 
7151 
7151 
7152 
7152 
7152 
7152 
7151 
6982 
7151 
7151 
7152 
7161 
7157 
7478 
7273 
7495 
7205 
7152 
7157 
7157 
7152 
2011 
7481 
7157 

ZD 
XG 
LK 
BP 
DB 
HJ 
HJ 
CR 
HH 
UT 
JS 
XB 
BD 
ZC 
CE 
JB 
DA 
HG 
GP 
AN 
AS 
CB 
VA 
BA 
AE 
VD 
BJ 
BiM 
BK 
PM 
SN 
VB 
CV, 
AB 
AL 
AL 
AT 
DV 
JL 
BS 

Eibergen 
Winterswijk 
Beltrum 
Elnschede 
Eibergen 
Haaksbergen 
Haaksbergen 
Neede 
Eibergen 
Neede 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Doesburg 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Neede 
Rekken 
Diepenheim 
Haarlo 
Arabt Delden 
Zutphen 
Elbergen 
Rekken 
Rekken 
Eibergen 
Haarlem 
Haaksbergen 
Rekken 



Aanvulling ledenlijst Historische Kring Eibergen 

661 Mw. 
662 Hr. 
663 Hr. 
664 Hr. 
665 Hr. 
666 Hr. 
667 Hr. 
668 Mw. 
669 Mw. 
670 Hr. 
671 Mw. 
672 Hr. 
673 Hr. 
674 Hr. 
675 Mw. 
676 Hr. 
677 Mw. 
678 Hr. 
679 Hr. 
680 Hr. 
681 Hr. 

J.L. Schutte- Neerlaar 
G.J.J. Kuenen 
G. Rhebergen 
H. te Brake 
B.B. Hasselo 
J.H. Blankvoort 
G. Groot Roessink 
R. Ebeling 
G.M.Ziemerink-Wormeester 
J. Schroef 
M. Verhoeven- Koenders 
E.M. Danker 
A.G.W. Asschert 
D.B. Lammers 
J. Meijer- v/d Las 
G.A. te Raa 
G. Bosman-Wennink 
J.U. de Groot 
U.J. Emsbroek 
J.J. Meulenkamp 
H.H.G. Baten 

Eibergseweg 7 
Eibergseweg 7 
De Maat 9 
Grotestraat 86 
Rekkensebinnenweg 
Crocusstraat 28 
Hoogkamp 41 
Huenderstraat 4 
Kon. Julianastraat 
Hoge Rijndijk 297 
Geenestraat 95 
De Pothof 41 
Kamillelaan 7 
H. ten Catestraat 
Bronkhorstkamp 16 
Klaashofweg 6 
Piet Heinlaan 71 
Geesmksbrink 9 
Hofvennestraat 6 
Vaart 49 
Graslaan 56 

16 

30 

52 

7156 NR Beltrum 
7156 NR Beltrum 
7151 RC Eibergen 
7151 BE Eibergen 
7152 AK Eibergen 
7151 VR Eibergen 
7152 GJ Eibergen 
7151 DC Eibergen 
7151 GJ Eibergen 
2382 AN Zoeterwoude 
6031 VN Nederweert 
6971 HE Brummen 
3925 RG Scherpenzeel 
7151 ZE Eibergen 
7151 DJ Eibergen 
7151 DT Eibergen 
3843 EX Hardewijk 
7152 JM Eibergen 
7151 TZ Eibergen 
9401 GH Assen 
6833 CK Arnhem 
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