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Linksboven:'De
Kluiversgang
was tot het midden van de jaren
zestig
één van de verbindingsteegjes
tussen de Nieuwstraat
en
Grotestraat.
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Het pand van Meulenkamp had aan de achterkant
schuren,
stallen
en een karloods.
Onder: Het echtpaar
Meulenkamp in de deuropening van bun winkel.
(Coll.
B.Meulenkamp.)
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Mien Lieve Tied...
5. De Kluiversgang gedurende 70 jaar.
Sinds 1900 heeft de Kluiversgang al verschillende namen gehad.
Het is mij niet bekend, wanneer de naam Kluiversgang aan het
gangetje is gegeven. Waarschijnlijk is de naam afkomstig van een
zekere Kluivers, die daar in de directe omgeving heeft gewoond.
Maar het is ook mogelijk, dat die naam een heel andere oorsprong
heeft, doch een feit is het, dat dit "gangetje" de jaren door verschillende benamingen heeft gehad, genoemd naar hen, die zaken
deden in het winkelpand, dat stond, samen met de bijbehorende gebouwen, zoals stallen, schuren, karloods e t c , op de plaats, waar
nu de Edah is en slager Wagenmakers en de Covinet.
Van 1870 tot 1917 woonde in dat winkelpand C.E.Voltman, die pakhuis, schuren, paardenstal, karloods en tuin in gebruik had. Men
sprak toen van "Voltmans gangesken."
In 1917 deed hij de zaak met woonhuis en bijbehorende gebouwen
over aan E. Frederiks, die er gewoond heeft tot 1936. Toen sprak
men van "Frederiks gangesken". Tot mei 1938 heeft een zekere Van
Veelen er gewoond en heette het "Van Veelens gangesken" en vanaf
mei 1938 werden zaak en gebouwen overgenomen door B. Meulenkamp
en kreeg het de naam van "Meulenkamps gangesken". Laatstgenoemde
heeft in 1960 de percelen verlaten en ze een paar jaar later voor
doorbraak verkocht aan de gemeente Eibergen. Toen het winkelpand
na afbraak verdwenen was, kreeg de verbrede straat weer de naam
Kluiversgang. (Inmiddels weten wij, dat de naam Cluyvers al in de
18e eeuw voorkwam in Eibergen. Eén van hen had zelfs als gemeensman zitting in het stadsbestuur. Of aan deze familie de naam
Kluiversgang ontleend is, weten wij ook niet (red.)).
De Kluiversgang was vroeger één van de verbindingen van Nieuwstraat en Hagen naar de Grotestraat.
's Avonds was de Kluiversgang, als je van de Hagen kwam, pik- en
pikdonker. Je liep dan langs het hek bij Haarman met aan de
andere kant het wagenpark van aannemer J.G.Blankvoort. Na het hek
van Haarman kwam je bij Willem Wansink, die bij de Spoorwegen
werkte. Later woonde daar Gerrit Haarman jr. Als je vroeger naar
de bewaarschooltuin wilde, moest je voor langs het huis van
Wansink via een poortje naar de bewaarschooltuin, waarin twee
heel grote bomen stonden, een kastanje en een lindeboom. En ook
nog enkele hulstbomen. Heel veel Eibergse jongens en meisjes hebben hier als kleuter gespeeld in de grote zandbak met schopjes en
kruiwagentjes en hebben daar op het grote hobbelpaard gezeten.
De bewaarschooltuin grensde weer aan de tuin van mevrouw Huender,
die ongeveer even diep was en aan de andere zijde lag het tuintje
van Jelten. Dan volgde aan de Kluiversgang een overdekt open hok,
waar wij de kolenkisten hadden staan en waar wij tijdens de
bezetting onze radio in de grond hebben gestopt, goed verpakt in
oliepapier.
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Boven. Lj^ L^luivei hgdng in de jaren zeventig.
Links
aannemer Blankvoort. In het pand op de achtergrond
nmgdienst gehuisvest,
(coll. B.Blankvoort) .
Onder: Rechts kijken we de Nieuwstraat in richting
Op de voorgrond het huis van Haarman. In het witte
woonde Wansmk (van 't Spoor), (coll.
W.J.Heinen)

de werkplaats van
was jaren de wogarage
huisje

Iliohan.
links
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karloods met een zolder erboven. Er stond altijd een ladder bij,
zodat je direct hogerop kon. Deze karloods was eigenlijk iets
merkwaardigs. De kerkgangers zetten er 's avonds hun fietsen in
en kwamen vervolgens na de kerk bij ons koffie drinken. Dat was
"d'n Angang". Men dronk dan twee kopjes koffie met een koekje en
ging dan naar huis.
Tijdens zo'n koffie-uurtje werd er over allerlei nieuws gesproken
Het was altijd erg leuk om met zoveel mensen kontakten te hebben.
Je kende dan ook heel veel gezinnen en je wist precies, wie familie van wie was en hoe de gezinnen in elkaar zaten en hoe het met
de gezondheid hier en daar gesteld was.
In de ene hoek van de karloods stond een groot petroleumvat, van
waaruit je de petroleum in de bus moest pompen. Elektrisch licht
was er niet in deze karloods. 't Gebeurde wel eens, dat er laat
iemand in de winkel kwam, die nog graag een bus petroleum wilde
hebben. De winkels waren door de week iedere dag geopend tot 's
avonds 8 uur en 's zaterdags tot 10 uur. Een vrije middag of
vakantie kenden we toen nog niet. Als er dan een late klant kwam
om petroleum, dan moest je de bus in 't donker op gevoel vullen.
Dat was een hele toer, want 't kon best gebeuren, dat je de bus
er niet goed onder had staan. Als je dan pompte spoot de petroleum er langs over je handen, je kleren, of soms in je gezicht.
Naast dit petroleumvat was een "toilet", in de vorm van een ton
met een bril er op, voorzien met deksel en knop. Het toilet had
wel zijwanden, maar er was geen deur voor. Als je de deksel er af
nam, leek het wel een ijsco-kar, zo van "één van tien". Het was
meer een "snelbuffet". Niet om er iets te halen, maar om er wat
kwijt te worden en om de hoogste nood te lenigen.
Naast dit "snelbuffet" kwam de garage, waar wij de eierkisten
hadden staan. Dan volgde de paardestal en vervolgens het pakhuis
met zolder, dat grensde aan het huis van Jelten.
De sleutel van onze pakhuisdeur paste precies op het slot van de
achterdeur van Jelten. Daar heb ik een keer gebruik van kunnen
maken in de bezettingstijd. Jelten had toen zijn huis moeten verlaten. Het was gevorderd door de Duitse Wehrmacht. Jelten had
toen enkele dingen op een slaapkamer boven opgeborgen, die hij
niet direct had kunnen meenemen en daar van de Duitsers mochten
blijven staan. Jelten wilde op een keer graag twee dingen hebben,
die boven stonden. Hij vroeg mij, of ik die er uit wilde halen,
als er geen Duitsers in het huis aanwezig waren. Dat was niet zo
eenvoudig, want als ik gesnapt zou worden, werd ik natuurlijk beschouwd als een inbreker in een huis van de Wehrmacht. Dan zou
het er voor mij niet best uitzien.
Toch heb ik toen ja gezegd en op een avond heb ik het gewaagd.
Mijn vader stond op de hoek van de Kluiversgang op de uitkijk.
Het was na acht uur en pikdonker op straat. Ik ben er toen in ge-

In maart 1971 werd helaas deze kolossale
kastanjeboom
gekapt, die op de speelplaats
van de bewaarschool zoveel
jaren beschutting heeft gebracht. Het
noodlokaaltje
behoorde tot de Bewaarschool. (coll. W.J .Hemen)
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gaan, heb de beide voorwerpen meegenomen, de deur weer netjes
gesloten, en was blij, dat het goed was afgelopen.
Aan de andere kant van Haarman was een open plek, een zandvlakte,
waar Blankvoort z'n wagens stonden. En dan volgde een tuin, ruim
15 meter diep, aan de ene zijde omgeven door cementpalen met varkensgaas, aan de andere zijde bevond zich de schuur van Blankvoort
dan kwam ons woonhuis met aan de voorzijde de winkel.
In de laatste weken van de Duitse bezetting, dus in 1945, heeft
in deze Kluiversgang bij de karloods een Duitse keukenwagen gestaan en Duitse soldaten marcheerden af en aan om bij hun
keukenwagen eten te halen. We hebben daar toen oude mannen en
heel jonge jongetjes zien lopen van ongeveer 14 a 15 jaar, die
gilden bij een aanval van de Jabo's (jachtbommenwerpers (red)) van
"Mutti, Muttü". Dat was de Kluiversgang van toen, of liever
gezegd: "Meulenkamps gangesken".
En de Kluiversgang van nu? Dat kunt u zelf zien. Ik heb nooit
kunnen denken, dat, wat eens "ons terrein" was, waar wij gewoond
en gewerkt hebben, waar onze kinderen geboren zijn en gespeeld
hebben, zo'n belangrijk punt zou worden voor Eibergen.
Eibergen, februari 1991.
B. Meulenkamp.
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J AN

HARM.

Heel, heel ... veel jaren geleden, woonde er in Rekken,
tamelijk dicht aan de Berkel (bekke), een nogal
klein
en zonderling
mannetje. Jan Harm was zijn naam.
Hij woonde in 'n soort, zelfgebouwde hut en leidde een
nogal schamel bestaan. Zijn "woninkje" stond daar ergens
achter Vennevertloo
(den Toorn) en hij had heel weinig
kontakt met de bewoners om zich heen.
Toch wisten de mensen hem af en toe wel te vinden, want
hij stond toch wel een beetje bekend als
"allesmaker".
Zelf noemde hij z'n beroep maar "houtbewerker",
want
van hout, zo verzekerde hij vaak, kon hij alles
maken.
Als regel werkte hij alleen op zondag en verder
scharrelde
hij nogal veel in het rond.
Johan Odink, wonende op "Den Pester,
pachters-boerderijtje
van Elvers, bezocht op een zondag, samen met Toorn-Jans
het huusken van Jan Harm en deze was thuis. Hij was bezig
met worstepinnen
te schrapen, en hij was kennelijk
blij
met het bezoek, want zo vaak gebeurde dat
niet.
Er was nog iets onder de kurk, en zo werd het even heel
gezellig.
Jan Harm liet zo onderwijl wat dingen
zien,
die hij allemaal uit hout had gemaakt en verzekerde
z'n
gasten, dat hij alles kon maken, als het maar van hout was.
Maar Johan Odink, nogal een schalk zei, "nee Jan Harm,
dat geleuf ik neet". Doch Jan Harm bezwoer het, alles wat
van hout is, kan ik maken. Na nog wat ge-jaja en nee nee,
werden de gemoederen al wat verhit en Toorn Jans suste de
discussie
...
Ja, zei Odink toen, "a'j dan alles van holt kunt maken,
ok wat ik bedoele, dan wedde wie'j um 'n halven
liter."
"As 't van holt is dan maak ik 't oew wal", zei Harm Jan.
"Maak mie'j dan een eksternus",
zei Odink, "dat is ok
van holt." Nee ... dat kan ik neet, was 't antwoord en
zo verloor Jan Harm van zijn schamele inkomen, 'n halven
liter
'foezel'
aan Odink.
Het was een massa geld, want de houtbewerker had het niet
breed. Schraalhans-keukenmeester
voor zover het nog
keuken genoemd kon worden, omdat hij 'n kok(je) was die
leefde van 'n soort afval en
stroperij.
Verder gaat er nog een oud verhaal over een Houten Klaas. Het moet
zich ook in diezelfde tijd in Rekken hebben afgespeeld. Wie weet
daarover meer te vertellen? Ook andere oude verhalen zijn welkom.
Kom een langs, met verhalen over vroeger.
Gerard te Nijenhuis. Rekkenseweg 34. Tel.05453-1233.
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De dominee die niet mocht preken.
De twee strookjes bouwland waren elk maar twaalf meter breed en
zestig meter lang. Ze lagen ingesloten tussen de akkers die bij
de boerderij "Veldman" behoorden.
De huidige boer van Veldman had al vele pogingen ondernomen om
door koop of ruil de twee kaveltjes in eigendom te krijgen. Maar
elke poging faalde.
Niet dat de beide eigenaren zo aan deze lapjes grond gehecht waren. Ook bedrijfsmatig waren ze voor hen niet interessant en
daarom bewerkten ze deze dan ook zelf niet. "Bu'j wiezer, zukke
driete heukskes'" Nee, ze hadden ze verpacht.
Uit dat oogpunt bezien, hadden ze voor de boer van Veldman ook
weinig waarde. Waarom dan al die moeite'^ Wel, omdat de situatie
hem zoveel overlast bezorgde, zowel met de grondbewerkmg als
met de oogst. Daar kwam nog bij, dat als de pachters deze percelen wilden bewerken, ze deze alleen maar konden bereiken via het
land dat tot het bedrijf "Veldman" behoorde, dat belast was met
het "recht van overweg".
En zo was het een steeds terugkerende ergernis. Maar dat liet de
beide eigenaren volkomen koud. Al meer dan honderd jaar bestond
deze toestand. De ruilverkaveling Rekken maakte daar een einde
aan.
Hendrik Veldman was reeds achtenvijftig jaar oud toen hij en
zijn vrouw Henders Paalman besloten om hun geluk in de "nieuwe
I wereld" te gaan beproeven. Het echtpaar, dat een boerderij in de
Eibergse buurtschap Mallem bezat, stond daar te goeder naam en
\ faam bekend. Het waren bepaald geen avonturiers maar het waren
moeilijke tijden voor de boeren en het viel hen niet mee het
hoofd boven water te houden.
Enkele jaren geleden hadden ze al een stukje grond van vier en
twintig bij zestig meter grootte verkocht, dat inmiddels door
een boedelverdeling bij de nieuwe eigenaar m tweeen gesplitst
was, maar dat bood geen blijvend soelaas.
Hendrik was weliswaar zo jong niet meer, maar van de vier jongens en twee meisjes die het gezin telde, was de oudste zoon
reeds volwassen. In het voorjaar van 1872 verkocht Hendrik
Veldman de hele boerderij die zijn familienaam droeg.
Er was nog wel een probleem. De oudste zoon was nog in militaire
dienst en daarom moest het zo geregeld worden dat zijn verlof
samenviel met het tijdstip waarop de emigrantenboot vertrok.
En dat lukte. Nog in datzelfde jaar bracht hun vriend Frederik
Boevink het gezin Veldman in een nachtelijke rit met paard en
wagen naar het station Zutphen, Het uniform en de sabel van de
soldaat, die in feite deserteerde, bleven op de boerderij achter
Alleen de jongste zoon Hendrik Jan, zeven jaar oud, zou nog eenmaal zijn geboortegrond terug zien.
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Van loopjongen
tot
vice president
van de
Generale
Synode.
(coll.
W. Kemink)

Het geboortehuis
van Hendi ik Jdn Vcldindn ,i in di ^lot in m^hcg
Mallem. In 1872 verkochten
de Veldmans hun boerderij
om hun
in de "nieuwe wereld" te gaan beproeven,
(foto
W.J.Heinen)

in
geluk

-11Hendrik Jan Veldman, de jongste zoon uit het emigrantengezin die
in z'n nieuwe vaderland Henry genoemd wordt, is 73 jaar oud, als
hij in 1939 zijn memoires schrijft. Hierdoor zijn we in staat
zijn levensloop te volgen.
De emigratie was blijkbaar goed georganiseerd, want ze werden m
Amerika goed opgevangen. Helaas stierf m de winter van het daar
op volgende jaar moeder Veldman. In deze Nederlands sprekende
gemeenschap m Grand-Rapids m de staat Michigan heerste een aktief kerkelijk leven. Het onderwijs bijvoorbeeld, geschiedde onder leiding van en in samenwerking met de kerk.
De zevenjarige Henry kon zich vlot aanpassen en doorliep zonder
problemen de acht klassen van de lagere school.
Z'n eerste baan vond hij als loopjongen op het kantoor van het
weekblad "De Standaard", een in het Nederlands verschijnende
krant met een Duits'talig bulletin.
Drie jaar later besloot hij het vak van meubelmaker te leren, In
die tijd werd hij benaderd door twee studenten van de Hope-Universiteit die hem trachtten over te halen theologie te gaan studeren. Maar dat was wel het laatste wat hij wilde'
Blijkbaar zag men toch iets m de jonge Veldman, want professor
Boers zelf kwam hem bij de schaafbank opzoeken en stelde dezelfde vraag. Toch begon, zoals Henry later verklaarde, het zaadje
dat m z'n hart gestrooid was, te kiemen en veranderde zijn denken.
In het najaar van 1884, kort na zijn geloofsbelijdenis, wordt
hij ingeschreven als student aan de voorbereidende afdeling van
de Hope-Universiteit.
Dat IS het begin van een elf jaar durende studie. Maar aangezien
hij al acht jaar van school was, viel de studie hem in 't begin
zwaar. Hij spande zich er zo voor in, dat de professoren hem
waarschuwden zich niet te overwerken.
In juni van het jaar 1892 werden de laatste examens afgelegd en
voltooide hij zijn studie aan de Hope-Universiteit. Ook in dat
jaar liet hij zich inschrijven als student aan de Westerse Theologische Hogeschool. Na drie jaar was hij afgestudeerd.
Tijdens het laatste studiejaar had hij nog al wat vacaturepreekbeurten vervuld en kreeg hij vier maanden voor het eindexamen twee beroepen.
Eén van de Herv. Hamilton Kerk en één van de Cedar Grove. Toen
hij kort daarna een preekbeurt in de Hamilton Kerk had vervult,
bleef de trein op de terugreis in een sneeuwbak steken. De mensen van Hamilton kwamen hem zeggen, dat dit een aanwijzing was
om hun beroep aan te nemen. Toch nam hij uiteindelijk het beroep
naar Cedar Grove aan.
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bekroond. Doch de grote steun en stimulans achter dit alles, zo
zegt hij zelf, was z'n verloofde Anna Knoll met wie hij op 17
juni 1895 in het huwelijk trad.
Er volgde voor dominee Veldman en zijn vrouw een zeer aktief leven, waarin zeer vele beroepen op hem werden uitgebracht.
Hij diende achtereenvolgens zeven kerken in drie verschillende
staten, en wel van 1895-1898 te Cedar Grove, en van 1898-1901 te
Pella in de staat lowa. In 1901 wordt hij bevestigd als predikant van de Eerste Hervormde Kerk te Milwaukee in de staat Wisconsin. Vervolgens is hij van 1906-1919 predikant van de Eerste
Hervormde Kerk te Holland, Michigan. In 1919 neemt hij een beroep naar New Kirk aan. Deze gemeente dient hij tot 1921. In dat
jaar wordt hij bevestigd te Detroit in Michigan.
Zijn laatste gemeente is die van de Centrale Hervormde kerk te
Muskegon welke hij dient van 1927 tot aan zijn emiritaat in 1935
waar hij na een ambtsperiode van veertig jaar zijn afscheidspreek houdt en zich uit de aktieve dienst terug trekt.
Zijn sterke gestel en een goede gezondheid maakten het hem mogelijk, telkens drie diensten op een zondag te leiden. Een morgen
en een middagdienst in de Nederlandse taal, een avonddienst in
het Engels. Later werd dat gewijzigd in twee Engelstalige diensten en een in het Nederlands.
Toch werd dominee Veldmans tijd door meer zaken in beslag genomen dan enkel preken. Als hij pas is afgestudeerd, volgt er een
verzoek van de raad voor de buitenlandse zending om zich als
zendeling naar China te laten uitzenden. Dit verzoek wordt door
hem afgewezen omdat hij pas enkele maanden daarvoor het beroep
naar Cedar Grove had aangenomen. Wel dient hij deze zending 18
jaar als bestuurslid.
Verder is hij voorzitter van de Raad van Curatoren van de HopeUniversiteit. Tevens is hij voorzitter van een weldadigheidsvereniging. Later volgt de benoeming tot lid van de Commissie tot
Herziening van de Grondwet.
In het jaar 1913 volgt de verkiezing tot vice president van de
Generale Synode. Dit alles bracht met zich mee, dat er veel gereisd moest worden. Nog datzelfde jaar voldeed hij aan een verzoek van de Amerikaanse Kerk in Den Haag om voor enkele maanden
naar Nederland te komen om daar voor de Amerikaanse gemeenschap
te preken.
Het echtpaar Veldman kreeg twee kinderen, een zoon Harold Eugene
en een dochter Sara Henriette. Zoon Harold studeerde medicijnen
en werkte vier jaar als zendingsarts in China. In hetzelfde jaar
dat Harold zijn medische studie voltooide, werd aan zijn vader
Henry de graad van doctor in de theologie verleend.
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Ecn oude ansidiLkaart
uit 1915 vnn Holland
Hier was Hendrik Jan Veldman van 1906-1919
Hervormde Kerk. (coll.
J.Baake)

in de staat
Michigan.
predikant
van de Eerste

Tijdens zijn aanwezigheid in Nederland bezocht dominee Veldman
zijn geboorteplaats Eibergen. Er kwamen nog al wat emoties los,
toen hij het ouderlijk huis en de stallen doorliep en de plekjes
opzocht, waar hij als kind speelde en die hij 41 jaar geleden
verliet. In wezen was hij de eenvoudige Mallemse jongen gebleven
die zich tussen de boeren, wiens taal hij nog steeds sprak, erg
op z'n gemak voelde.
Een takje van de oude appelboom die er nog stond en een flesje
water uit de put nam hij mee. Ze zouden een vaste plaats krijgen
in z'n studeerkamer.
En dan was er nog een hartewens: zondag te mogen preken in de
kerk van Eibergen. De kerk, waar hij gedoopt was en waar zijn
vader diende als diaken. Daartoe richtte hij een verzoek aan de
Eibergse predikant dominee Boorsma. Deze wees het verzoek af.
De kerkeraadsleden, die niet van het gebeurde op de hoogte bleken, waren naderhand over deze weigering zeer ontstemd en verklaarden, dat, zo zij van het verzoek geweten hadden, het zeker
ingewilligd zou zijn. Ook onder de gemeenteleden was de verontwaardiging groot. Dat de handelwijze van dominee Boorsma veel
goodwill kostte, blijkt uit het feit, dat een der gemeenteleden
zo verbolgen was, dat hij vanaf die tijd nooit meer een voet bij
hem in de kerk zette.
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bevond zich de daarop volgende zondag onder Boorsma's gehoor.
Doch in zijn memoires maakt hij van dit voorval geen melding.
De levensbeschrijving van Henry J. Veldman doorlezend, krijgen
we tevens een indruk van zijn organisatietalent en zijn vermogen
om voor kerkelijke projekten veel geld bijeen te brengen.In een
ambtsperiode van veertig jaar moet hij noodgedwongen een keer om
ziekte bij een avonddienst verstek laten gaan. Terugziende op
zijn leven besluit hij met SOLI DEO GLORIA! Gode alleen de eer!
Enige jaren geleden werden we opgebeld door een Engels sprekend
iemand. Hij stelde zich voor als Harold Veldman. Hij was in
Eibergen en zocht het geboortehuis van zijn vader. Of we hem van
het pension, waar hij met zijn schoonzuster Hazel Paalman verbleef, wilden afhalen.
De vitale 86-jarige dokter was een vriendelijk man en erg geinte
resseerd in z'n vaders home ground. Bij het afscheid sprak hij
als zijn overtuiging uit,dat we elkaar zeker eens weer ontmoeten
zouden en wees daarbij naar boven.
Kort geleden stuurde iemand ons een knipsel uit een Amerikaanse
krant, dat vermeldde dat Harold E. Veldman M.D. op negentig jarige leeftijd was overleden.

1
Mallem, januari 1991.
Wim Kemink.
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Het Burgerschap van Eibergen.
In twee dikke boeken werd in de 17e en 18e eeuw de administratie
van de stad Eibergen en de marke van Eibergen en de Holterhoek
bijgehouden. Het oudste deel bevat de administratie van de jaren 1653 tot en met 1738, en berust in het Rijksarchief in de
Provincie Gelderland (RAG) te Arnhem.
Het werd aangelegd op 24 februari 1653 met het doel, aantekening
te houden van de schulden en afrekeningen van de stad. Maar gaan
deweg werden er steeds meer zaken genoteerd, zoals inschrijvingen van nieuwe burgers, rekeningen en reglementen voor het bestuur.
Het tweede deel bevat zaken uit de periode 1736-1839. Het heeft
het opschrift:'Borgerboeck der stadt Eijbargen'. Door een gelukkig toeval kon dit deel voor het gemeentearchief behouden blijven, hoewel het door J.J.S. Sloet beschouwd werd als behorend
tot het markearchief van Eibergen. De meeste van de door Sloet
vermelde markenarchivalia zijn namelijk in de loop der tijd over
gebracht naar het Rijksarchief. Dit gold echter niet voor ons
burgerboek, want, naar Herman Schepers mij mededeelde, had Hendrik Odink dit boek juist ter inzage meegekregen naar huis, toen
de rest van de Eibergse en Beltrumse markearchieven werd afgestaan aan het Rijksarchief.
In deze bijdrage wil ik me beperken tot de inschrijvingen van
nieuwe burgers. Het artikel als zodanig is te beschouwen als een
aanvulling op het over dit onderwerp geschrevene in "Acht Eeuwen
Heerlijk Eibergen".
Het reglement van 24 februari 1689.
Het burgerschap was verbonden aan de vestiging in de stad Eibergen. Degenen die er wilden gaan wonen, moesten het burgerschap
'winnen' ten overstaan van burgemeesters en gemeenslieden. Daarbij maakte het blijkbaar niet uit, of de nieuweling een huis in
het stadje bezat, of dat hij huurder was.
In andere steden was het bezit van een huis een vereiste. Zo
niet in Eibergen. Dat bleek mij althans uit de inschrijving van
Gradus Eggink en zijn vrouw Geertruit ten Busschen in juli 1751.
Hij was namelijk in Eibergen komen wonen 'bij onderschuiving'.
De kosten die aan de winning van het burgerschap verbonden waren
werden in de loop van de 17e eeuw steeds hoger. In 1689 was het
al 30 gulden, twee tonnen stenen, een leren emmer en een brandhaak (zie artikel 1 van het hierna volgende reglement uit 1689).
Eind 17e, begin 18e eeuw kwam het te staan op 100 gulden, een leren (brand-)emmer en een ijs- of brandhaak.
Pas in 1816 besloten de geërfden dit bedrag te verlagen naar 50
gulden. Men vond het bedrag van 100 gulden te hoog.
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Het 'Borgerboeck

de stadt

Eijbargen'.

(foto

W.J.Heinen)

In artikel 2 was bepaald, dat degene, die voor een periode langer dan één jaar uit Eibergen vertrok, het burgerschap verloor.
Men zou dan het volle pond moeten betalen. Een uitzondering was
echter Berent Wenninck: hij had een tijd in Geesteren gewoond,
maar omdat wijlen zijn vader Gerrit Wenninck 'medebureger' was
geweest, kreeg Berent in 1745 het halve burgerschap cadeau.
Het reglement van 1689 -het oudst bekende, en daarom hier opgenomen- regelde niets met betrekking tot het 'onderhoud' van het
burgerschap voor inwoners die van plan waren te vertrekken of
reeds vertrokken waren, maar de mogelijkheid open wilden houden
voor een eventuele terugkeer naar Eibergen, zonder daarvoor het
volle tarief te moeten betalen. In de 18e eeuw zijn enkele van
dergelijke gevallen geregistreerd. Deze zijn aan het eind van de
lijst apart opgenomen.
De registratie was vooral van belang vanwege de er aan verbonden
inkomsten en vanwege de rechten die nieuwe burgers konden laten
gelden op het gebruik van de markegronden van Eibergen en de Holterhoek. Deze rechten zullen er ook de oorzaak van zijn geweest,
dat de bestuurders van Eibergen ook in de Bataafs- Franse Tijd
op de oude voet doorgingen met het inschrijven van burgers.
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In het derde artikel werd bepaald, dat de nieuwe burger, wanneer
de stad in financiële nood zat, een bijdrage moest leveren, gelijk aan die van de andere burgers. In de 17e eeuw is het een en
kele keer voorgekomen, dat de stadsschulden hoofdelijk werden
omgeslagen. Dat de burgers het daarmee niet altijd eens zijn geweest, blijkt uit processen die gevoerd zijn voor het landgericht te Borculo en, in hoger beroep, voor het Hof te Arnhem.
De belangrijke rechten op het gebruik van de markegronden werden
beperkt door het bepaalde in artikel 4. Een burger mocht aan een
niet burger geen turf, plaggen of schollen verkopen.
Hoe belangrijk die gebruiksrechten waren, blijkt ook uit een
keur van Matthias 1744 (24 februari), waarbij bepaald werd, dat
nieuwkomers de "gemeinte" (= markegrond) niet mochten gebruiken,
voordat de burgerschap betaald was. Een resolutie van 7 februari
1779 bepaalde, dat nieuwe burgers, die niet direkt genoeg konden
betalen, twee borgen moesten hebben en dat bovendien binnen drie
maanden betaald moest zijn. Maar ondanks alle strenge regelgeving, bleef het sukkelen met de afbetaling van het burgerschap.
In slechts weinig gevallen werd het restant kwijtgescholden.
"1689, den 24 february,
hebben die Bargermeijsters en gemensluijden
der stadt Eibarge voor goedt gevonden
volgens olde gewoonte en olde bargerrecht.
Ten eersten, dat nyemant in die stadt Eijbargen sal mogen kommen woonen, ofte mogen
ofte roock sal mogen laten uijtgaen, ofte sal dye bargerschop moeten winnen.
Edogh, dat den inkomde voor 't erste jaer
bargergemoet, het erste jaer met 30 stuivers
sal konnen betalen, daernae niet weder,
sal dan dye barschop wynnen ter somma
van 30 guldens en 2 tonne steen, een leren
emmer, een branthaecke. Dyt is van
dye ganse gemente togestaen, dat nymant
minder sal geven ofte dye bargemeijsters
en gemensluden sullen voor haer
daer bij leggen.
Ten tweede, so yemant mochte komen uijt
Eybarge to vertrecken langer als een
jaer, dat hij geen
ofte roock
latten uitgaen, sal sijn barschop quijt
weest en haer kynder ook sulle dan dye
bargerschop weer moet winnen als boven.
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Ten derde, so yemant die barschap wint
s a l gehouden weest te dragen a l l e l a s t e n
wat dye s t a d t ankomt nevens andere b a r g e r s ,
en nyemant s a l ymant mogen innemen ofte
verhuyren h u i j s noch ramen b u i j t e n
consent van de burgemeesters.
Ten v i e r d e , so yemant mochte weest dat
geen burger i s , s a l nyemant van een ander
barger aen den inkomde mogen t o r f f ofte
plaggen oft schollen mogen verkoopen,
ofte den barger sal nae goetvinden van
dye b a r g e r i j e g e s t r a f t worden nae olde
gewoonte.
Ten vijfden, i s u i j t dye . . . van dye
ganse gemente u i j t g e . . . , dat h i j 35
gulden s a l geven voor dye borgerschop,
2 tonne s t e e n , 1 leren emmer, een
brandthaecke en dat geen borgermoet
s a l t kennen geven, maer a n s t a e t winnen.
1689 op Matyes u i j t g e r o p e n . "

Toelichting b i j de l i j s t van b u r g e r i n s c h r i j v i n g e n .
Beide boeken, het 'Markeboek Eibergen' en het 'Borgerboek', zijn
a f z o n d e r l i j k g e ï n v e n t a r i s e e r d . De i n s c h r i j v i n g e n z i j n per boek
chronologisch geordend.
Daarbij wordt e e r s t de datum van i n s c h r i j v i n g vermeld en v e r v o l gens de naam van de nieuwe burger met eventuele bijzonderheden,
voor zover vermeld, betreffende herkomst en/of huwelijk.

BRONNEN EN LITERATUUR:

- RAG, Archieven van de raarken en s o o r t g e l i j k e i n s t e l l i n g e n in G e l d e r l a n d .
Mark van Eibergen en de H o l t e r h o e k , i n v . n r . 1 : R e g i s t e r houdende a a n t e k e ningen en a k t e n b e t r e f f e n d e het f i n a n c i e e l beheer van de gemeente der
s t a d E i b e r g e n , 1653-1737 ('Markeboek E i b e r g e n ' ) .
- GA E i b e r g e n , Oud A r c h i e f , ' n i e t g e ï n v e n t a r i s e e r d ' , Borgerboeck der s t a d t
Eijbargen.
- J . J . S . S l o e t , G e l d e r s c h e m a r k e r e c h t e n , d e e l I I : De G r a a f s c h a p .
Werken der v e r e e n i g i n g t o t u i t g a a f der bronnen van h e t o u d - v a d e r l a n d s c h
r e c h t , d e e l 15 ( ' s - G r a v e n h a g e 1913).
- A.H. Martens van Sevenhoven, Geschiedkundige A t l a s van Nederland. Marken
in G e l d e r l a n d ( ' s - G r a v e n h a g e 1925).
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MARKEBOEK EIBERGEN (RAG). Inschri.1 vinden van burgers
Datum inschrijving:

Naam:

1653
21.02.1654
23.02.1654
1657
12.08.1657
26.01.1658
06.02.1658
1661
10.08.1661
15.11.1661
28.09.1663

? Timmermans
Derck toe Horst
Jan Tanckynck
Jan Deters
Hyndrick Tonnissen, glasenmaeker, met sijn
Jan Stuferinck
huisvrouw
Hind. Polmans
? Hundekolck
Herman Schurinck
Jan van den Laeckhorst met sijn huisfrouw
Meester Jan Thonnis, steenmesselaer, neffens
sijne kinderen
Willem Garisen van Brumen met sijn huisfrouw
Hendrick Bruininck
Roleff ter Horst alias Kuers
Derrick Eylers en Armgardt Coldenbargh
Arent Braeckinck
Hendrick Boumeesters
Hendrick Wessel
Jan van den Gaffelt
Berent ten Goldenbarch
Derrijck Elders
Gerrijt Harberynck
Gerrijt ten Kate
Jan yn den ..oeterinck
Jan Kluifers
Hendrick ten Bruinck (?)
Hendryck Nibbelinck
Tonnis ten Rae
Arent Huskers
Arent Hobrinck
Jan Kuypers
Johan Veldinck, chirurgijn. Wint zijn
burgerschap door tussenkomst van de dingsmannen."Volgens uitroep uit de garfkamer
naar arrest van de gansche gemeinte".
Geurt van Hengel
Frerick die Roie uit de Meierij van
's-Hertogenbosch (Frederick van Roy)
Garrijt Wenninck
Roelof Lentfrinck uit Olden Eibergen
Wilm Abbinck uit Rekken
Willem Iwes

06.10.1664
22.06.1665
18.02.1667
1671
19.01.1673
10.05.1675
10.05.1675
10.05.1675
15.09.1677
22.02.1678
15.09.1678
02.05.1681
06.09.1681
11.09.1684
22.08.1687
1688
10.03,1689
25.09.1689
23.12.1692
25.02.1693
1696

1702
12.01.1704
17.01.1704
17.03.1710
17.03.1710
24.09.1711

-20-

MARKEBOEK EIBERGEN

( R A G ) . Inschri.jvingen van

burgers

Datum inschrijving:

Naam:

2A.09.1711
24.09.1711
12,03.1714
01.05.1719
01.05.1719

Antony ter Weeme
Harmen ter Hoente
Hendrick te Linteloo
Jan Bretvelt
? ter Weeme

01.05.1719
06.03.1722
07.02.1722
07.02.1722
07.02.1722
23.03.1725

Gerrit Koek
Steven Wilderinck, geboortig uit Delden
Hendrick Beckhaarst (Bakhorst, Beckhorst)
Garred Blanckvoort
Lucas Lesschof, geboortig bij Oldenseel
Jan Dieters, geboortig van Ammele, gehuwd
met Geesken Boumeesters alias Stuyk
Stoffer Niessink, geboortig uit Neede
Hendrick Ruijters, geboortig van 't Loo,
gehuwd met Johanna Jaspers, weduwe van
Harmen ter Hoonte.
Jan te Rae, geboortig van het Giffele, gehuwd
met Elisabeth Dieters, Ehelieke dogter van Jan
Dieters en Aaltien Smits, Eheluyden.
Christoffer Welzm, geboortig uit Zweden,
gehuwd met Potgi....(?)
Gerrit Gorters, geboortig uit Reurlo, gehuwd
met Teuntjen Wevers.
Berent ter Beek, geboortig uit Grol, gehuwd
met Elisabeth Wevers.
Berent Hiddinck, geboortig uit Olden Eibergen,
gehuwd met Renders Cluijvers, weduwe van
Gerrit Harperinck
Jan Beckinck, zoon van Goosen, gehuwd met
Grietjen van Baer.
Antonie ten Brincke, zoon van wijlen Jan uit
Olden Eibergen, en van Geertruid ten Hoopen
uit het kerspel van Haaksbergen, gehuwd met
Jenneken Olthof, geboortig uit de boerschap
Senderen onder Borne.
Jan Drosten, zoon van Lammert, geboortig uit
de Dijkhoek onder Borkulo, en Geertjen ter
Braek, dochter van Albert uit de Waterhoek,
mede onder Borculo, Eheluiden.
Gerrit te Lintelo, zoon van Claes, gehuwd met
Jenneken Luttiken Veldinck.
Arent Noest, zoon van Gerhard, gehuwd met Anna
te Dievelde.

19.01.1728
19.01.1728
09.03.1729
20.07.1729
20.07.1729
20.07.1729
20.07.1729
03.12.1731
02.11.1733

10.05.1734

12.09.1738
12.09.1738
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BURGERBOEK DER STAPT E I J B E R G E N .

Inschrilvingen

van

burgers

Patum i n s c h r i j v i n g :

Naam:

09.1736
15.02.1742

Albert Huininck
Wolter Temminck uit Mallum, gehuwd met
Hendrina Simmelink
Daniel van Thuil, geboren in Linde, Nederbetuwe, gehuwd met Elisabeth Cocks, geboren
te Eibergen.
Hendrik Wolters uit Rekken, gehuwd met de
weduwe van Gerrit Wolfs.
Willem Ruijters, zoon van Gerrit, gehuwd met
Stijne Honhof.
Jannus Ruyters, zoon van Gerrit, gehuwd met
Hendrina ten Raa.
Jan Stroobrand uit Winterswijk, gehuwd met
Margaretha ter Weeme, weduwe van Hermen Jan
Poelhuis.
Berent Wenninck, komt weer terug uit Geesteren.
Gerret Wamelinck, geboortig uit het kerspel
Winterswijk gehuwd met Stina Wunnekes uit
Neede.
Gerrit Reijmelinck, geboortig uit Markvelde,
gehuwd met Maria Menckvelt, dochter van
zaliger Ludolf.
Gerret Rauwerdinck, geboortig uit het kerspel
Winterswijk, gehuwd met Stine Wunnekes,
geboortig uit Neede.
Jurrien Vunderink, geboren in Lochem, gehuwd
met Geesken Ringoo, weduwe van Hillebrant
Abbink.
Derk Vunderink, geboortig uit Borculo, gehuwd
met Geertruit Waanck.
Gradus Eggink met zijn huisvrouw Geertruit ten
Busscher komen hier wonen "bij onderschuiving".
Jan Floorys Teeger, gehuwd met Aleyda te Raa
"Welke hier is opgevoedt, dog geboortig is
van Borcloo".
Jan Mulderink, geboortig uit Geesteren, gehuwd
met Aleyda ter Weeme.
Jan Havehorst, geboortig uit de Diekhoek,
gehuwd met Anna Bussink.
Felippus Nihuis, geboortig uit Haarlo, gehuwd
met Anna Dieters.
Jan Ostrick (tekent: Oosterick).
Derk Nijland, zoon van Henderik uit de
Leugemorshoek, gehuwd met Kattryna Blankvoort.

23.02.1742
19.01.1743
19.01.1743
24.11.1744
01.07.1745
14.03.1745
20.02.1747
12.07.1747
20.02.1749
1751
1751

07 1751
1752

05 1752
03 1753
03 1753
5.04 1755
1760
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BURGERBOEK DER STAPT E I J B E R G E N .

Inschrijvingen

van

burgers.

Datum i n s c h r i j v i n g :

Naam:

19.01.1760

Hendrik N i l a n t u i t de Leugemorshoek, zoon
van h e n d r i k , gehuwd met G e e r t r u y t e . . . . ,
weduwe van G e r r i t Abbink.
Jan Wansinck, zoon van j a n u i t Rekken,
gehuwd met G e e r t r u y Timmermans, weduwe
van Harmannus G e v e r i n c k ,
Hendrik O l t h o f u i t H a a k s b e r g e n , gehuwd met
Derckjen H i d d i n c k .
Hermen R e y r i n c k .
J a n R e i j e r i n c k , g e b o o r t i g u i t de b o e r s c h a p
Zwolle.
Gerret Bilderbeck.
R e i n d e r Tangena, geboren t e Goor, gehuwd met
de d o c h t e r van B e r e n t H a r b e r s .
Arent Lusinck u i t Neede, gehuwd met Erda
Hoberinck.
Jan van der Las, geboortig uit Amsterdam,
gehuwd met Aeltien Cluivers.
Jan ten Harkei, geboortig uit Olden Eibergen,
gehuwd met de weduwe van wijlen Otto Wormmeester.
Jan Hendrik Reuselt/Reufelt, geboren onder Winterswijk, gehuwd met de weduwe van Berent Elders,
Adolf Grevink van Winterswijk,
Berent te Roller, geboren op de Koerboom,
gehuwd met Diena Weevers, dochter van Jan.
Garrijt te Leugemors, geboortig uit de Leugemorshoek, gehuwd met Aleyda Abbink, dochter
van Catrijna Abbink,
Garryt Nijlant, geboortig uit de boerschap
Mallen,
Hendrikus Vriendies, zoon van Jan te Eibergen,
gehuwd met Aaltien Slotboom.
Adolf Grevink van Winterswijk met zijn vrouw,
Hendrik Landewerss, gehuwd met Gesyna Lenferdinck.
Garrit-Jan Greevink, geboortig uit Winterswijk,
gehuwd met de weduwe van Daaniel Wolfs.
Hendrik Joost Revius,
Derk Vlierhaar,
Reymen de Bitter.
Berent ter Bals,
Harmaanus Koppels, gehuwd met Maria Reijerink,
dochter van Jan,
Jan Tuinder, geboortig van Varseveld, gehuwd
met de weduwe van wijlen Barent Bouwmeesters.

19.01.1760
05.1758
26.10.1763
19.12.1763
27.04,1767
1768
24.05.1770
10.11.1770
01.05.1771
08.04.1772
31.01.1774
02.02.1775
22.11.1775
15.11.1776
27.02.1779
1780
15,01,1784
12.01.1784
?
23,02,1786
21,12.1786
01.05.1788
19.06.1789
10.04.1790
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BURGERBOEK DER STADT EIJBERGEN.

InschrijvinRen

van

burgers,

Datum i n s c h r i j v i n g :

Naam:

15.12.1790

Jan Hendrik Maat u i t de H o l t e r h o e k , gehuwd
met Hendrika N i l a n t .
Hendrik Maas ( b l i j k t u i t r e k e n i n g over d a t j a a r )
Harmanus t e V l i e r h a a r , gehuwd met E l i s a b e t h
Bouwmeester.
Albert Hagens.
Bastiaan Heijman.
Hendrikus Hagens.
Gerrit-Jan Wieggers. Neemt onder protest (van
de Rechten van de Mensch) zijn burgerschap aan.
Jannes Huijtink.
Johannes Hendrikus Bennink.
Jan Smits, Jan Willemszoon.
Garrit-Jan Roerdinkholder.
Engbattus te Kulve.
Garrit Zweerink.
Jannes Broshuis.
Jan te Kinkeier.
Garrit Koijers.
Goossen Velthuijs.
Willem Hasebroeck.
Joannes Schukkink.
Albert Oosterik.

1793
06.11.1794
19.12.1795
07.11.1795
26.03.1796
27.11.1797
14.09.1799
14.09.1799
23.01.1800
26.01.1802
14.05.1807
26.06.1802
26.02.1802
26.02.1802
26.02.1802
26.02.1802
10.05.1806
10.05.1806
02.10.1809

De volgende burgers willen hun burgerschap onderhouden, omdat ze naar
elders vertrokken zijn of zullen vertrekken, maar misschien eerdaags
naar Eibergen zullen of willen terugkeren.
1752
04.08.1769
10.1781
10.1781
04.06.1775

Hermannus Hyddynck.
Gradus Abbinck, thans in Amsterdam wonende.
Graadus Scheepers, zoon van Manus.
Arent ter Weeme, zoon van Hendrynus.
Jan Ruyters, zoon van Jannus.
Eibergen, april 1989.
Bennie te Vaarwerk.
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D e Stokkersbrug.
De Stokkersbrug was één van de eerste bruggen, waar ik als een
klein kind overheen ben gekomen. Een brug heeft altijd indruk op
mij gemaakt: je kunt daardoor een rivier of een beek oversteken,
zonder met het water in aanraking te komen. Vroeger was dat wel
anders, toen er nog geen bruggen waren. Men moest toen oversteken op een doorwaadbare plaats in de rivier. Een dergelijke over
steekplaats heet een voorde. Veel namen herinneren ons nu nog
daaraan en om dicht bij huis te blijven: de Hondevoort en de
Eibergse familienamen Blankvoort en Voortman. Verder bijvoorbeeld de plaatsnamen: Lichtenvoorde, Bredevoort, Amersfoort en
Zandvoort.
In het Duits heet een voorde 'Furt', denk aan Frankfurt. In het
Engels is het ford. Men zegt dan to ford a river en we zien dat
nog wel eens in Amerikaanse films.
Nog even terug naar mijn jeugdherinneringen. Als klein kind
mocht ik mee met mijn vader naar Goor. Hij moest daar vlug zijn
en nam een taxi van Meerman uit Neede. Toen we vlak voor Goor
kwamen, zag ik in de verte al de boogbrug over het Twentekanaal.
In mijn kinderlijk denkvermogen meende ik dat we boven over de
boog moesten en dat leek mij een gevaarlijke situatie. De heer
Meerman sr. vergrootte mijn angst nog door te beamen dat we er
inderdaad boven overheen moesten.
Een ander voorval in verband met een brug wil ik u ook niet onthouden. We weten, dat soldaten nooit over een brug mogen marcheren omdat dan de brug gaat deinen. Een soortgelijk geval maakte
ik vroeger mee, toen ik bij Watino in Alberta, Canada, op een
stalen brug over de Smoky River stond. Een duitse herdershond
kwam heel hard aangerend en des te verder deze hond de brug over
ging, des te heviger stond de hele brug te schudden. Het was een
ervaring die een sterke indruk op ons maakte.
In het Rijksarchief te Arnhem raadpleegde ik eens
van de Marke van Olden Eibergen. In dat archief werd
brug geregeld genoemd en telkens weer ging het in
over de slechte toestand waarin de brug zich bevond.
den ook de reparatiewerkzaamheden en de kosten ervan

het archief
de Stokkersde stukken
Daarbij wergenoemd.

De Stokkersbrug sinds de Oprichting van het Waterschap.
In 1882 werd het Waterschap van de Berkel opgericht. Sedert de
oprichting zijn er vier keer verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor kon de waterhuishouding beter geregeld worden en
werd men gevrijwaard van regelmatig terugkerende overstromingen.
I. In 1882 werd de bestaande houten brug van 8 meter verlengd
tot 14 meter. Het plan tot de verbeteringswerkzaamheden was
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ontworpen door Ir. Loben Sels. De verlengde houten brug heeft
bijna 50 jaar dienst gedaan, tot 1934.
II. In 1934 werd een nieuwe brug gebouwd
beton werden opgetrokken.

waarvan de pijlers in

III.In de jaren zestig vonden opnieuw verbeteringswerken plaats.
De oplevering daarvan was in 1967.
IV. De laatste
voerd.

verbeteringen aan de Berkel werden in 1971 uitge-

Mijn uitgangspunt tot dit artikel vormde de betonnen brug van
1934. Bij een ongelijke belasting moest deze brug een draagvermogen van 20 ton hebben. De brug werd voor gezamenlijke rekening
gebouwd door het waterschap van de Berkel en de gemeente Eibergen. De geraamde kosten bedroegen ƒ 3300,-.
Na de voltooiing van de bouw werd het aandeel van het waterschap
voor een symbolisch bedrag van 1 gulden aan de gemeente Eibergen
verkocht. Daardoor kreeg de gemeente Eibergen het beheer, maar
ook het onderhoud voor hun rekening. Helaas heeft deze brug maar
12 jaar dienst gedaan.
In februari 1946 trad de Berkel over een grote lengte buiten
zijn oevers. Dat had nogal wat gevolgen. Bij het dorp Eibergen
stond alles blank. Het water stond tot in de Grotestraat. Nabij
de Haaksbergseweg stroomde het water vanaf de "kastanjefabriek"
tot aan het G.T.W. station (nu garage Grooters), dwars over de
weg. Stroomafwaarts reikte het water van de rechteroever tot aan
de Needsweg. Bij 't Vunderink (Groot Obbink) stond het vee in de
stallen in het water. Mijn broer heeft daar toen geholpen de
koeien uit de stallen te halen en die moesten door de keuken naar
buiten. De erwtensoep van het middagmaal stond nog op tafel zo
vertelde hij over zijn belevenissen. Bij Brus en Olminkhof zijn
toen tijdelijk de koeien ondergebracht, terwijl een zeug met nog
jonge biggen ook het water overleefd had en tijdelijk onderdak
kreeg. Alle laag gelegen percelen en het hele Scholtenbroek
stonden onder water.
Het hoge en snelstromende water ondermijnde de Stokkersbrug en
deze verzakte aan de noordzijde door onderspoeling. Daardoor werden de brug en de oprit er naar toe onklaar. Nadat het waterpeil
tot normale hoogte was teruggekeerd, was de waterafvoer door de
verzakking belemmerd. Uit die tijd herinner ik me nog, dat er
provisorisch met balken en planken een toegang was tot de brug,
zodat men te voet of met de fiets nog van de brug gebruik kon
maken.
Het duurde tot augustus 1948, eer men met de herstelwerkzaamheden begon. Die werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het opvijzelen van het verzakte deel van de brug.

-27-

Mevrouw H. Marsman-Slot, archivaris van het Waterschap van de
Berkel, vertelde mij, dat er over de eerste jaren na de tweede
wereldoorlog weinig schriftelijk is vastgelegd. Er moeten veel
mondelinge afspraken gemaakt zijn, want over die periode is er
in het archief van het Waterschap van de Berkel weinig te vinden.
Waarschijnlijk was men nog gewend door de oorlogservaring, om
diverse zaken mondeling te regelen.
In september 1948 gaf het Waterschap aan de gemeente Eibergen
toestemming "tot herstel, versterking en verhoging van de Stokkersbrug". Merkwaardig daarbij is te noemen, dat de toestemming
in september kwam, terwijl de werkzaamheden in augustus al begonnen waren.
Voordat dit alles zover was, was er wel de nodige correspondentie aan vooraf gegaan tussen het Waterschap en de gemeente Eibergen. Men scheen niet te weten, wie de eigenaar van de brug was!
De Eibergse aannemer Wolfs heeft de herstelwerkzaamheden aan de
brug uitgevoerd.
Wehl, juni 1989.
J.J.M. Olminkhof.

BRONNEN:
- RAG, archief van de Marke van Olden Eibergen.
- Archief van het Waterschap van de Berkel, te Lochem.
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Ons zoekp(aa1je

Met onze vorige twee zoekplaatjes gingen we op zoek naar namen
uit Beltrum en Rekken. Ditmaal hebben we een oude schoolfoto uit
Eibergen. Mevrouw Gerritje Groot Obbink, maar nu Bieleman geheten, is geboren en getogen in Eibergen en bezocht in haar kinderjaren de Openbare Lagere School op de Hagen. Ze woont nu al geruime tijd in Harfsen en vond deze schoolfoto terug bij haar
jaarlijkse schoonmaak. Ze weet zich niet meer te herinneren, met
wie ze in de klas heeft gezeten.
De foto is van omstreeks 1922, zelf zit ze op de eerste rij met
het leitje in de hand. Haar onderwijzeres was Juffrouw Abbink.
Ook ditmaal vragen wij aan onze leden:
- Welke personen staan op deze schoolfoto?
- Wanneer is deze foto gemaakt.
Reakties gaarne aan: J. Baake.
K.Nieuwenhuizenstraat 5,
7161 VB Neede.
Tel. 05450-94001
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De kleding van onze Beltrumse voorouders, deel 4.
De kinderkleding.
In de eerste zes weken werd een baby in 'het pak' gestopt. Het
was met recht een pak, als men eerst een linnen en later een
flanellen navelbandje omkreeg, daarna een hemdje van linnen, zonder mouwtjes met een overslag van voren, dat men dan met bandjes
dicht kon strikken.
In de zomer een katoenen en in de winter een wollen borstrokje.
Dan de luier (die heette vroeger ook wel kinderdoek), een vierkante lap linnen, die om het kind heen gerold werd. Dan kwam er
een omslagluier van molton. Hier werd het kind ingedraaid vanaf
het hoofd en de armen. Het onderste gedeelte werd teruggeslagen
en vastgezet met knopspelden. Ook had het de eerste zes weken
polsmofjes aan de handjes, gebreid of van stof en met bandjes
vastgemaakt.
Alsof het nog niet genoeg was, kreeg het ook een flanellen luier
om die stevig om het lichaam werd gedraaid en die 'het pak' werd
genoemd, een 'pakluier'. Alleen het gezichtje bleef vrij. In de
jaren vijftig werd daar op verzoek van doktoren een eind aan gemaakt. Na de zes weken kwamen de eerste truitjes.
Tot 1920, ongeacht of het een jongetje of een meisje was, kreeg
het, wanneer het kon zitten, een jurkje over de luiers aan. Dit
had korte mouwen en men droeg dan mofjes over de armen.
Dan kreeg het ook zwarte kousjes en klompjes aan. Wanneer men
meer geld had, kreeg het schoentjes, totdat het ging lopen, want
dan kwamen er klompjes. Soms kregen de jongens hoge schoentjes
of laarsjes tot ze konden lopen.
Als ze zindelijk waren, kregen ze in plaats van luiers een broek
aan. Die werd met bretels omhoog gehouden. Ook droegen de
jongens vanaf die tijd een pet.
Tot zes jaar droegen de jongens achtereenvolgens:
a. een hemd met korte mouwen,
b. een hemdrok of een wollen borstrok,
c. een boezeroen,
d. een katoenen lijfje zonder mouwen dat op de rug gesloten werd
Aan het lijfje zaten van voren en opzij vier knoopsgaten, met
daaraan knoopsgaten-elastiek om de kousen op te houden.
Als de kinderen erg klein waren, werd ook wel de broek aan
het lijfje vastgezet.
e. een klapbokse met achter een klep met vier knopen,
f. een kniebroek,
g. een jasje, dat altijd dicht werd geslagen,
h. kousen tot boven de knie, die of aan knoopsgatenelastiek vast
zat, of (later) met een kousenband en gesp werd opgehouden.
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Van zes tot twaalf jaar droeg men zondags wel jasjes met open
revers en een overhemd, versierd met drie knoopjes. Om de hals
had men een eenvoudig wit linnen boordje met achter een knoopje.
In de winter was dit overhemd van wol. Als men naar school ging,
had men een boezeroen onder het jasje. Toch zien we op oude
schoolfoto's vaak grote witte boorden en een grote strik er omheen.
Jongens van twaalf kregen bij het 'aannemen' een grote mannenpet^
een kerkboek, een rozenkrans, een zakhorloge (niet allemaal), en
ook nog een mooi wit stijf boordje met een knoopje voor.
Als het meisje kon lopen kreeg het het volgende aan, totdat ze
zindelijk was;
a. een hemdje,
b. een luier,
c. een onderrok, aaprok genoemd. Vroeger was die van baai, met
een baaien lijfje eraan vastgenaaid,
d. een overrok,
e. een jurkje,
f. gebreide kousjes. Deze zaten met knoopsgaten-elastiek vast
aan het lijfje, net als bij de jongens. Later werden ze boven
de knie met een kousenband door een gesp opgehouden.
g. een schortje, aan het eind van de 19e eeuw het bekende Ot en
Sien schortje, dat voor 1880 nog nergens bekend was.
h. klompjes,
i. ook de meisjes droegen van hun derde tot hun zesde jaar een
lijfje.
Van zes tot twaalf jaar droegen ze het volgende:
a. twee rokken; een rode baaien rok en een overrok,
b. na 1915; een onderrok (effen of gestreept) en een witte onder
rok met daar overheen een jurk,
Tot 1915 werden er door enkele meisjes tot hun twaalfde jaar,
zwarte wollen omslagdoeken gedragen als ze geen jas hadden. Rond
1900 droegen de meisjes vanaf hun zevende tot hun achttiende
jaar, zondags een hoed van fijn zwart stro, met elastiek onder
de kin, versierd met bloemen en een lint of strik. Als het koud
was, werd er door de week een zwarte, blauwe of bruine muts gedragen (halfstrik muts). Die kon men dragen totdat men ging trouwen. Werd een hoed gemaakt, dan moest men eerst 'model passen'.
In de katholieke kerk mocht men niet blootshoofds de kerk binnen^
of je nu klein of groot was. Door vrouw Goldewijk werden al eens
twee kinderen naar huis gestuurd, die zonder hoed of pet de kerk
binnen wilden gaan. "Als je zelf geen hoed kunt kopen, koop ik
je er wel een!", was haar commentaar.
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Bij het 'aannemen', de plechtige communie, als je twaalf of dertien was, kreeg ieder meisje een witte hoed van zijde en tule en
witte veren. De hoeden werden tot de tweede wereldoorlog gedragen. Ook kregen ze een zilveren beugeltas, of een stoffen tasje
met een koord er door. Een kerkboek, een rozenkrans, en ook soms
een portemonnee, behoorde tot de standaarduitrusting. Een knipmuts droegen ze pas op hun zestiende of achttiende jaar.
DE

SIERADEN

Mutsebellen.
Wat als sieraad meteen opvalt, zijn een paar gouden mutsebellen.
Deze werden in de knippenrand gehaakt, of soms in zwarte lusjes
aan de ondermuts gezet ter hoogte van het jukbeen. Het oudst bekende type is driedelig, het bestaat uit een klein rechthoekig
of vierkant bovenstuk, waaraan een haak zit, een omgekeerd-hartvormig middenstuk en een rechthoekig onderstuk. De onderdelen
waren gemaakt van fijn draadwerk met geponste motiefjes erop,
echter ook wel van helemaal geponste gouden plaatjes met daarin
figuurtjes.
Omstreeks 1880 kwamen tweedelige bellen in de mode, bestaande
uit een rond bovenstukje met een haakje en een druppelvormig onderstuk, beide in Beltrum, opgebouwd uit draadwerk, met nogal
eens een hoorn des overvloeds. Verder geponste blaadjes en
bloempjes en spinnetjes van het fijnste goudwerk. Twee kleuren
kwamen ook voor, rood en geel. Vaak hingen er aan de bellen lovertjes, die, als ze ringelden, een mooie glinstering gaven.
Deze grote bellen werden opgevolgd door kleine, ook uit twee
stukken bestaande bellen. Het meest zag ik ze in de S-vorraig motief, versierd met takjes en bloempjes met bovendien langs de
rand nogal eens spinnetjes. Deze waren gemaakt van een dunne, in
relief geponste onderplaat, met een verhoging, waarop de gouden
motiefjes werden bevestigd. Onderaan hing een 'baardje', dat uit
een aantal fijne kettinkjes bestond.
Na 1900 hebben we behalve de S-vorm ook nog het bloemenmandje.
Deze niet te verwarren met het bloemenmandje in de broche uit
1917, die goed verkocht werd in Beltrum en omstreken. De mandjes
zijn dezelfde, maar er steken lange bladeren in en bovenin
prijkt een bloem. Wel weer hetzelfde 'baardje' er onderaan.
Kralensnoer met slot.
Het middenstuk van het snoer sloot met een knipslot of een haakslot. Het was altijd groter dan de zijstukken die er stijf tegen
aan lagen, en doordat ze zo smal waren, vielen ze haast niet op.
Door de week werd ook wel een snoer van imitatie-granaat gedragen. Men noemde dit ook wel boerengranaat, een imitatie van glas
met een fraaie paarsrode kleur of met een felle rode tint. Maar
op zon- en feestdagen werd een halssnoer van vier of vijf snoe-
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ren granaat gedragen m e t een gouden haakslot. De zijstukjes van
het haakslot waren altijd meer versierd dan het knipslot.
Het oudste zijn de haaksloten m e t het rechthoekig middenstuk, later w a s dat rond. In tegenstelling tot wat ik altijd vermoedde,
kwam ik bloedkoralen snoeren tegen in Beltrum. Ik dacht, dat d e ze alleen richting Doetichem in de lijn tot Markelo-Rijssen en
dan noordwaarts naar Salland werden gedragen. Diverse oude f a miliefoto's waren hiervan het bewijs. Ook andere mensen met w i e
ik in de afgelopen tijd e e n gesprek had over dit o n d e r w e r p , k o n den zich de kleine bloedkoralen herinneren, die in vier snoeren
met een gouden slot om de hals werden gedragen. Maar dit w a s na
1910 haast niet meer gebruikelijk.
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De broche.
Vanaf 1870 komt de gouden broche op de foto's in vele soorten
voor. Weer treffen we de bekende motieven aan, zoals: het bloemenmandje en de S-vorm. Als iemand alle sieraden in één koop kon
aanschaffen, dan stemde men de motieven op elkaar af.
Bijde katholieken was een gouden ketting, met daaraan een kruis
in allerlei uitvoeringen onmisbaar, en werd tezamen met een kralensnoer gedragen en zo mogelijk gekocht. In tijden dat men in
de rouw was, werden sieraden daarop aangepast. In plaats van gouden, werden dan zilveren sieraden gedragen, en in geval van
zware rouw, zelfs helemaal geen sieraden.
Zowel de rautsebellen als de broche en het slot van het granatensnoer waren dan van zilver. Deze zilveren sieraden waren van dezelfde makelij als die van goud, doch soms voorzien van een
zwart steentje. Ook trof ik drierijige snoeren van gitten aan,
voorzien van een gitten slot.
Het kruis.
Het gouden kruis hing aan een schakelketting. Sommigen hadden
aan deze ketting een schuif, versierd met kwastjes. De ketting
kon wel een totale lengte van 1,25 meter hebben. De sluiting van
het kruis heet 'tonnetje'. Dit sieraad trof ik aan bij veel foto's die ik onder ogen kreeg.
Het horloge met de ketting.
Bij de vrouw werd het horloge aan een lange schakelketting met
een schuif gedragen. Vaak ook weer kwastjes aan de schuif. Daar
de ceintuur zeer strak om het middel zat, stopte men het horloge
er gemakkelijk achter. Zoals ik al schreef, is het in de periode
van rouw van zilver, de ketting is dan ook van een fijne schakel
en had zilveren tonnetje met daarop vaak een zwart steentje gezet. Was men niet in de rouw, dan was de schakel veel grover en
van goud.
Voor de man was de horlogeketting met horloge vaak het enige
sieraad. Het kon van zilver zijn, maar ook een gouden horloge
aan een ketting heb ik ook gezien. Vaak was een ketting van gevlochten vrouwenhaar met voor de stevigheid en sier een gouden
of zilveren knop in het midden. Deze zou van omstreeks 1920 kunnen zijn. Een enkele keer werd deze ketting versierd met signetten en medaillons.
Ik heb een horlogeketting gezien, die van zwart koord gemaakt
was en waaraan zwarte kralen ter versiering zaten. Deze werd in
de rouwtijd gedragen. In geval van zware rouw, die vroeger bijna
een jaar, maar later zes weken duurde.
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Alleen de vrouwen droegen r i n g e n , vooral aan de w i j s - en m i d d e l vinger, en dat liet m e n dan ook graag zien wanneer m e n op d e
foto kwam. Ook droeg m e n d a n d e geërfde ringen. De naam w a s o p
de platte bovenkant ingegraveerd.
Behalve deze sieraden had m e n vaak nog een beugeltas, m e t e e n
zilveren b e u g e l , al d a n niet m e t een haak om achter de boord v a n
de bovenrok vast te m a k e n . Later maakte m e n er vaak een ketting
aan. De kralentassen dateren van 1880. De geborduurde tassen e n
fluelen tassen v a n omstreeks 1 9 2 0 .
De beugels konden mooi bewerkt zijn en hadden aan de voorkant
vaak een huis en kerk a l s afbeelding (omstreeks 1 8 6 0 ) .
Een portemonnee, een k r a l e n b e u r s m e t zilveren beugel kwam ik o o k
diverse keren tegen. Vaak m e t b l o e m m o t i e v e n . Ouder is een k o u senbeurs, ook van kralen g e m a a k t . Deze w a s langwerpig van vorm
en in het midden smal m e t twee ringen, en had aan beide zijden
kwastjes van k r a l e n . M e n k o n de beurs openen en afsluiten door
ringen opzij te schuiven ( 1 8 6 0 ) .
Ook had men e e n kerkboek m e t e e n zilveren slot. En a l s m e n h e t
zich k o n p e r m i t e r e n , d a n hadden d e dames e e n eau de c o l o g n e f l e s je m e t een zilveren dop. Ook hier gold: W i e het breed had, k o n
het ook breed laten h a n g e n .
Ook in Beltrum zaten de k a p i t a a l k r a c h t i g e n in pakweg de eerste
vijftien b a n k e n . Ieder b e t a a l d e pacht voor de bank, maar m e n
moest het niet proberen om verder naar voren te gaan zitten d a n
je toekwam. T e n opzichte v a n d e kleding k o n m e n ook d u i d e l i j k
zien 'hoe goed m e n er b i j stond'. Overschreed m e n de g r e n s , d a n
leefde men letterlijk boven zijn stand.
Tot zover mijn bijdrage over k l e d i n g . In een viertal a f l e v e r i n gen heb ik u verhaald over kleding zoals d i e vroeger in en o m
Beltrum door onze ouders en v o o r o u d e r s werd gedragen. Gaarne w i l
ik iedereen bedanken voor a l l e informatie die m i j beschikbaar
werd gesteld.
Beltrum, februari 1991.
M a r i a n Verhei jen - Klein G e b b i n c k .

BRONNEN EN LITERATUUR:
- T. Hesselink-van der Riet, Klederdrachten in Noord-Oost Twente.
1920: Het begin van het einde. Stichting Heemkunde Albergen. 1984.
- D.W. Woertman en J. Herbert, Mutsen en Streekdrachten in Gelderland
en Overiissel. Nijmegen 1977.
- Riet Luiten-Strijker, Kleding en Identiteit. Textierauseum Enschede.
- Gemeentearchief Eibergen.
- Vele mensen uit Beltrum en omgeving.
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Ons zoekpCaa^e

Op 'Ons Zoekplaatje' uit nr.15 zijn veel reakties binnen gekomen. Vandaar dat het ons is gelukt, alle namen van de op de
foto staande personen te achterhalen. Het is niet een bepaalde
klas zoals nu gebruikelijk is, maar de kinderen uit één familie
zijn met elkaar op de foto gezet. Het betrof de Openbare Lagere
School in Rekken. De foto is genomen in de begin jaren twintig.
En dan nu de namen:
1. Hendrik Meddeler, woonde aan de Berkel.
2. Gerrit Pasman, kwam van de Spikker.
3. Hanna Hoenink, kwam van Kuppers, van de stuwwachter, getrouwd
met Wennink van de Reuver. Woont in Eibergen.
A. Willem Hoenink, broer van Hanna, is op de boerderij gebleven.
5. Jan Hoenink, broer van bovengenoemde, Hanna en Willem. Jan is
naar de boerderij Boskupper gegaan.
6. Bets (Bertus) Geerdink, heeft jaren in Doetinchem gewerkt en
na zijn pensionering naar het ouderlijk huis. Broker, teruggekeerd.
7. Hendrik Nijhof, van de Vogt, die is op de boerderij aan de
Slemphutterweg gebleven.
8. Janna (Jenneken) Tankink, kwam van 't Nijenhuis.
9. Trui Scholte van Mast, kwam van de boerderij Brooks. Trui is
later getrouwd met Bernard Lubbers. Beiden zijn al overleden.
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Boerderij
Kuppers aan de Havc^^..^ ■. -^. ilct was
het g eboortehuis
van Hanna, Willem, Jan en
Dina Hoenink.
(coll.
fam.Hoenink)

lO.Diena Scholte van M a s t , kwam ook van B r o o k s , zuster van T r u i .
ll.Derk Meddeler, broer van Hendrik ( n r . 1 ) . Is op de boerderij
gebleven.
12.Johan Meddeler, broer van Hendrik ( 1 ) en Derk ( 1 1 ) , getrouwd
en vertrokken naar Haaksbergen.
13.Siena Bloemendaal, woonde tijdelijk in de Ape. Het hele gezin
is naar Boekelo verhuisd.
14.Dina Hoenink, ze is de oudste van de vier die op deze foto
staat. Is later naar de Horst (Boevink) gegaan.
15.Gerrit Jan (Gaitjan) te V e l d h u i s , kwam van de Huurne of H u u r 
neman. Later getrouwd met Hanna Holshof van Ensink.
16.Willem P asman, kwam van de Spikker, nu gepensioneerd postbode.
17.Trui Nijhof, heeft eerst op Oostendorp in de Ape gewoond, en
later naar de boerderij van Vogt gegaan.
18.Hanna Nijhof, zus van Trui ( 1 7 ) .
19.Rieka Geerdink, kwam van de Broker, oudste zus van B e t s ( n r . 6 )
20.Anna Scholte van Mast,geboren op Brooks. Ze is later klooster
zuster in Boxmeer geworden.
21.Frederik Tankink, geboren op 't Nijenhuis aan de Rekkenseweg.
22.Hanna Nijhof, geboren op W i e n t j e s aan de Borgweg, getrouwd en
naar Rietmolen verhuisd.
23.Juffrouw Altenaar, w a s b i j KuiperBeckink in de kost.(Tjoonk).
24.Hendrik Nijhof, zus van Hanna ( 2 2 ) , bleef eerst op de b o e r d e 
rij ( W i e n t j e s ) , later naar Oldenzaal gegaan. H i j w a s k l o m p e n 
maker en kreeg al gauw de bijnaam 'Wientjes de Klumper'.
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25.Mina te Veldhuis, ze kwam van de Huurne, getrouwd met Abbink
van Deter.
26.Hendrik te Veldhuis, broer van bovengenoemde Mina (25) en van
Gerrit Jan (14).
27.Gerrit Meddeler, was bekend om zijn verzekeringen. Is later
in Haaksbergen gaan wonen.
28.Dieka Hesselink, woont aan de Rekkenseweg, getrouwd met Groot
Obbink.
29.Hanna Hesselink, zus van Dieka. Ze heet nu Bats en is al heel
vroeg naar Canada vertrokken.
30.Dieka Tankink, kwam van 't Nijenhuis aan de Rekkenseweg, is
later getrouwd met Stegeman.
31.Derk van Tongeren, was pleegkind bij Hesselink aan de Rekkenseweg, ook wel Bruggert genaamd.
32.Meester Hazebroek, heeft bij Derk Boevink (de smid) op kamers
gewoond. Hij heeft al weer snel het onderwijs verlaten en
werk gevonden bij de EMPO rijwielfabriek te Vorden.
G. te Nijenhuis.
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D e Eerste BusDienstOnderneming. (E.B.D.O.)
Zo heette destijds de autobusonderneming van J.B. Arink, een zoon
van een Grolse koperslager en loodgieter, die zich in 1920 in de
Grotestraat had gevestigd als motor- en rijwielhandelaar.
(Tegenover de huidige parkeergarage).
Bernard Arink zag een "gat in de markt" voor wat betreft het
groepspersonenvervoer, waarvoor in de twintiger jaren aarzelend
wat meer belangstelling begon te komen. Hij kocht in 1925 een
personenbus, om daarmee op marktdagen volwassenen en kinderen te
vervoeren naar Winterswijk en Enschede. Al spoedig bleek, dat er
buiten de marktdagen om steeds meer vraag kwam naar persovervoer
per bus, zoals voor schoolreisjes, vervoer van allerlei verenigingen en clubs (zangverenigingen en sportclubs bijvoorbeeld).
Zo ontstond haast als vanzelf de zogenaamde "wilde busdienst" Eibergen-Groenlo-Winterswijk, naast de bestaande treindienst van de
Nederlandse Spoorwegen..
Steeds meer maakten schoolkinderen gebruik van "Arink ziene
busse",die toen nog "REISWAGEN" heette, om naar de HBS of de
Technische school te Winterswijk te gaan. Maar ook ouderen gingen van deze wilde busdienst gebruik maken. Het voordeel was, dat
men niet alleen in het centrum van de plaatsen Eibergen, Groenlo
en Winterswijk kon in- en uitstappen, maar ook nog bij tussenliggende haltes aan de weg. De busdienst bood zo meer gemak dan
"Bello", zoals het treintje Winterswijk - Neede in de volksmond
werd genoemd. De spoorstations lagen veel verder van de dorpscentra verwijderd. Dat kostte tijd en lopen.
De wilde busdienst werd door de Spoorwegen dah ook als een
geduchte concurrent ervaren. En er ontstond een concessie-gevecht
tussen Arink en de Spoorwegen.
Arink werd lid van de "Nederlandse Bond van Autobus-Ondernemers",
en vroeg een concessie aan voor het traject Eibergen - Groenlo Winterswijk.
Vechten als kleine particulier tegen de machtige Nederlandse
Spoorwegen, was niet gemakkelijk, aldus Ben Arink, de zoon van de
oprichter. De vele stukken die zijn vader heeft nagelaten bewijzen
dat. Niet alleen Gedeputeerde Staten, maar ook een beroep op "De
Kroon" kwam er aan te pas, voordat de concessie tenslotte in 1930
verkregen werd "voor het in werking brengen en in stand houden
van een Autobusdienst op het in de provincie Gelderland gelegen
traject "Eibergen-Hupsel-Groenlo-Meddo -Winterswijk".
De "E.B.D.O." was daarmee geboren.
Na de verkregen concessie werden er twee Chevrolet- bussen aangekocht, waarmee het busbestand op vier werd gebracht. Al spoedig
daarna werd de concessie Rekken - Eibergen - Borculo - Ruurlo
aangevraagd.
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Opname uit

1930, reisbus

E.B.D.0.

(coll.B.Arink)

Autobusdienstregeling E.B.D.0. - Elbergen
INGAANDE
•WERKDAGEN t \ a n Eibcirgen njar Winterswij k.
Vertrek ElBEKGhN :
„ Hotfl VC'ormmeester, Vicrsprot>g 7.45 11.30 15.10
„ Calc Huize »»e Keel», Hupscl 7,55 11.40 15.20
„ Markt Grocnlo
8,05 11,50 15,30
„ Caté »Dc Kappe». Meddo . 8 15 12,00 15.«
Aankomst Kroncniiuis, Winterswijk 8.25 12.10 15.50

MAART

1932
Van Winierswij k naar Eibergen.

18.30
18,40
18,50
19.00
19.10

Vertrek WI N 1 !■ KSWIIK
. .
„ Cah' »l)e K.ippe», ,^U■ddo
., .Nliiki ( .loenio
„ (.aU- Umie »L)c Keet» Hupsel
Aankomst i'.ibergen

«1
V,2')
9,35
9,45
9,55

.i:.15
12.2',
12.15
12,45
12.55

l(..05 19 20
16.15 19,30
10.25 19,40
16,35 19.50
16,45 20.00

V^an Winterswij k naar Elbergen.
Z O N D A G E N i Van Eibergen naar Winterswi j k.
Vertrek EI BERGEN :
Vertrek
W
I
M
l KSWI JK , , . 9,45 |4,40 1730 21,20
„ Hotel \X/ormmeesfer. Vierspr. 9,00 13.4Ü 16 30 20.20 '
.. ("af,- »l)e Kappe». Meddo , 9,55 14,50 17,40 21.30
„ Café Huiie-»Dc Keet», llupwl 9.10 13 50 K. 40 20.30 |
.. Maili <;.n,.nK.
. . 10.05 15,00 17,50 21,40
„ Markt (iroenlo
9 20 14.00 ld 50 20,40 \
, ( jti-ilinr.i. «De Ktd», Hupsel 10.15 15.10 18,00 21.50
„ Gafc «He Kappc», Meddo . 9 ) 0 14.10 17 00 20.50 I
Aankomst Libenjcn
10.25 15.20 18.10 22.00
Aankomst Ktoncnhuis, Winterwijk 9.40 14.20 17.10 21.00
Op verzoek wordt overa! gestopt.
STOPPLAATS: Kronenluus, W.iiterwiik ; Cafe vDe K.i pe-", Meddi> (stopt op verdoek) ; Markt Groenio ; Café Huize
»De Keet», Hupsel (stopt op \er:,oek) ; Viersprong ■
, HoU-l W oi luueester.
De OndernemBr: J. S. ARINK, Elbepoen, Tel. OS.
AUTO'S TE HUUR voor Binnen- en Buitenland.
XIK OMMSXIJoe

(coll.

B.Arink)
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v e r z o r g d e , behalve het stukje Borculo-Neede, dat onderdeel was
van de " g r o t e " lijn Doetinchem-Enschede. In 1931 werd dit traject
aan het bestaande " n e t " van de " E . B . D . 0 , " toegevoegd.
De behoefte aan reizen per bus nam toe en daarom werd ook een
concessie aangevraagd voor het traject "Eibergen - Haaksbergen Enschede".
Op 6 augustus 1934 werd aan J.B. Arink te Eibergen vergunning
verleend "tot het in werking brengen en onderhouden van een
Autobusdienst op het in de provincie Overijssel gelegen gedeelte
van het traject "Eibergen - Haaksbergen - Enschede", zo stond in
het Prov. blad Nr 4 5 , onder Nr 8699/6701 destijds te l e z e n .
Zo had J.B. Arink na tien jaar taai volhouden drie c o n c e s s i e s in
handen g e k r e g e n .
De " E . B. D.0. "-busdienst liep van meet af aan als "een t r e i n " en
kon al spoedig tot één van de belangrijkste busverbindingen in
Gelderland en Overijssel gerekend w o r d e n , aldus zoon Ben Arink.
De " E . B . D . 0 " groeide al snel uit haar jasje en zodoende werd in
1935 een stuk grond aangekocht van m e v r . ter Braak uit Eibergen,
gelegen aan de Needse weg. Het kreeg destijds het huisnummer A
745. Op dit stuk grond dat deel uitmaakte van de vroegere n o t a r i s tuin, werd in 1936 begonnen met de bouw van het " E . B . D . 0 . "busstation. T h a n s is in dit pand garage Grooters o n d e r g e b r a c h t .
Uiteraard was de bloei van de busonderneming een doorn in het oog
van de Ned. S p o o r w e g e n . Uit de statistieken blijkt, aldus Ben
Arink dat in de jaren 1 9 3 4 - 1937 meer reizigers kozen voor v e r voer per bus dan per trein.
M a a r , er kwam al snel een andere concurrent op de markt en wel de
G e l d e r s e T r a m w e g e n , ontstaan door samengaan van een aantal
t r a m w e g m a a t s c h a p p i j e n , die langzamerhand van smalspoor overgingen
op het m o d e r n e r e autobusvervoer langs de wegen van de Achterhoek.
De GTW had haar hoofdkantoor in Doetinchem en streefde e r n a a r ,
het busvervoer in de hele Achterhoek onder één naam te krijgen,
vooral toen de Ned.Spoorwegen besloten een aantal k l e i n e r e s p o o r lijnen, ook in de A c h t e r h o e k , op te heffen.
Al geruime tijd, voordat " B e l l o " zijn laatste treinrit u i t f l o o t ,
begon de strijd tussen de GTW te Doetinchem en de E . B . D . 0 . te
Eibergen.
Met hand en tand heeft de E . B . D . 0 . zich tegen de GTW trachten te
verzetten, die de s p o o r w e g c o n c e s s i e s stap voor stap in handen
wist te k r i j g e n . Toen werd Arink natuurlijk g e d w o n g e n , zijn concessie aan de GTW te v e r k o p e n . Alleen de busdienst
"Rekken
-Eibergen-Borculo-Ruurlo mocht Arink na 1937 nog b e h o u d e n .
Hoe die strijd van Arink en de hele geschiedenis van de
E . B . D . 0 . is v e r l o p e n , zou Ben Arink graag in een b o e k w e r k j e , g e wijd aan de " E . B . D . O . - B u s d i e n s t " willen beschrijven of b e s c h r e ven zien.
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Na 3 oktober 1937 werd de naam "E.B.D.0."- Touringcars Arink. Van
toen af aan tot in de oorlog werden personen vervoerd voor de
textielfabrieken in Enschede, voor de werkverschaffing en voor
de sportverenigingen, bijvoorbeeld.
De bussen werden in de jaren 1940 - 1945 door de Duitsers gevorderd. Drie bussen zijn zwaar beschadigd teruggekomen. Eén kwam uit
Venlo terug. Deze was een tijd lang verborgen geweest in een
hooimijt bij een boer in Mallem.
De bedoeling van dit artikel is, om vooral bij oudere leden
herinneringen op te roepen aan en belangstelling te wekken voor
de voormalige E.B.D.0. , waar velen in de dertiger jaren gebruik
van hebben gemaakt en om Ben Arink behulpzaam te zijn, die al
een hele tijd bezig om materiaal te verzamelen over de door zijn
vader opgerichte busdienst van Eibergen. Hij schreef ons een
brief, waarvan wij de hoofdzaken in bovenstaand artikel zo goed
mogelijk hebben trachten weer te geven. Hij zou graag willen,
dat lezers,die nog over gegevens beschikken van de lotgevallen
van de E.B.D.0. hem daarover mededeling doen. Ook fotomateriaal
van groepsreisjes e.d.,die men vroeger met "Arink ziene busse"
heeft gemaakt, enzovoort, is hartelijk welkom. Ben Arink wil het
de historie en de lotgevallen van de E.B.D.0. graag zo volledig
mogelijk te boek gesteld zien.
Wie hem van dienst kan zijn, neme contact op met Ben Arink, om zo
rechtstreeks afspraken te maken over het ter beschikking te stellen materiaal. Zijn adres is:
B.G.H. Arink.
Ligusterlaan 3,
7101 WP Winterswijk.
Tel. 05430-21128
De Redactie van Old Ni'js.
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Scheppels Mankzaod.
Disse keer alleen een paar olde raodsels oet 't schoolschrift van
Anna G e b b i n k - Z e m a n .
1. Dikkoppen kater m e t ne boek vol w a t e r ,
Hef gin l e v e r , hef gin l o n g e ,
en spi'jt zonder t o n g e .
2. Van veuren laeft ' t . In de midden is 't dood.
Van achteren lust 't wal spek en brood.
3. Dagens is 't een golden knoop
's nachtens e e n w e u l e n h o o p .
4. Dagens geet 't k l e p , k l e p ,
's nachtens steet 't veur 't beddeen gep (gaapt)
5. Tjoek, tjoek tjoek. M e t ne veerkanten boek.
Met 'nen dreier in 't g a t .
Rao, rao, w a t is dat?
6. 't Is h e e t , 't blif h e e t .
Ik smiet 't in d e putte en haal 't ter weer oet
En 't is nog h e e t .
7. Vier 'ehangen, tiene 'etaogen.
Kontjen onder en kont jen b a o v e n .
8. Holtene h u t t e , iezerne d e u r e .
Vieve der i n , en viere der veur.

Oplossingen:
1. Waterkettel baoven 't losse v u u r . 2 . Een boer, den an 't b o u wen is met 't peerd veur den ploeg. 3. 't losse vuur van vrogger.
4. Een klomp. 5. Een k o f f i e m o l l e . 6. Een busken heet ( h e i d e ) .
7. M i n a , d e e d e k o o zit te m e l k e n . 8. Ne sniezorape.

