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-2Van de Bestuurstafel.
Met Old Ni'js nr.18 begint de 7e jaargang van ons vereniginsorgaan. Wij hopen, dat het net zo in de smaak zal vallen als de
vorige nummers.
Per 1 januari 1992 mogen we rekenen op de steun van 750 leden.
De betrokkenheid van de leden blijft groot. We mochten dat ook
in het afgelopen jaar weer konstateren.
'Een goed historicus is conservatief: als historische vereniging koesteren we dus het verleden, maar in ons beleid willen
we ook nieuwe wegen inslaan. Old Ni'js en het Filmfestival (op
8 maart 1992) vertegenwoordigen de continuïteit. Daarnaast verschijnt, als alles meezit, medio mei het tweede deel: Eibergen
in de Tweede Wereldoorlog. Op dit moment is onze voorzitter bezig de laatste feiten op de rij te zetten. We hebben er alle
vertrouwen in, dat het boek ook ditmaal weer een succes wordt.
Nieuw is, dat we voor de eerste maal zullen proberen onze jaarlijkse Ledenvergadering op een zaterdagmiddag te organiseren.
Als datum is daarvoor vastgesteld: zaterdag 25 april 1992 in
'De Huve'. We hopen dat hierdoor meer leden in de gelegenheid
gesteld worden in kontakt met elkaar en met het bestuur te komen .
Het veldnamenonderzoek in de kadastrale gemeente Eibergen is afgerond, terwijl de gegevens verwerkt zijn op de kaarten. Dit
jaar moet er duidelijkheid komen over de wijze waarop de gegevens gepubliceerd worden.
Heel erg blij zijn we met het feit dat de Stichting Oud-Beltrum
er in is geslaagd, om de veldnameninventarisatie m Beltrum van
de grond te krijgen. Onder leiding van coordinator Willem Beernink wil men nog dit voorjaar aan de slag. Het bestuur van de
Historische Kring hoopt, dat het ook in Beltrum een groot succes zal worden.
Inmiddels is er een gemeentelijke monumentencommissie. Namens
het 'particulier initiatief', dat zijn de gezamenlijke oudheidkundige en museale organisaties in de gemeente, heeft Herman
Schepers zitting in deze commissie. Hen wacht de weinig benijdenswaardige taak, om met geringe middelen, een gemeentelijk
monumentenbeleid van de grond te tillen.
Al enkele jaren doet de Historische Kring mee in de Werkgroep
gemeentelijk Oudheidkundig Beleid. Nu er een monumentencommissie IS, richt zich de aandacht van de werkgroep op andere projekten, zoals het 'projekt Hof van Mallum'. Het gaat hier om
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havezathe. De Historische Kring overweegt of zij hieraan een
bijdrage kan leveren m de vorm van ondersteuning van het onderzoek m archieven.
Eind vorig jaar heeft het bestuur zijn steun gegeven aan de oprichting van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo, die
zich ten doel stelt, alle buiten het gebied op de geschiedenis
van stad en heerlijkheid Borculo betrekking hebbende documenten
te laten verfilmen en op een centrale plaats in de regio voor
iedere geïnteresseerde onderzoeker beschikbaar te stellen.
Een daad van welbegrepen eigenbelang, want zowel de stad Eibergen als de voogdijen Eibergen en Beltrum hebben ruim 600 jaar
deel uitgemaakt van de heerlijkheid Borculo.
De stichting 'Eibergen in de Wereld van het Boek' is inmiddels
begonnen met de uitvoering van het Historisch Archief. Hiermee
wordt de lopende geschiedenis van de gemeente Eibergen in een
voor ieder gemakkelijke en gratis toegankelijke vorm, in de
Openbare Bibliotheek vastgelegd. Vanaf 2 januari zijn 12 vrijwilligers met de verwerking van de dag- en weekbladen begonnen.
Positieve berichten zijn er ook te melden met betrekking tot de
herhuisvesting van Museum De Scheper en herbouw van boerderij
de Vurever. Eindelijk krijgt Eibergen een museum, dat het dorp,
de gemeente waardig is.
Afgelopen voorjaar werd de tweede cursus Oud Schrift gegeven
door archivaris Henk Nijman. Op dit moment wordt gezocht naar
mogelijkheden om hieraan een goed vervolg te geven.
Eén van de vele historische uitgaven van het afgelopen jaar was
het boek van Henk Agterhof: De grens in de Achterhoek. Staatsgrens - douanegrens. Binnen twee weken waren de door onze vereniging bestelde 300 exemplaren uitverkocht. Alsnog hebben wij
van het museum Winterswijk 100 exemplaren kunnen bemachtigen.
Wie nog belangstelling heeft, kan nog tot 1 maart op de bekende
verkoopadressen terecht.
Olden Eibergen, januari 1992,
Bennie te Vaarwerk.

-4-

In Old Ni'js nr.16 vroegen we naar namen van leerlingen welke
in de begin jaren twintig naar de O.L.S. op De Hagen waren geweest. We kregen o.a. reakties van mevr. D.v/d Beek-Izaks en
mevr. A.Nijhof-Wormeester. In nr.17 deden we nogmaals een oproep, maar helaas, weing reakties. Vandaar dat we niet alle op
de schoolfoto staande personen hebben kunnen achterhalen.
1
Simmelink ?
2
te Hoonte ?
3. Janie te Nijenhuis, woonde aan de Grotestraat, nu het pand
van apotheek Feenstra. Haar vader was kleermaker.
A. Rikie
???
5. Dina Wansink (Haller), zo heette de boerderij waar ze woonde
aan de Mallemsemolenweg, laatste huis aan de rechterkant.
6. Naadje Nijland.
7. Gerritje Groot Obbink, opgegroeid op 't Vunderink. Getrouwd
met Bieleman en woont nu in Harfsen.
8. Leida Navis, woonde aan de Borculoseweg. Hadden thuis een
boerderij.
9. Roelof Timmermans, woonde t.o. het gemeentehuis. Hij was een
zoon van Berent Timmermans.

10. ???

11. Anneke Poeiert, woonde aan de Meeldijk?? Haar vader was
stoelenmaker/meubelmaker.
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12
te Hoonte ^'^'^, woonde aan het Brendeke.
13. Willem Abbmk, woonde op De Hagen, naast aannemersbedrijf
Blankvoort.
14. Annie Leppink, woonde aan de Grotestraat, links naast de
N.H. kerk. Haar vader was onderwijzer, woont nu m A'dam.
15. Klaziena (Zus) Bos.'^'' Opgegroeid bij Scholten de schoenmaker, op de hoek van Grotestraat/Wemerdijk.
16
Simmelink '''''' (Zus van nr.1 '^)
17
te Hoonte '^'^'^
18. Herman Izaks, woonde a/d Haaksbergseweg, t.o. de Gemavo,
is later bij de politie gegaan en woont nu in Den Haag.
19
Schut " ^ van 't Loo.
20. Hanna Ooink, uit de Kerkstraat, t.o. slager Boenders.
21. Berta Wolthuis, woonde aan de Hagemanstraat, waar later
bakker Hengelveld zich vestigde, woont nu m Nijmegen.
22. Aaltje Abbink, zus van nr.13.
23
Hoonte '''?'?, van de Winterswijkseweg.
24. D m a Izaks, woonde a/d Haaksbergseweg, zus van nr.18. Later
getrouwd met v/d Beek. Hadden een bakkerij op de hoek van
de Nieuwstraat/Huenderstraat.
25
vv?
26. Dina Hondelink ( D m a van Jan van Slat), ze woonde in de
Leugenmors. Haar vader werkte bij de Pickerfabriek.
27. Berta Abbink, woonde m Olden Eibergen, getrouwd met Vos.
28. Gerrit Jan Groot Obbink, kwam van 't Vunderink.
29
Hoonte '?''''
30. Dik of Herman Grevink, woonde achter het Kerkloo.
31
'?'''?
32
Schepers, ze woonde in de kerkstraat naast Ebeling.
33. Egbert Schepers, is schilder geworden, woont in Haaksbergen
34. Jan Wansmk, (Haller) broer van nr.5.
35. Gerrit O d m k , van de timmerman O d m k a/d Nieuwstraat.
Gerrit schreef later gedichten in het dialect, onder het
pseudoniem 'De Holter'.
36. Willem Schut, woonde aan de weg naar het Kerkloo.
37. Freekie Wolthuis, woonde aan de Hagemanstraat 21.
38. Gerrit of Henk Burgers, woonde aan de Kleine Hagen, tussen
De Libertijn en De Scheper, Zijn vader luidde op zondag
altijd de klokken.
39
Koeslag '?'?''
40. Hendrik Abbmk, broer van Berta Abbink en Tone Abbink,
woonde m Hupsel.
41. Juffrouw van Kampen, ze woonde aan de Burg. Smitsstraat.
Getrouwd met Abbink uit Rekken, verhuisd naar Doetinchem,
42. Aaltje Holtmaat, getrouwd met Paalman. Woonde aan de Hagemanstraat naast bakker Wolthuis. Haar vader was timmerman.
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op de Mallemse Molen.
44. Riek Nijenhuis, vader Bart had een Sigarenzaak a/d Grotestraat, ter hoogte van de Kluiversgang. Ze woont nu in
Neede.
45. Jo te Pas, hadden in de jaren '40 een winkel vooraan in de
Hagemanstraat.
46. Truus Sloot, haar vader had een kruidenierswinkel aan de
Beltrumseweg vooraan bij de Coöperatie.
47. Alie Wormeester, opgegroeid op de hoek van de Grotestraat/
Hagemanstraat. Haar vader had het 'Wapen van Eibergen'.
48. Jansje Haarman, woonde op de hoek van de Nieuwstraat/Hagen,
t.o. de Eibergse Bazar. Later getrouwd met Meddeler.
49. Sien Nijenhuis, woonde in de Kerkstraat, naast drukkerij
Maarse. Later verhuisd naar Amsterdam.
50. Aaltje Geelink, getrouwd met Holterman, laatst wonende in
H. ten Catestraat.
51. Truida Nijland, geboren en getogen aan de Borculoseweg.
Later getrouwd met Stomp.
52. Liesbeth Mol, ze was niet in Eibergen geboren. Ze kwam als
vluchteling uit Oostenrijk.
J. Baake.

Op zondagmiddag 8 maart 1992 organiseren
we weer het
Jaarlijks
'Eibergs Filmfestival'.
Ditmaal in hotel
De Klok aan de Grotestraat.
Aanvang 14.30 uur.
Kaarten voor deze middag, zijn vanaf 15 februari
'92
verkrijgbaar
a f 3.50 bij Bloemenhuis Schepers,
in
de Grotestraat
69 te Eibergen.
Tel.05454-71333.
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Baksteenindustrie Zwolle, reus op lemen voeten.
In het boekje "Eibergen voorheen en thans" van de hand van H.A.
Huender (overleden op 15 juli 1927) lezen we onder het hoofdstuk "De bodem van Eibergen" onder meer: "Langs den Oostgrens
wist men van zware leem en in het Hupselsche en Mallemsche veld
werd grint gehord" (kleilagen).
Met name m de buurtschappen Zwolle en Holterhoek komen deze
kleilagen voor. Honderden jaren geleden werd er al leem gegraven voor het bakken van stenen en pannen. In de Kroniek van
Groenlo van W.P. Vemer wordt er melding van gemaakt, dat tussen
1548 en 1555 m Zijne Majesteits steenovens (van Karel V) negen
miljoen stenen zijn gebakken voor de stadsmuren en de verdedigingswerken van de stad Grol. Dit gebeurde m acht veldovens
ten oosten van de stad.
De Koerboom
Verwondelijk is dit niet omdat het in vroeger jaren gebruikelijk was, op plaatsen waar geschikte leem voorhanden was, voor
de bouw van kerken en burchten, stenen te bakken in daarvoor op
gerichte veldovens.
Na het gereedkomen van het bouwwerk verdwenen ze meestal weer.
De stad Groenlo bezat echter nog m de negentiende eeuw een
eigen steenbakkerij op "De Koerboom" waar Joost Simmelink, in
1694 gekomen van Meddo, m dienst van de stad een schamele boterham verdiende als steenbakkersknecht. De familie Simmelink
blijft op De Koerboom wonen. Gerrit Simmelink, geboren te
Zwolle (Gem. Eibergen) op 10 januari 1767, neemt dan rond 1810
de tot de steenbakkerij behorende gronden over van de stad
Groenlo en werkt verder voor eigen rekening. Hierna hebben nog
verschillende generaties Simmelink de steenbakkerij voortgezet.
Niet rendabel
In 1895 bleek het bakken van stenen niet meer rendabel en gingen de ovens definitief uit. Verwonderlijk is dit niet als men
de prijzen ziet die toendertijd werden berekend. Uit een nota
van 1874 blijkt, dat aan Wiegerink, metselaarsbaas te Groenlo
zijn geleverd 16750 harde stenen voor de prijs van ƒ 184,25.
Dit was de beste kwaliteit. Voor aan hem geleverde 4100 weke
stenen werd ƒ 24,60 in rekening gebracht. Naar gelang de kwaliteit van de stenen schommelde de prijs tussen ƒ6,00 en ƒ11,00
per duizend.
Ofschoon het geld toen heel wat meer waarde had dan nu, was de
steenbakkerij voor de baas bepaald geen rijk makenj, dit mede
door de concurrentie van andere in de buurt werkende steenbakkers als Reijrink/Ticheloven; J.H. Hassmk, die een fabriekje
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Boven: Briefboofden
van rekeningen waren vroeger echte
kunstwerken,
zo ook die van de steenfabriek
van G.J. Simmelmk op de Koerboom.
Onder: Gevelstenen
m oude boerderijen.

van de oorspronkelijke
bewoners tref je nog vaak
Deze is te vinden bij Simmelmk op de Koerboom.

-9had bij Schurink aan de Meddoseweg en J.Th. Harbers, die aan de
Banningweg zijn bedrijfje runde. Dan was er nog de steen- en
pannenbakker!j "De Goede Hoop" van ten Bokkel Huinink uit Neede
op de grens Zwolle/Holterhoek.
Hier werkten o.m. Wilhelm Anton Overkamp en zijn broer Johann
Theodor, die later een grote rol zou spelen in de grote steenfabriek F.O.W. te Groenlo.
De Leemputten
Op het einde van de negentiende eeuw was ook Wiegerink uit
Groenlo met een steenbakkerij begonnen. De leem werd gehaald op
de plaats waar nu het recreatiegebied De Leemputten is.
Johann Theodor Overkamp gaat eind 189A bij ten Bokkel Huinink
weg en vestigt zich in Groenlo. Hij associeert zich met Wiegerink en Fournier, die samen de steenfabriek F.O.W. oprichten.
Met het vertrek van Johann Thodor Overkamp, de geduchte concurrentie van de nieuwe, grote steenfabrieken de slechte betaling
door de afnemers, is er voor de steenfabriek "De Goede Hoop"
weinig goede hoop op een winstgevende exploitatie overgebleven.
Geleidelijk aan is bij de fabriek behorende grond in handen gekomen van Wilhelm Anton Overkamp en wordt rond 1905 de fabriek
stilgelegd. De nog aanwezige mengmachines gaan dan, tot overmaat van ramp, over in handen van concurrent F.O.W. te Groenlo.
In het pittoreske kantoorgebouwtje op de hoek Vredenseweg/Winterswijkseweg, dat doet denken aan een prieeltje van een chique
landgoed, van waaruit men het gehele fabrieksterrein kon overzien, worden de laatste resten papiersnippers, die nog herinneren aan een flink en mooi bedrijf bijeen geveegd en in de vuilnisbak gegooid.
Dagelijks brood
Nog steeds herinnert dit koepeltje aan deze fabriek, waar eens
een aantal arbeiders uit de omgeving hun dagelijks brood verdiende. De ovens van J.H. Hassink, die de stenen heeft geleverd
voor de in 1908 gebouwde nieuwe St.Calixtuskerk, worden even
later gedoofd en Hassink vertrekt naar Groenlo waar hij een
kruidenierszaak begint.
Inmiddels is ook het bedrijf van Harbers ter ziele gegaan. Alleen de fabriek van F.O.W. blijft dan nog over, maar ook hier
gaan de zaken tijdens de crisis van de jaren dertig weinig florissant. Fournier en Wiegerink verdwijnen in 1947 uit de zaak
en Overkamp zet de fabriek alleen voort.
De wederopbouw van de na-oorlogse jaren zorgt dan gelukkig weer
voor een forse opleving. Overal in de bouw wordt gesmeekt om
stenen. Er wordt dan op volle kracht gewerkt. Na een aantal jaren, als deze hausse is uitgewerkt, legt ook de firma Overkamp
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Boven: De steen- en pannenfabriek
'De Goede Hoop' op een steenworp
afstand van de grensovergang
Zwilbroek.
Alleen het
pittoreske
kantoorgebouwtje
bij café Overkamp herinnert
nog aan deze
steenfabriek.
Onder: Leemaanvoer

bij

de fabriek.

Machinist

is Dorus

Nales.
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het moede hoofd m de schoot en worden, na een plaats gehad
hebbende sanering in de steenbakkersbranche, in 1974 de poorten
definitief gesloten.
Omtrent de steenfabriek F.O.W. weet Frans Huinink uit Groenlo,
als oud-medewerker van de fabriek, nog heel wat te vertellen.
Vooral het treintje dat vanaf de fabriek bij het spoorwegstation naar de leemputten in Zwolle liep, blijft voor hem een
dierbare herinnering.
Met schop
Enthousiast vertelt hij over de leemgraverij bij Zwarte Jan in
Zwolle, waar m de eerste jaren de leem nog met de schop moest
worden uitgegraven. De leem voor de vervaardiging van de pannen
werd gehaald uit Meddo, die daarvoor beter geschikt was dan de
leem uit de Zwolse leemputten. Huinink wordt haast lyrisch als
hij praat over het spoorlijntje, dat ca. 1898 werd aangelegd.
Vanaf de leemloods liep het lijntje langs de camping van Bomers
over de Slinge, tussen de weilanden en langs de schuren van
Bluemink door naar de Zwolseweg. Dan richting Kraanswyk tot de
leemputten. Hier was een wissel en ging het lijntje verder
langs de Wmterswijksedijk, naar het zogenaamde "Masterveld",
waar de leem voor de pannen werd gegraven.
Masterveld
In het begin werd de leem vanuit het Masterveld m grote houten
bakken op een kipwagenstel, naar de wissel bij de leemputten m
Zwolle gereden. Daar werden ze gekoppeld aan de kipwagentjes,
die uit de leemputten kwamen. Werd de leem in het Masterveld
vrij dicht aan de oppervlakte gevonden, m de leemputten moest
heel wat dieper worden gegraven.
Met paarden werden de kipwagentjes uit de leemputten getrokken.
Daarna ging het dwars door de weilanden naar de fabriek m
Groenlo. Onderweg moest regelmatig worden gestopt om de hekken
van de weilanden te openen en te sluiten.
Aangezien in de leemputten op sommige plaatsen tot een diepte
van 15 meter werd gegraven, kwam het nogal eens voor dat een
paard, dat enorm moest trekken om de wagentjes op de wal te
krijgen, op de gladde wal uitgleed en verongelukte.
Maar niet alleen de paarden moesten hard werken, ook de arbeiders, die de leem met de schop moesten graven, hadden het erg
moeilijk. Er moest hard en zwaar gewerkt worden voor een armzalig bestaan.
Verbetering
Gelukkig kwam er omstreeks 1912 verbetering in het transport
van de leemwagens van en naar de fabriek, door de ingebruikne-
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Boven: 13 tot 15 wagentjes vormden één trein.
Tegelijkertijd
er drie m bedrijf.:
1 m de leemput, 1 onderweg en 1 m de
Onder: De baggermolen

in de

leemput.

waren
fabriek.
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ming van een electrische tram met een bovenleiding van koper.
Tijdens de eerste wereldoorlog van 1914-1918 was het moeilijk
om aan koper te komen en steeg de prijs met de dag. Dit was
voor de fabrikanten aanleiding om tram en bovenleiding te verkopen en om weer met paarden te gaan werken.
Het bakken van pannen werd gestaakt, zodat alleen de leemputten
in Zwolle nog werden benut. In 1919 kwam er een nieuwe tram. De
machinist was Dorus Nales, uit de Lievelderstraat te Groenlo,
die al eerder machinist was geweest op het eerste treintje.
Intussen was er ook een baggermachine aangeschaft, die de leem
naar boven haalde en deze meteen m de kipkarretjes deponeerde.
Dertien tot 15 wagentjes vormden één trein. Tegelijkertijd waren er 3 tremen in bedrijf: 1 m de leemput, 1 onderweg, en 1
in de fabriek. Tegen de winter werd een gedeelte van de leemput
zo goed mogelijk met stro afgedekt om bevriezen van de leem te
voorkomen. Daardoor was het mogelijk om 's winters door te werken. In het verleden is ook voor het vervoer van de kipkarretjes gebruik gemaakt van een stoomlocomotiefje en in de oorlog
1940-1945 van een trammetje met een hout gestookte gasgenerator
Na de oorlog heeft de fabriek een tijdje stil gelegen.
Wederopbouw
In oktober 1945 werd de oven weer aangemaakt en kon de produktie gedeeltelijk worden hervat. Even later zou de fabriek, vanwege de wederopbouw, weer op volle toeren gaan draaien.
De kipkarretjes werden nu getrokken door een trammetje met een
benzinemotor van een oude T-ford. In de strenge winter van 1946
-1947 bleek de leemput niet voldoende vorstvrij te zijn aangelegd, zodat met pikhouwelen moest worden gewerkt om nog bruikbaar leem te krijgen. Hierdoor kon op slechts één derde van de
capaciteit worden gedraaid.
Volle kracht
Toen het voorjaar kwam werd weer op volle kracht gewerkt. Het
treintje ging 7 a 8 keer per dag heen en weer, met 15 wagentjes
er achter, waarin per dag ca. 100 kubieke meter leem werd aangevoerd. Daarvan werden 200.000 stenen per week gemaakt.
In 1947 wordt Frans Huinink trammachinist. Hij lost dan Dorus
Nales af, die 36 jaar lang tussen de fabriek en de leemputten
heen en weer heeft gereden. In 1950 komt er een nieuwe tram met
een 2-cylinder dieselmotor. Een hele aanwinst voor die tijd.
Naast de nadelen die het treintje soms voor de boeren had werd
er door hen ook graag gebruik van gemaakt voor het vervoer van
een of meer zakken varkens- of kippenvoer, die bij de Boerenbond werden gekocht en dan voor vervoer naar de dichtbij gelegen leemloods werden gebracht.
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Zo was er eens bij Nijbroek een koe gestorven, een hele verlies
post voor deze familie. Oma Geerdink uit Groenlo bracht echter
uitkomst. Ze liet een melkgeit in een kipkarretje zetten, ging
achterop staan en hield de geit stevig vast. Ze laadde de geit
bij Nijbroek af en ging weer met de trein die van de leemputten
kwam -precies volgens de dienstregeling- naar Groenlo terug.
Werd er ergens in de buurt van het lijntje gebouwd dan werd er
vaak uit de put "schoon zand", met het treintje aangevoerd.
Vanzelfsprekend liep het met het treintje niet altijd even glad.
Frans Huinink herinnert zich nog goed de botsing met een wagen
met hooi van Bomers Marveld. Noch de knecht van Bomers, noch
hij als trammachinist had goed uitgekeken, zodat het treintje
zich in de vracht hooi boorde. Aan gevloek en getier geen gebrek. Gelukkig liep het allemaal nogal goed af.
Ongeveer hetzelfde gebeurde bij Bleumink, waar een wagen met
rogge te dicht bij het tramlijntje stond. Toen ik dichterbij
kwam, vertelt Huinink, sprong het paard op de trambaan zodat de
wagen met rogge omkiepte, het paardentuig ging stuk en het inspan vloog aan diggelen.
Sanering
Nog heel veel meer weet Huinink van z i j n t i j d a l s trammachinist
t e v e r t e l l e n . Mooie h e r i n n e r i n g e n u i t een d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n
p e r i o d e . In 1974 werd de fabriek s t i l g e l e g d wegens s a n e r i n g in
de b a k s t e e n i n d u s t r i e en in 1977 werd het t r a m l i j n t j e opgebroken
Wat nog r e s t i s een mooi s t u k j e natuur rond de leemputten, met
een p r a c h t i g e v e g e t a t i e en een unieke gevederde p o p u l a t i e .
I e t s waar we bijzonder z u i n i g op moeten z i j n , meent Frans Huinink. En daar z i j n we het volkomen mee eens.

Eibergen, F . J . de Leeuw.

Met toestemming van de auteur de heer F . J . de Leeuw, overgenomen u i t
Zwolle, old n i e j s eet de boerschap Zwolle-Holterhoek. Een uitgave van
de Zwolse Feestvereniging, Eibergen 198A. ( d i t boek i s uitverkocht!)
Foto's zijn u i t de c o l l e c t i e van W. Gelinck.
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De Steken van Engele Siem's.
Ut was net negen uur, do bakker Gosman de leste plate met kransjes in 'n oaven schoof, 't Was gauw kasmisse en as 's morgens de
stoete gaar was en 'n oaven nog good warm, dan kon 'e de kransjes mooi afbakken.
Ieder jaor bakken 'e heel volle kransjes. Hie bakken twee soorten, 't ene soort met sukker en 'n ander met amandel. Gosman was
duftig bakker en de klanten vonden ziene koekjes héél héél lekker. De jongste zonne van Gosman, Peter, zat bie mie'j in de
klasse en nao schooltied spollen wie'j met mekare, alène 's zaoterddgens mosse wiej altied veur bakker Gosman naor een paar
klanten brood en koekjes wegbrengen. Zo g m g e wie iedere wekke
naor Engele Siem's.
Engele Siem's heet'n eigenlukke Engelma Siemens, maor hier in
Eibarge praot'n ze altied van Engele Siem's. Ze was ne olde
vrouwe en wonn'n alène m 'n heel klem huusken argens op 'n
Hagen, 't Huusken steet ter neet meer, ze hebt jaoren e'lene dat
hele spul af e'brokken, 't wodden ok slech onderhollen.
Op de deure zat helemaole g m varve meer en op 't raamkezien
ko'j amper nog zeen dat 'er witte varve op had e'zetten. De hele
behuzing was neet meer dan een klein kokkentjen en nen bozem en
'n potkachel, ne glazenkaste, ne beddestea, ne washok en ne plee
iej wet wal, ne tonne waor ne planke op lig met 'n gat en nen
deksel. As de tonne naor 't land e'brach wodd'n, konnen ze de
planke met 't deksel d'r of nemmen. Wieter was d'r ne vloere van
keisteentjes, vief boeren kokkensteule, ne stoave en ne taofele.
Engele had al jaor'n in dit huusken e'wond en zol d'r ok neet
weg willen. Ze was vrogger boernemeid e'wes en daorumme kreeg ze
now een betjen olderdomsrente.
't Was maor good, dat ze van eur loont jen vrogger ok nog wat
e'spaord hadde, want de olderdomsrente was te wemig um van te
leaven en tevolle um van dood te gaon. Verkering had ze nooit
e'had. Zee zegt dan wal is:"d'r is g m pot zo scheef of d'r past
wal nen deksel op", maor dat gonk in dit geval neet op.
Nee, scheef was ze neet, model zat ter neet an, heure op 't heuf
hadde ze neet, een heuf as ne emmer met volle puuste en heure in
d'r gezicht. Tande hadde ze haoste neet meer, boaven en onder
zat 'er nog ene. Hazelnotten zol ze vaste neet konnen etten, dé
kon ze jao tussen dee beide tande neet te pakken kriegen, maor
at 'er ene tussen kwam dan was e d'r bie, dan wodden eh wal
fien'emalen, geleuf dat maot, want dee twee tande, baoven en
onder, dat waren grote spaone.
Maor al hadde Engeliene dan de schoonheid neet met e'kregen, 't
was wal een good mense. As wiej as jongs eur brood kwamm'n brengen, kregen wiej altied een snoepjen van eur.
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ummehen, daor was ze met de hande neet an e'wes, maor zee had ok
wal es ander gerei.
't Was weer zaoterdagmeddag en met ons beiden brachte wiej eur
brood, roggebrood en koekjes. "Zo jonge's, was ieleu d'r wier?",
"Jao", zeie wiej en wiej laeen 't hele spul op de taofele.
Engele zat met de veute in 'n klein kuventjen met warm water.
Gauw trok ze de veute d'r oet, dreugen ze nen betjen of met nen
wasseldook den op de taofele lei, en vaegen de taofele d'r ok
met schone. Zee had de veute nog lange neet schone, want ie kekken d'r zo groezelig aover hen en dee nagele hadd'n zukke zwatte
rendekes.
Met de blote veute in de klompe sloffen zee naor de glazenkaste
um oet nen blauw kurameken geld te halen. Eure hande waren nog
nat van dat vieze kuvenwater. Ze nam 't geld d'r oet en ok een
paar steken veur ons. Peter dee 't geld in de knippe en wiej pakten de natte steken op en gongen weg. "Dag vrouw Siem's, en nog
bedankt". "Dag jong's, tot nen andere kere". Ne ende wieder
bekekken wiej de steken, maor wiej lusten ze toch neet en do hew
ze maor weg e'gooid.
Eibarge, harfst 1991.
B. Meulenkamp.
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Kettinghuwelijken in Eibergse families, deel 4.
Olminkhof-Esselink-Rumathé-Harbers.
Dit kettmghuwelijk heeft plaatsgevonden op erve de 01de Scholte m Olden Eibergen, direkt grenzend aan de gemeente Neede.
Vooraf wil ik u iets vertellen over het ontstaan van de Olde
Scholte. In de afleveringen I en III wordt de Jonge Scholte
genoemd en nu de Olde Scholte. Ik denk dat bij meer lezers de
vraag rijst: houdt dit verband met elkaar en wat zou de betekenis kunnen zijn''
Het goed Olminkhof bestond uit 2 erven: een grote behuizing en
daarnaast gelegen een kleinere behuizing: de lijftocht.
De lijftocht was de plaats waar de oude boer en zijn vrouw gingen wonen wanneer de (meestal oudste) zoon het bedrijf overnam
Een dergelijke situatie deed zich hier ook voor.
Cathrine to Leugemors (afkomstig van het erve Leugemors), weduwe van Berent Scholte to Olminkhof, trouwde m 1628 met Johan
Kreijsz. Johan werd daardoor de bouwman op Olminkhof. Naar het
gebruik van die tijd ging hij zich Olminkhof noemen. In het
archief van het Stift Vreden kwam ik hem in latere jaren tegen
als Jan de Olde Olinghof.
Cathrine en Johan kregen een zoon, ook Johan geheten, en die
later Jan de Jonge Schulte Olmelinckhof werd genoemd. Op jaren
gekomen, gingen Cathrine en haar tweede echtgenoot op de lijftocht wonen, nadat zoon Johan (de Jonge) de boerderij had aanvaard. En zie hier het ontstaan van de Olde Scholte en de Jonge Scholte.
Resteert nog de verklaring voor de term -scholte-. Een scholte
was iemand die als vertegenwoordiger van een heer of klooster
de taak had, om van een aantal hoeven en boerenplaatsen de
pacht, dan wel de tienden, te innen en af te dragen, in dit
geval het Stift Vreden. In de toenmalige maatschappij was een
scholte een man met een zeker aanzien.
Op de Olde Scholte werd in 1851 Johannes Bernardus Olminkhof
geboren als zoon van Johannes Hendrikus Olminkhof en van Margretha Martina te Vaarwerk. Hoe tragisch de levensloop en het
einde van dit echtpaar was en hoe daarna het gezin uiteen viel
kunt u lezen m "800 Jaar Olminkhof".
Johannes Bernardus trouwde m 188A met Johanna Maria Esselink,
geboren en getogen op het nabij gelegen erve Schurink. Hun
liefde werd bekroond met de komst van hun dochter Margaretha
Maria. Op huwbare leeftijd gekomen trouwde zij met Bernard te
Brinke, smid te Neede, Hun oudste zoon was de bekende Needse
meester hoefsmid Gerhard te Brinke. Vrij kort na de geboorte
van hun dochter is Johanna Maria Esselink overleden.
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De families
Olmmkhof en Harbers voor de niendeure van de oude
behuizing
\an de 01de Scholte.
Achterste
rij v.1.n.r.:
Hendrik
Olmmkhof, zijn halfzuster
Marie Olmmkhof en Anna Harbers.
Voorste rij: Dorus Harbers, Bernard Harbers, vader harbers en moeder
Harber<=;-Rumathé, op schoot Herman Harbers, Leida Harbers en Gerhard
Harbers. Op de stoof zit Willem Harbers. (coll.
A.Thijsen-Olmmkhof)
\ .1 .n.r..
de heren Poodt uit haaksbergen,
Wis'iink uit Rietmolen en
Olmmkhof uit Neede. Links en rechts zijn Fordson tractoren,
de
middelste
is een Massey Hams,
die normaal op petroleum
liepen.
(Coll.
Olmmkhof)
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baby verzorgen'^. Liefdevol werd het kmdje in haar moeders
oudershuis (Schurink) opgenomen.
Enige jaren later, in 1889, trouwde de weduwnaar de Hupselse
Grada Hendrika Rumathé. Uit dit huwelijk werd in 1891 Hendrik
Olmmkhof geboren. Hij zou bouwman op de 01de Scholte zijn geworden, ware het niet,dat zijn liefhebberij in de techniek lag
HIJ is begonnen met een stationaire benzinemotor en kocht later zijn eerste Fordson tractor.
Hendrik zou de grondlegger worden van de Needse en Lochemse
Loonbedrijven Olminkhof, bedrijven waar nu zijn kleinzonen de
scepter zwaaien en waar zijn achterkleinzonen al weer meewerken.
Nogmaals sloeg het noodlot toe. Johannes Bernardus kreeg (volgens overlevering) een ernstige vorm van tering.(tuberculose)
Mijn vader wist nog te vertellen, dat er konstant bloed uit
zijn neus druppelde. En omdat het roken van een sigaar voor
hem één van de weinige geneugten des levens was, vond mijn vader het raar om te zien, een servet besmeurd met bloed en daar
bij een sigaar in de mond. Op 20 mei 1891 is hij overleden. De
familie Olminkhof verkeerde weer in diepe rouw.
De echtgenoot en vader werd gemist en ook was er niemand meer
om het werk op de boerderij te doen. Bovendien kon het inkomen
niet worden gemist. De gevolgen van de landbouwcrisis waren
toen ook nog goed voelbaar.
Grada Hendrika Rumathé trouwde toen met Johannes Hendrikus
Wilhelmus Harbers (die daarna als Jans van de 01de Scholte
werd gekend). Deze was in 1857 te Zwolle gem. Eibergen geboren
als zoon van Joannes Theodorus Harbers, steenbakker te Zwolle
en van Aleida Henrica Klem Raasmk.
De uit dit huwelijk geboren kinderen Harbers waren geen bloedverwanten van Margaretha Maria Olminkhof. Toch groeiden de kinderen uit de 3 huwelijken als broers en zussen op, en er bestond een goede familieband.
Jans van de Olde Scholte, die wij als kinderen grootvader van
de Olde Scholte noemden, heb ik nog gekend, maar m e t anders
dan al een hele oude man. In mijn herinnering zie ik hem nog
naast het huis op de stoel zitten m zijn manchester broek en
jas. De pet iets achterover en m e t s liever dan een grapje maken of iemand te pakken nemen. Hij was een oude en versleten
man geworden en zijn lichaam wilde niet meer zoals hij het
wilde. Uiteindelijk werd hij bedlegerig en doorliggen was m
die tijd nauwelijks te vermijden.
Op een bepaald moment was de situatie niet meer houdbaar en
zou de verzorging worden overgedragen aan de zusters van het

-20St. Antoniusgesticht in Eibergen. Dit vond plaats in de l a a t ste maanden van de tweede wereldoorlog. Aan a l l e s w a s gebrek
en er was ook geen benzine meer voor de a m b u l a n c e . De z.g.
ziekenauto van Thijssen en Van der Noorda kon daarom n i e t u i t r i j d e n . Als naaste buurman was het de taak van mijn vader om
grootvader van de 01de Scholte naar Eibergen te b r e n g e n .
Op de carpion werd een dikke laag stro gelegd want de rubberen
banden waren allang versleten, en voorzien van een ijzeren b e slag. Zo zou het schudden van de carpion minder voelbaar zijn.
Boven op het stro lag de oude man en zo ging het richting
Eibergen. Al is zo'n vervoer al geen pretje, bovendien moest
rekening worden gehouden met eventuele beschietingen uit de
lucht, omdat in de laatste oorlogsmaanden de g e a l l i e e r d e luchtmacht elk transport op de weg wilde verhinderen.
Niet zolang na de gedwongen verhuizing is hij o v e r l e d e n , op
slechts enkele meters verwijderd van de plek waar z i j n vader
in 1809 in het Harbershuus (hotel De K l o k ) was g e b o r e n .

W e h l , mei 1991.
J.J.M. O l m i n k h o f .
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D e kleding van onze Beltrumse voorouders, deel 5.
In één van de vorige afleveringen heb ik kort iets verteld over
het vervaardigen van linnen. Daarover ben ik benaderd en gevraagd, er wat meer over te vertellen, temeer omdat men zich
iets kon herinneren van het werk, maar de volledige toedracht
was men kwijt. Natuurlijk wil ik graag aan dit verzoek gehoor
geven.
In het voorjaar werd een klem stukje land bezaaid met bruin
lijnzaad, vlaszaad. Dat zaad ontkiemde en al snel was het akkertje groen. Als de planten ongeveer een halve meter hoog waren,
kwamen er bloemknopjes m de toppen van de stengels. Dan, na
een paar dagen, was het akkertje hemelsblauw van de duizenden
tere bloempjes, die echter maar een dag bloeiden. Natuurlijk
kwamen er weer nieuwe, maar tenslotte was het akkertje uitgebloeid. Dan hield men uivormige zaaddoosjesover. Eerst groen,
daarna geel van kleur. Ook de halmen werden dan geel. Dan werd
er geoogst. De planten werden uit de grond getrokken en aan bundels samen gebonden en die werden naar de hei gebracht.
Het vlas werd er netjes m lange banen uitgespreid. Vanaf die
tijd werd er niet meer naar gekeken. Het vlas trotseerde menige
regenbui en droogde weer m de zon. Als de herfst van zich liet
horen, was het grijs/wit gebleekt en werd het opgehaald.
Op de deel werden twee stoelen neergezet, een paar meter van elkaar. Op de biezen zittingen werden de uiteinden van een plank
gelegd. Op het midden ervan werd de repel bevestigd, een korte
plank met een rij lange ijzeren pennen erin. Aan iedere zijde
ging dan iemand zitten en dan sloeg men een bosje vlas in de
pennen en en trok het dan naar zich toe, zodat de zaaddoosjes
afgekamd werden en een grote hoop vormden onder de plank.
Deze zaaddoosjes werden gedorst om het er lijnzaad uit te winnen. De bosjes die overbleven, werden samengebonden.
Voor het braken werd de oven buiten gestookt. In de oven ging
het gerepelde vlas. 's Avonds ging het vlas de warme oven m ,
nadat deze natuurlijk goed schoongeveegd was. De volgende morgen waren de stengeltjes hard en broos. Dan g m g men het braken
De glanzende vezels, het vlas, hield men als een bundeltje zilvergrijze haren over.
Na het braken kwam het hekelen, een zittend werkje. De hekel
leek op een grote borstel met stalen haren. De ene helft grof,
de andere fijn. Hier werd het vlas herhaalde keren doorgehaald,
tot het mooi glad en gelijk was. Het werd dan, zoals ook bij
touw wel gebeurt, ineengedraaid.
Daarna was het tijd om te spinnen. Ik denk dat ieder wel weet
hoe een spinnewiel zijn werk doet. Na het spinnen kwam de haspel voor de dag. Het garen werd nu om een rad gewonden. Was het

-22De Beltrumi<e boerden jen
hadden vaak één of meerdere weefkamers. Hier de
llatLegrond
van
ieldpapen.

rad een aantal keren rond geweest, tikte het hamertje dat de
draaiingen telde, en dan had men een bind vol. Acht binden vorm
den een knot. Dan gingen bij veel mensen de knotten naar de wever, of men weefde zelf.
Het Weven.
Met het weven kon men niet zomaar beginnen. Men moest eerst
spoelen, scheren en bomen. Men kon of de "Engelse schering" nemen, of de schering die in dit land gebruikelijk was. Van de
Engelse schering kreeg men fijner linnen. Wat men bij het hekelen overhield, was het spiet, dit was uitkamsel. Garen van
spiet, gaf het allergrofste doek, "warhen dook". Van een fijner
soort vlas, "het vlessen dook".
Voor het spoelen had men veel klossen, een spoelwielen een grote "krone" nodig. Om de krone kwam de knot Engelse schering. Om
de spil van het spoe-i^iel één der mooie, dure klossen. De klossen werden netjes volgespoeld, allemaal op even grote lengte.
De gesponnen knotten werden gekookt en werden daarna buiten te
drogen gehangen.
Daarna was het tijd om te "scheren". Het toestel bestond uit
een aantal planken waarin pennen zaten, twee rijen lang en twee
rijen hoog. Dit scheerraam werd op een paar stoelen geplaatst
en had nogal wat ruimte nodig. Op de pinnen, op de stoelen, kwamen de volgespoelde klossen te staan. Dan werd er met een hand
langzaam het scheerraam rond gedraaid en met de andere hand bestuurde men de draden van de klossen, tot ze tot een bundel
verenigd waren. Men mocht zich vooral niet vergissen.
Als het scheren afgelopen was, de schering 'de ketting' tot een
kluwen weer van het scheerraam verwijderd was, was het tijd om
te bomen. Om te bomen had men hulp nodig. De ketting moest netjes om een rol van het weefgetouw, de 'gaornboom' gewonden wor-
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den. Hierbij was behalve nauwkeurigheid ook kracht vereist.
Het weven deed men m de weefkamer. Het ene eind van de schering moest in een lange lus met allemaal houten pennetjes, de
'effender' bevestigd worden. Ook komt er nog een tweede 'effender' in de ketting. De eerste wordt in de gaornboom bevestigd
en wel zo, dat de ketting van daar over een andere rol loopt.
De hulp houdt de andere effender zo, dat het garen gelijkmatig
opgewonden wordt. Dan wordt een paar hefbomen (windas) de gaornboom in draaiende beweging gebracht en de anderen trokken.
Er moest hard getrokken worden, zodat de schering stijf opgewonden werd. Als dit karwei geklaard was, moest het garen op de
klossen gesponnen worden, dan werd het van de klossen gehaspeld
terug weer op klossen gespoeld, weer van de klossen scheren, en
tenslotte op het weefgetouw bomen. Dat was alleen de voorbereiding nog maar.
De draadjes van de ketting moesten ieder afzonderlijk aan andere draadjes, die al door de kammen en het riet van de lade
liepen, op de juiste wijze bevestig-d worden. Hier kon men wel
een dag druk mee zijn. De gekookte en gedroogde kluwen werden
om de kleine kroon gedaan en aan de spil van 't spoelwiel
schoof met een pijpje riet. Om dat pijpje riet moest een draad
gesponnen worden, zo netjes, dat de draad er goed en gemakkelijk af kon lopen.
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Men ging dan achter het weefgetouw zitten. Met de voeten
SCHAFTCN
drukte men één van de treden
omlaag. Deze stond in verbinding met de kammen, waardoor
de draden van de schering
steeds om de andere opwipten
of omlaag bogen. Door de holte die dan ontstond, werd het
schuitje, ook wel spoele genoemd met daarin één der pijpjes die men gespoeld had.
Met de lade waarin het riet,
bestaande uit smalle strookjes staal of 'spaans' riet,
welke tussen de draden doorliepen, sloeg men de inslag vast.
Het ging dan in de weefkamer dagenlang: trap, schiet, klik klik
trap, schiet, klik klik. De hulp zat dan te spoelen. Er moest
zolang gesponnen worden, tot er een voldoende voorraad pijpen
was. Zo nu en dan ging men de schering 'starken',dan kookte men
pap van meel en water, smeerde die met grote, dure borstels aan
de draden, waardoor deze gladder werden. In het voorjaar was
het linnen klaar. Dan kwam de bleeker het grauwe doek ophalen
en bracht het later krijtwit terug.

Beltrum, december 1991.
Marian Verheijen - Klein Gebbinck.
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Ons zockpiaa^c

Voor ons nieuwe Zoekplaatje gaan we dit keer naar Rekken. We
kregen deze schoolfoto van de familie Geesink. De opname zal
vermoedelijk uit de begin jaren twintig zijn. Zeker is wel, dat
het om kinderen en onderwijzend personeel van de Openbare Lagere School aan de Lmdevoort gaat. Wie helpt ons aan de namen?
Gaarne uw reakties aan ons bestuurslid: G. te Nijenhuis.
Rekkenseweg 34,
7157 AE Rekken.
Tel.05453-1233
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Jan Gijsbers
is een geboren en getogen Eibergenaar,
die ondanks
het feit,
dat hij al 43 jaar m Zuid-Afrika
woont, nog niets
van zijn liefde
tot zijn geboortegrond
verloren
heeft,
zoals
hij schrijft
m een brief
aan Wim Kemink, wiens naam hij
aantrof
m het boekje "Folklore
en Vroomheid m
Berkelland",
door ons m 1989 uitgegeven als herinnering
en eerbetoon aan
Hendrik Odmk, ter gelegenheid
van diens 100
geboortedag.
De naam Kemink deed, naar zijn zeggen, herinneringen
aan
Eibergen bij hem opborrelen,
en zo ontstond het
verhaal
"Grade-Meuje en den Automobiel",
een herinnering
aan de
Boevink-Oomk-Kemink-familie.
WIJ vonden het een kostelijk
verhaal,
en kregen van Wim Kemink
toestemming het m Old Ni'js
te publiceren.
Ook willen we
onze lezers niet onthouden, wat Jan Gijsbers
m zijn
brief
verzocht aan ons door te geven, waar hij schrijft;
Toen ik
m februari
1948 in Pretoria
arriveerde,
ontmoette ik al gaun
daar prof. Dr G.P. Engelbrecht,
een professor
m
kerkgeschiedenis
aan de Theologiese Fakulteit
van de Ned.
Herv. kerk te
Pretoria.
HIJ vroeg mij, waar ik m Nederland vandaan kwam en wilde
precies weten uit welk dorp of welke stad. Toen ik
Eibergen
noemde, nep hij uit:"Het
dorp van Willem Sluiter'".
En toen
ik ook nog noemde dat ik schoolgegaan had op de Willem
Sluiterschool,
was het helemaal goed, en van die dag af aan
tot aan zijn dood was er een bijzondere
band. Hij was een
bekend historicus
en vertelde
mij, dat tijdens
de trek van
de boeren vanuit de Kaapkolonie naar het Noorden, de
bijbel
het boek was, dat m elke wagenkist aanwezig was en daarna'^
De Tien Boeken der Gezangen van Willem Sluyter,
m Leven
Predikant
der gemeente Eybergen.
Dan zeg je toch:"kel
heb
ik van mien
laeven'"
En dat zeggen we met Jan Gijsbers,
en we voldoen graag aan
zijn wens, de hartelijke
groeten te doen aan allen,
die
zullen
zeggen:"Jao,
ik heb urn 'ekend". Hij besluit
zijn brief met
de woorden:"Eibergen
wa^ en is mij nog steeds
dierbaar".
E.H.

Wesselmk.
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Grade-Meuje en den Automobiel.
Ter Inleidinge.
lej kent dat wisse allemaole wal, veural aj dichter biej de
taggentig as biej de zeuventig bunt, daj, met naome op ne zundagmeddag, oew drèj neet kunt kriegen.
Dan loop iej maor rond te kottelen en ten leste gaoj dan maor
naor 't schap met beuke en vat iej d'r ene uut en dan buj veur
'n uur of wat stille!
Daor staot d'r bie miej heel wat, wat miej terugge laot gaon
naor mien jongenstied in Eibargen, zo'n zestig jaor terugge.
Daor staot beuke van Meister Heuvel, van Hillebrand Boschma,
Hendrik Odink, Willy Heitling, J.G.(Johnny)Vos, Herman van Velzen, D.W. Kobes, H. van Dorsten, Joop Brens, Henk Krosenbrink,
Marga Kool en nog andere schrievers uut 't Oosten van 't land.
Veurig jaor, ton ik in Eibargen wazze, kreeg ik 't beuksken
over Hendrik Odink, 1889-1973, in handen. Letsten zundag rospeln ik zo deur miene beuke en ton kon ik miej weer verdeepen
in 't léven van Hendrik Odink, den zachtmoodigen man, zo as
ikke um e'kend hebbe. Eén van degenen, die aover Odink schreven
was Wim Kemink. En zo bun ik noo biej de familie Kemink uut
ekommen, Wim Kemink.
Iej mot dan wetten, dat ik in de vroggere twintiger jaore,
elke zaoterdagmorgen "De Blijde Boodschap"(een evangelisatieblad, red.) biej dominee Boorsma ging haolen, umme dee op de
fietse, in Mallum te bezorgen biej verschillende boerderiejen:
Biej Wennink van de Reuver, biej te Biesebeek, biej J.F. Kammeijer en ok biej Boevink waor Jan Willem Ooink biej in etrouwd
was. Ik meene, dat hee kwamp van Olden-Eibargen. Hee was krek,
zo as iej um beschreven hebt in 't boek aover Odink: 'n Kleinen
man, rostig en bedaord, met toch 'n vonkel van humor, dee heel
deep was.
Ziene vrouwe was Grade-Meuje, en zee had nog 'n zuster, DieneMeuje, dee riek'lik ezègend was met allerhande zeg-good, waor
iej oew lachen neet biej laoten konnen.
Grade-meuje hèf miej 't versjen eleerd: "Vrogger waoren de kozakken in 't land en noo dee kale Fransen!"
Daor was één dochter: Dieksken, as ik et good hebbe. Zee had
rooie heure met krullekes, en is laoter etrouwd met Crisjan Kemink, en dat mot dan oew vader en mooder waezen.
Oew grotva Kemink, was jaoren lank met mien vader 'n olderling
in de Hervormde karke en heb ik ok good ekend.
Veurig jaor was ik in Eibargen op 't Karkhof an de Hoksebargse
weg um bloomen op 't graf van mien olders te zetten en to heb
ik nog stille estaon biej 't graf van Jan Willem Ooink en ziene
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vrouwe en biej 't grai van oew vaüer, en bedach hoo in dee dage
zo lank terugge, d'n Achterhoek nog d'n Achterhook was!
En, zo as iej noo schrieft over Hendrik Odink en oew grotva,
wil ik noo schrieven, wat ik mee emaakt hebbe met oew grotolders.
Dat mot noo zo'n zeuventig jaor eleden ewest waezen. D'r was
ton 'n fietsenpaadjen over den bouwkamp vanaf den Rekkense
binnenweg naor de erve Boevink, 't zelfde pad, waor over iej
Hendrik Odink zaogen ankomraen.
Ton ik zo tussen de schoppe en 't achterhuus an kwam peddeln,
was daor 'n striederi'je an den gange tussen oew grotva en oew
grotmooder. Jan Willem had net ziene vrouwe bod edaon, datte
den veurigen dag 'n wei-kamp ehuurd hadde an den Hoksebargse
weg, zonder datte hee daor met Grade aover gespraoken had.
Ik beurden um zeggen: "Wat edaon is, is edaon!", waorop ziene
vrouwe zaet:"Ik wil 't vandage nog zeen, en as raie'j neet liekt
dan is gedaon, neet gedaon."
En wat Grade-meuje in euren kop had, had ze neet in eur achterlief.
Jan Willem drejde d'n pruum naor de andere kante en greulde zo
veur zich hen: "Wal, at et mot, dan mot et!" Hee spannen 't
peerd veur d'n twee-wiel wagen en reep aover zien scholder:
"Jan, a'j wilt, dan koj met gaon!"
En zo gongen wiej aover den zandweg, langs Frits te Biesebeek,
op de Hoksebargse grinte an, en ton wiej de grinte opdrèjden,
leep 't peerd in 'n rostigen draf vedan.
Grotva en Grotmoo zatten op de banke en ikke zat achterin. Veur

-29dat iej biej d'n afdrej links naor Nee en de Reetmolle k o m t ,
h e i j 'n tameluk lank recht stuk weg en zoo zaogen w i e j van de
andere kante in 'n stofwolke, 'n automobiel a n k o m m e n . En ton
h a j 't spul an de gange.
Grade-meuje reep, terwiel zee probeerden de leidsels te g r i e pen: "Jan Willem, holt stille, ik wille d'r o f ! " Maor Jan W i l lem z e j : "Vrouwe, ik heb 't peerd in de hand!"
M a o r Grade heel an: "Jan Willem, holt stille, at et peerd is
s c h r o k . " En zo zat Grade achter ne boom, too de automobiel veur
biej kwam en al wat 't peerd d e e , was met ziene statt de
vleegen weg te slaon!
Al wat Grade zei, ton ze weer op'eklommen w a s , w a s : "Zege noo
zelvers Jan Willem, at et peerd ..."."Jao, jao", kwam 't rostige antwoord: "At den hemel volt, hew allemaole ne blauw p e t t e . "
D'n kamp kon de goodkeuring van oew Grotmoo wegdraogen en ton
w i e j weer biej huus, op 't Boevink wazzen, wier de ontmoeting
met den automobiel in geur en kleur uut de deuke e d a o n .
Al wat Jan Willem zei, was:"De piene neet weerd, de piene neet
weerd!"
En zó z e e j , wat er gebeurtd, aj 'n book leest, waor mensen in
veur k o m t , deej good ekend hebt!
En dan zeg iej:"Wat geet dèn tied, wat vlug dèn tied!"
M e n s e n , waorvan ik volle eholden heb.
P r e t o r i a , februari 1991

Jan G i j s b e r s .
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Van Boeren, Kooplui en Huzaren.
Het was 1 augustus 1914 toen plotseling de Eibergse kerkklokken
begonnen te luiden. Hendrik Boevmk was die dag nog druk in de
weer met het binnenhalen van de roggeoogst. Hij wierp de hooivork, waarmee hij de garven naar boven werkte neer en sprong
van de nog halfvolle wagen.
"Mobilisatie" n e p hij naar de helpers die boven hem bezig waren de garven op hun plaats te brengen. Even bleef het stil.
Toen kwamen ze één voor één de ladder af en stonden een ogenblik samen, buiten de schuur, te luisteren. Een bang gevoel bekroop hen.
Lang echter werd er m e t getreuzeld. Hendrik zocht z'n uniform
en militaire uitrusting bijeen, nam afscheid en spoedde zich
naar Deventer, waar hij zich nog diezelfde dag bij zijn onderdeel meldde.
Het kwam hem alles nog heel bekend voor. Nauwelijks anderhalf
jaar geleden was hij afgezwaaid na twee jaar dienst bij het Ade
Regiment 3de Eskadron Huzaren van Boreel. En al had het dan wel
niet de faam van de Gele Rijders, m geoefendheid en gevechtskracht deed het zeker niet voor hen onder. Het was een vrolijke
tijd geweest' En nu was hij er weer terug. Maar dit keer zou
het wel eens bittere ernst kunnen worden. Nederland trok in het
zuiden een grote troepenmacht samen om te voorkomen dat de Duitsers in hun opmars naar Frankrijk gebruik zouden maken van het
Nederlands grondgebied.
Hoewel het vast stond dat ze de Nederlandse verdediging zonder
meer doorbreken konden, beseften ze, dat het oponhoud dat daardoor zou ontstaan, de winst van meer aanvoerwegen volkomen teniet zou doen. Nederland bleef de oorlog bespaard. En na nog
eens vier jaar het vaderland te hebben gediend, zwaaide Boevink
nu voorgoed af.
Maar na al met al zes jaar militaire dienst, viel het hem zwaar
om op de boerderij weer z'n draai te hervinden. En eerlijk gezegd was hij ook nooit met hart en ziel boer geweest. Daarom
zocht hij het nu in de paardehandel en die lag hem wel. Hij bezat een grote liefde voor paarden en die was letterlijk aangeboren. Als peuter wilde hij alleen maar gaan slapen als het bladzeel, een deel van het paardetuig, bij hem in z'n bedje lag.
Hij hield het dan zo stevig in z'n knuisjes geklemd dat niemand
in staat bleek het hem ongemerkt te ontfutselen. Maar dat hield
wel in, dat zijn vader, zolang zoonlief sliep, het paard niet
gebruiken kon. Die besloot daarop, ten einde raad, een nieuw
stuk aan te schaffen. Dat kon de jongen dan ongestoord bij zich
houden. Bovendien was dat ook zmdelijker dan het vettige en
soms natgeregende stuk. Maar de knaap nam daar geen genoegen

-31-

De huzaren
van Gilze.

konden bet blijkbaar
goed vinden met de bevolking
Rechts op de achtergrond
staat Hendrik Boe\ mk.

mee, omdat er de geur van het paard aan ontbrak.
En door die liefde had hij reeds op jonge leeftijd een grote
deskundigheid betreffende het paard ontwikkeld.
De handel floreerde en bracht hem tevens het nodige vertier.
Dat werd nog beter, toen bleek dat het na-oorlogse Duitsland
sterk geïnteresseerd was in paarden uit het buitenland. Samen
met zijn vriend Johannes Terbrack uit Ottenstein zette hij een
smokkellijn op. Hendrik zou de paarden persoonijk over de grens
brengen waar Terbrack, geholpen door een Duitse Jood, voor opvang en doorzending zou zorgen.
Dat over de grens brengen van een koppel paarden was nou net
een kolfje naar Hendrik's hand. Jarenlang had hij de gedegen en
gedisciplineerde lessen ondergaan van ritmeesters van naam zoals Pahud de Mortanges, en Van den Wall Bake, namen die hij nog
steeds met achting noemde.
Toen later een landelijke rij-vereeniging hem verzocht hun instructeur te worden, wees hij dit verzoek van de hand. Om goed
te leren rijden, zo betoogde hij, moest er dagelijks geoefend
worden en daarvoor hadden boeren beslist te weinig vrije tijd.
Met afkeuring en aan ergernis grenzende kritiek bezag hij hun
verrichtingen. "Moet je die zit zien en die houding van de handen, helemaal verkeerd! Als Van den Wall Bake dat gezien had,
zou hij ze stijf gescholden hebben". Na het nemen van een
hindernis bromde hij:"Ze komen d'r waarempel nog overheen ook".
Iets van de militaire houding bleef hem z'n leven lang bij. Hij
liep opvallend rechtop en als het volkslied gespeeld werd, nam
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hij niet alleen zijn hoed af maar ging ook stram in de houding
staan.
Nu, bij het oversm okkelen van paarden, kwam hem die langdurige
cavalerie opleiding goed van pas. Wanneer er weer een zending
afgeleverd m oest worden, werden de paarden naar een boerderij
aan de Oldenkotsedijk gebracht. Deze lag aan het begin van een
landweg die uitkwam bij de op Duits grondgebied gelegen boerde
derij Niekerk. Vanaf dat punt tot aan de grens bedroeg de af
stand ongeveer zevenhonderd m eter. Als het geschikte m om ent
daar was, zou Hendrik m et een paard voorop rijden. Hij was bij
de grensbewoners populair en ze hielpen hem graag, door vooraf
nauwkeurig de omgeving te verkennen, al is het niet waarschijn
lijk dat dit pro deo geschiedde.
Wanneer het sein "veilig" werd gegeven, werden de schuurdeuren
opengeworpen en de hele koppel galloppeerde met de voorop rij
dende ruiter mee. En zo'n horde bracht je niet zomaar even weer
tot staan. De helpers waren dan weer eens getuige van een echt
huzarenstukje, dat een enkele keer wildwest vorm en aannam, als
grensbewakers schoten losten. Maar meestal bleef het er bij dat
ze slechts aan de achter gebleven sporen konden vaststellen wat
daar gebeurd was.
Het enige nare incident dat zich daarbij voordeed gebeurde toen
de oude boerin, niet op de hoogte van het feit dat Hendrik weer
met de paarden gereed stond, de schuurdeur opende. Ze werd door
de paarden omver gelopen en brak daarbij haar heup. En dat bete
kende voor haar, dat ze haar verdere leven op krukken zou gaan.
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Doch een zekere anti-semitische tendens zou de smokkelbende parten spelen. Er werd met deze, overigens niet ongevaarlijke handel, goed verdiend en de Duitse boer vond het maar jammer, dat
"den jodde" die zelf letterlijk buiten schot bleef, daaraan zoveel verdiende. Daarom stelde hij voor, de samenwerking met hem
te verbreken.
Maar dat leek Boevink niet verstandig. Hij vond het beter, hem
toch nog, ZIJ het een wat kleiner aandeel, te laten behouden om
hem zodoende bij te blijven betrekken. Doch Terbrack antwoordde
"Ach was, der Scheiss Jodde" en dreef zijn z m door.
De daarop volgende zending werd geheel onderschept en dat verbaasde Boevink, die zelf ternauwernood ontkwam, helemaal niet.
Toen de Duitse boer m zijn land terecht stond bleek de rechter
reeds met alle feiten bekend te zijn en noemde zelfs Hendrik
Boevink "aus Holland". De boer werd veroordeeld tot een boete
van een millioen Mark, maar dat bedrag zou niet worden ingevorderd aangezien hij was verraden door "Geschaftsneid".
Of, en zo ja, in hoeverre het feit, dat een Duitser door een
jood verlinkt was, van invloed is geweest op het standpunt dat
de rechter in deze zaak innam, is niet te achterhalen.
Het behoeft zeker geen betoog, dat Hendrik Boevink aus Holland
zich de eerstvolgende jaren niet meer m Duitsland liet zien en
dat was tevens het einde van een periode, waarin hij vaak onder
de Westfaalse boeren verkeerde. Ondanks de verschrikkingen van
de Eerste Wereldoorlog leefde bij velen de geest van het milita
risme nog sterk. "Dat wordt later een soldaat" zei een trotse
vader en wees naar zijn zoontje van een jaar of vijf.
Jaren later, tijdens Wereldoorlog II, stond Hendrik ergens m
Nederland op een station op z'n trein te wachten. Op hetzelfde
perron arriveerde een groep Duitse soldaten. Terwijl deze langs
marcheerden, fluisterde een soldaat:"Hendrik Boevink, Pferdehandler". Het was de jongen, die door zijn vader reeds als kind
tot soldaat was voorbestemd. Nog éénmaal zou hij met de naam
van deze jongen worden geconfronteerd. Tijdens een wandeling
over het kerkhof van Stampergat, kort na de oorlog, trof hij
daar het oorlogsgraf van soldaat Lentfort aan.
Omdat Hendrik over een snelle draver beschikte werd er nog wel
eens een beroep op hem gedaan, om voor het vervoer van personen
te zorgen. Met dit paard, Lize genaamd, kon hij m kombmatie
met een goed verend tweewielig wagentje, m een roets mensen
van en naar het station brengen.
Over Lize deden m Eibergen en omstreken de w:ldste geruchten
de ronde. Zo zou zij, werd beweerd, op haar achterbenen de Grotestraat kunnen aflopen, zonder ook maar één enkele keer met de
voorbenen de grond te raken. Maar dat was pure fantasie.
Ook voor ziekenvervoer werd wel hulp ingeroepen. Een buurman,
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Hendrik
en houding

Boevink
van de banden

-35die voor een breukoperatie in h e t Eibergse ziekenhuis moest w o r den opgenomen w a s één van d e passagiers. Toen d e patient uit
het ziekenhuis werd o n t s l a g e n , waren Hendrik en Lize weer p r e s e n t . Voor h e t gebouw lag e e n halve-maanvormig g r a s v e l d j e ,
dat door e e n sloot van de straat gescheiden werd. A l s m e n van
de e n e oprit de ingang n a d e r d e , hoefde m e n niet te k e r e n , maar
kon v i a de andere afrit d e straat weer bereiken.
Het voltallige personeel deed o p die bewuste dag d e patient u i t
geleide. Een enkele voorbijganger bleef even staan om h e t t a f e reeltje te bezien. A l s laatste verscheen de directrice op de
s t o e p . Amper w a s de patient g e z e t e n , of Lize sprong, zonder dat
de koetsier het kon verhinderen, links uit de flank, nam m galop het grasveldje en zweefde met een formidabele sprong over
de sloot. Dat de pas geopereerde man daarbij zo'n zestig centimeter omhoog geslingerd werd was nog daar aan toe, maar dat hij
bij het neerkomen twee keer stuiterde, dat was bedenkelijker.
Voor het overige verliep de rit vlekkeloos.
Naderhand verklaarde een verpleegster, dat de verschijning van
de directrice Lize teveel geweest was, maar waarschijnlijk ging
het voor het ongedurige paard allemaal veel te langzaam.
Thuis gekomen, verzweeg Hendrik het gebeurde, maar men bemerkte
wel dat hij nogal timide was. Pas de volgende morgen, toen
bleek,dat de man er geen nadeel van had ondervonden, keerde het
bravoure van de oud-huzaar terug.
Door de paardehandel was Hendrik veel op reis en zo leerde hij
in het N.Brabantse Willemstad zijn vrouw Marie Otsen kennen.
Haar ouders dreven er een hotel en toen Hendrik en Marie in
1931 trouwden, kochten ze een hotel m Nunspeet. Ze beleefden
er goede jaren. Hij was een onderhoudend gastheer en zijn vrouw
had het hotelvak als geen ander in de vingers.
HIJ overleed m 1973 en werd overeenkomstig z'n laatste wilsbeschikking m Eibergen begraven waar zijn vrouw al enige jaren
rustte. Tijdens de begrafenis zagen we tussen degenen die de
overledene de laatste eer kwamen bewijzen een ons onbekende
oudere heer. Hij liep opvallend rechtop en toen de kist in het
graf daalde nam hij m e t alleen z'n hoed af maar g m g ook stram
in de houding staan.
Het was er nog eentje, een oud-huzaar, dat zag je zo.
Mallem, november 1991.
Wim Kemink.
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We gingen in ons vorige nummer van Old Ni'js op zoek naar namen
van de schietvereniging. De opname dateert uit de dertiger j a ren. Bertus Oudenampsen vertelde m e , dat het de L a n d s w e e r b a a r heid h e e t t e , en dat de behaalde prijzen bij de w e d s t r i j d e n , uit
medailles en gebruiksvoorwerpen bestonden. Dit laatste is duidelijk op de foto te zien. Zijn vader zit hier met een dienblad
als prijs in de handen en Gerrit Odink naast hem, met een grote
krentewegge. G. Burbank, helemaal links achter op de foto heeft
zelfs een pop gewonnen. Met dank aan m e v r . W . H o o i s m a - O d i n k , haar
zus en z w a g e r s , en de heer en mevrouw Oudenampsen,kwamen we tot
de namen:
Voorste r i j , zittend, v.l.n.r.:
Johan (J.H.A.) Oudenampsen, woonde aan de Grotestraat en had er
een levensmiddelenbedrijf.
Gerrit Odink had een aannemersbedrijf en w o o n d e a/d Nieuwstraat.
Roerdink, was timmerman en woonde aan de Hupselseweg.
Johan W o r m e e s t e r , was cafébaas van het "Wapen van Eibergen".
Middelste r i j , v.l.n.r.:
B. Veldink, woonde aan de Laagte.
???
???
Gerardus Ter Avest, politieman in Rekken.

-37-

Willem Scholten, was schoenmaker en woonde aan de Grotestraat
ter hoogte van de Wemerdijk.
J. Niesink
Hendrik Timmermans, was kleermaker en woonde aan de Grotestraat
H. Simmelink
Hendrik Wielens, woonde aan de oude Borculoseweg,
H. ter Huurne, was timmerman/aannemer samen met KI. Bruinink,
en woonde aan de Pr.Bernhardstraat, t.o. de L.B.0. school.
G. Simmelink.
Max Macrander, had een manufacturenzaak aan de Grotestraat.
Derk Blankvoort, was bakker en woonde aan de Grotestraat.
Achterste rij v.l.n.r.:
Guus Burbank, had een slagerij aan de Nieuwstraat.
Alberslo, politieagent in Eibergen.
???
???
???
Rein Veldink, had een Fietsenzaak aan de Laagte.
J. Baake.
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Scheppels Mankzaod.
Reactie "Het Nieje Klokkentouw"
Van Arend Temmink uit Haaksbergen, bij velen onder ons bekend
als medewerker in museum "De Scheper", ontvingen we een reactie
op het door ons geplaatste gedicht "Het Ni'je Klokketouw" in
Old Ni'js nr.17.
Het blijkt een gedicht te zijn van Herman Berghege uit Haaksbergen, die een zoon was van dominee Berghege, die in 1857 zijn in
trede deed als predikant van de Hervormde gemeente te Haaksbergen. Zijn wieg stond in Enschede, dus hij was een geboren Twent.
De taal, waarin het gedicht van zijn zoon Herman is geschreven,
is dan ook geen Eibergs dialect, het is Haaksbergs, volgens
Arend Temmink.
De naam Berghege kwam in de vorige eeuw ook in Eibergen voor.
De familie behoorde blijkbaar tot de meer gegoeden, want tijdens
de ambtsperiode van ds Gooszen (1816 - 1855) schonk mej. Smits,
weduwe van J.Berghege twee zilveren bekers en een zilveren schotel aan de kerk. In hoeverre deze J. Berghege verwant was met
ds. Berghege uit Haaksbergen is ons niet bekend. De genoemde
Herman Berghege verwierf bekendheid door zijn gedichtenbundel
"Uit het Land van den Tubant" van omstreeks 1900.
In het derde couplet van het gedicht "Het Nieje Klokkentouw",
waar hij schrijft: "Eibarge is net ne groote stad, vol praoters
en vol vretters", gewaagt Berghege van de rivaliteit, die er
blijkbaar volgens de dichter bestond tussen Haaksbergen en
Eibergen. Zou die rivaliteit algemeen bestaan hebben, of alleen
maar in bepaalde kringen?
In elk geval: Arend Temmink, bedankt voor de toelichting op het
gedicht "Het Nie'je Klokkentouw". We weten nu iets meer van
herkomst en achtergrond.
En dat hoort tot de bedoeling van historie schrijven.
01de Raodsels.
Van mevrouw de Leeuw- Leppink kreeg ik een paar olde raodsels,
die ik geerne onze laezers anreike:
1. "Van hier naar Rome staan zeven hoge bomen.
Het bunt gin iepen,het bunt gin essen
lej raodt het neet, al bu'j met ow zessen".
2. "Na", zei de Jood, "Po", zei de boer
En Lion is een grote stad.
Rao, rao, wat is dat?
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Of beide raodsels van Achterhooksen oorsprong bunt, of van elders naor hier toe aover'e waejd bunt, zo'k neet wetten
't Liekt er een betjen op. Het darde liekt mien wel echt Achterhoeks. Het hef duudelijk te maken met het laeven in en um de
boerderi'je van vrogger het hele jaor deur.
3. "Eerst 'ezoch en toon 'evonden.
Of'esneden en saam'ebonden.
Toon 'ekokt, maor neet 'egetten.
Der oet'etrokken en weg'esmetten".

Van B.Karnebeek, Rekkenseweg 73 kreeg ik nog een paar olde riemkes. De eerste twee hef hee van zien vader 'eleerd. Dat was
Jans van de Hutte. Den wonnen op den Huttendiek in Rekken met
zien grote gezin van twaalf kinder, zes jonges en zes deerns.
Van elk een half dozien. Dat versjen, dat zien vader zong, ging
zo:
"Bi'j Jans van de Hutte,
Bi'j Jans van de Hutte,
is 't hoes zo proppens vol.
Hee henk met de bene 't venster oet,
en mek mienen kop zo dol."
Het volgende riempken, dat zong hee, onderwiel der éne van de
kinder, den kleinen Willem, bi'j um op 't knie zat.
"Hosse bosse Teune,
Willem lop onder de beume.
Willem lop in den waterplas,
'k Wolle, dat hee 'ns groter was".
Dit is zo'n old versjen, dat in den helen Achterhook 'ezongen
wodden. 't Ging van olders op de kinder aover. En hoo den oorspronkelijken tekst is 'ewest, is neet meer nao te gaon. Wie
den tekst kwiet was, bedacht er wel ene onder 't zingen. Zo
kreeg elke buurte zien eigen "Hosse bosse teune." In Diepenheim
zongen ze 't zo (volgens Henk Krosenbrink):
"Hosse bosse teune.
De varkens onder de beume,
Pielekes* op den waterplas,
Ik wol at
groter was."
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Het laatste riemversjen, ok van B. Karnebeek, Rekkenseweg 73,
geet aover de boerderi'je Mazeland. Op 't oge zit er tussen de
eerste twee regels en de leste twee gin enkel logisch verband.
Zoas zo vake bi'j dee heel olde versjes waor den oorsprong wied
weg lig, toon der nog weinig op'eschreven wodden. 't Versjen
was zo, volgens Bennie Karnebeek:
"Mazeland hef 't gat verbrand.
Op d'n olden staoverand.
Tussen hier en Engeland.
Daorum heet hee Mazeland."
Ik bun beni'jd, of der op 't rytme van dit versjen andere woord
variaties bekend bunt bi'j onze laezers. Zo jao,dan heur ik dat
wal. Dit was 't dan weer. Bedankt allemaole. Tot de volgende
kere.
En, verget neet, wat in ow geheugen zit, effen op te schrieven
en an mi'j te sturen. Elk kladpapierken is welkom. Ik bedank ow
bi'j dissen al in 't veurne.
E.H. Wesselink.

-41Wetenswaardigheden door Archiefonderzoek.
Ons lid Jan Grijsen zond ons een artikeltje als resultaat van
zijn archief-onderzoek. Er komen nogal wat namen in voor van
Eibergenaren uit de vorige eeuw.
Misschien herkennen een aantal leden er familieleden in. We willen dat graag vernemen. Uit dit artikeltje blijkt, dat liefst
negen personen een perceel in de "Kerkenkamp" hadden gehuurd.
Wie kan ons zeggen, waar die Kerkenkamp gelegen heeft? Is hij
inmiddels al lang verloren gegaan?
Graag reacties aan de redaktie: Hondevoort 22, 7152 BA Eibergen
Tel. 05A54-71866.

Pachters & Huurders van een stuk grond in 1847 te Eibergen.
Ook vroeger kon men een stukje grond pachten of huren. Voor een
moestuin in 1847 verhuurde of verpachtte de Ned. Hervormde kerk
een stukje grond aan de lidmaten van de kerk, meestal voor meerdere jaren. De prijs per jaar was afhankelijk van de grootte
van het stukje grond, en bedroeg in die tijd 3 tot 7 gulden.
Hier volgen de namen van de huurders uit 1847:
Enberd Wansink: daglooner, op het Loo een stuk grond.
Jan Hendrik Oostrik: kleermaker, een stuk tuin op de kerkenkamp,
Gerrit Jan te Riet: berkelschipper, stuk tuin op de kerkenkamp.
Grades Ardes: daglooner, een stuk tuin op de kerkenkamp.
Gerrit Jan Temmink: wever, een stuk tuin op de kerkenkamp.
Gerrit Keupen: daglooner, een stuk tuin op de kerkenkamp.
Jan ter Weeme: berkelschipper, een stuk tuin op de kerkenkamp.
G.J. ter Braak: notaris, een stuk tuin op de kerkenkamp.
J.G. Smits: organist, een stuk tuingrond Meergaarde.
Berend Temmink: landbouwer, pacht Temmink steeg.
Jan Hendrik Lantink: landbouwer, in Amt Delden erfgenaam,
pachter Tone Grooters Mallum.
Gerrit Hendrik Slotboom: timmerman in Olden Eibergen wegens
erfpacht.
Hermanus Nijenhuis: wever, stuk land op den pelk.
Wed. Boejink: wegens grondrechten.
Wed. Temmink: wegens grondrechten.
Hermanus Niessink: schuitter, een stuk land op de kerkenkamp.
Albert Wevers: slagter, een stuk grond.
Jan Hendrik ten Zijthof: wever, een stuk tuingrond.
Grades Abbink: berkelschipper, stuk tuin op de kerkenkamp.
Peter Niessink: timmerman, stuk grond recht.
Holterhoek, november 1991.
Jan Grijsen.

Aanvulling ledenlijst Historische Kring Eibergen
055 Hr.
085 Hr.
195 Hr.
255 Hr.
325 Hr.
383 Hr.
420 Mu.
510 Hr.
519 Hr.
527 M\v.
528 Hr.
562 Hr.
584 Hr.
682 Hr.
683 Hr.
684 Hr.
685 Mw.
686 Mw.
687 Mvv.
688 Hr.
689 Hr.
690 Hr.
691 Hr.
692 Hr.
693 Hr.
694 Mw.
695 Mw.
696 Hr.
697 Mw.
698 Hr.
699 Hr.
700 Mw.
701 Hr.
702 Hr.
703 Hr.
704 Hr.
705 Hr.
706 Hr.

Joh. Smalen
P. Klein Starink
A.H.M. Pierik
T. de Lange
H.J. Floors
V<. Forkink
te Morsche-Hakvoort
J. te Brake
J.F. Gijsbers
H. Landewers-Olthof
A.S.M. Groot Kormelink
H.J.A. Helmers
Th.H. te Brinke
W. Goosen
B. Rhebergen
W. Abbink
M. van Aken
J.H. Nijhof-Reuvekamp
T. Harbers-Krob
V..F.M. Vrieze
H.B. Meulenkamp
G.P. Kemink
D. Schaperclaus
A. Lammers
G. Geldorp
W.Vermeulen-Izaks
H.E.Holshof-Geerdink
G.K. Ordelman
Beskers
B.J. Hoenink
J.W. Vrieze
C. Wennink
0. Koenders
G.H. ten Dolle
J.G. Schukkink
A. Spelhofen
G.J.lv. Hoenink
J. Dievelaar

Brouckhuvsenstraat 3
van Arkelstraat 17
Grotestraat 64
Kienvenneweg 7
Weverstraat 12
Zuid Rekkenseweg 28
Visschemorsdijk 24
Hupselseweg 56
Unionparkgate 319
Bronbeekstraat 8a
Krebberskamp 24
Avesterweg 30
Bruggertweg 3a
Klaashofweg 21
Goudenregenstraat 21
Borculoseweg 34
Hassinkstraat 7
Ruurloseweg 47
Heelweg 4
Pr. Bernhardstraat 16
Woold K.184
Esdoornstraat 15
H. ten Catestraat 54
van Diggelenstraat 18
Haveland 8
Troubadour 11
B.Bottemannestraat 16
Schoppensteastraat 16
Haaksbergseweg 5
Kienvenneweg 3
Zuid Rekkenseweg 4
Grotestraat 18
Krammer 6
Rekkensebmnenweg 6
G.L. Rutgerweg 9
Mr. Leppinkstraat 32
Havelandweg 6
Aleidestraat 12

6511 PE Nijmegen
8266 CK Kampen
7151 BD Eibergen
7157 CC Rekken
7481 JZ Haaksbergen
7157 BL Rekken
7165 BH Rietmolen
7151 GP Eibergen
0083
Pretoria
7151 VD Eibergen
7152 BJ Eibergen
7156 LE Beltrum
7156 NB Beltrum
7151 DR Eibergen
3442 HE Woerden
7151 Mr Eibergen
7156 LX Beltrum
7271 RS Borculo
7156 NJ Beltrum
7151 DG Eibergen
7117 WA Winterswijk
7151 zc Eibergen
7151 ZE Eibergen
8302 EW Emmeloord
7157 CK Rekken
1188 CX Amstelveen
1817 EP Alkmaar
7151 EB Eibergen
7151 AR Eibergen
7157 CC Rekken
7157 BB Rekken
7151 BC Eibergen
2641 TZ Pijnacker
7152 AN Eibergen
7161 PC Neede
7151 EP Eibergen
7157 CK Rekken
5431 GE Cu\k
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707 Mw.
708 Hr.
709 Mw.
710 Hr.
711 Hr.
712 Hr.
713 Mw.
714 Mw.
715 Hr.
716 Hr.
717 Hr.
718 Mw.
719 Hr.
720 Mw.
721 Mw.
722 Mw.
723 Hr.
72A Hr.
725 Hr.
726 Hr.
727 Hr.
728 Mw.
729 Hr.
730 Hr.
731 Mw.
732 Hr.
733 Hr.
734 Mw.
735 Hr.
736 Hr.
737 Mw.
738 Mw.
739 Hr.
740 Mw.
741 Hr.
742 Mw.
743 Hr.
744 Mw.

B. Dormits-Menco
H.J. Penterman
E. Wantia-Wmkelhorst
J.H. Onstem
U. Schutten
B. Reesmk
I.Jankowski-Berntsen
Nijhuis
L.H. Floors
J. Schut
W.C.L. Thesselmg
G. Mensink-Krebbers
H.J. Geerdmk
A. Lodeweegs
A. de Groot
H. krommedijk-Bakhuis
J. Klein Leugemors
H. Nienhuis
J.J.M. Luttikholt
E. Grotenhuis
P. de Groot
J.H. Markerink-Kammeijer
J. Klem Wolterink
H. Ribbels
C.W. Mogendorff-Ooink
A. Geesink
G.J.H. Stomps
D.H.J, te Velthuis
H. ten Elshof
J.H. ten Haken
M. op de Weegh-Kuipers
W.J.M, te Brmke
M. Bouwmeesters
C.J. de Rijk-Maas
D. Klein Willink
A. Crone
C.Ch.A. Putman
G. Putman-Weemk

Molenkom 35
Hupselseweg 78
H. ten Catestraat 19
H. ten Catestraat 82
H. Dunantweg 162
Gaspeldoorn 2
Soesterbergsestraat 17
Beukenlaan 4
Kerkdijk 3
G. Flinckstraat 5
De Maat 18
Caecilienkamp 24
Burg. Wilhelmweg 17
Nieuwstraat 31
Korenbloemstraat 17
Parallelweg 4
Walsteeg 19
Weenkweg 8
De Laagte 12
Nieuwstraat 20
Leemkoelen 37
Rekkensebmnenweg 25
Slotmansweg 4
Bizetstraat 27
P.C. Hooftstraat 6
Rekkensebmnenweg 33
Rekkensebmnenweg 33a
Borculoseweg 7a
Hoonesweg 1
Holterweg 18
Ruskesslatweg 1
Arkelstein 3
De Haarstraat 13
Populierenstraat 85
Esweg 29
Kerkstraat 8
Bronbeekstraat 33
Bronbeekstraat 33

6811
7151
7151
7151
7161
7621
3768
7151
7152
7141
7151
7161
7151
7151
7151
7151
7241
7165
7151
7151
7824
7152
7151
7482
6824
7152
7152
7151
7152
7157
7157
6714
7156
2565
7151
7151
7151
7151

JR
GP
ZK
ZD
WD
WJ
MD
XJ
DB
XB
BJ
CV
AA
CC
GD
ZZ
BG
BA
BS
CE
VK
AK
AC
AN
PB
AK
AK
MN
AB
AH
BK
AW
LM
MH
ZN
BW
EH
EH

Arnhem
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Neede
Borne
Soest
Eibergen
Eibergen
Groenlo
Eibergen
Neede
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Lochem
Rietmolen
Eibergen
Eibergen
Emmen
Eibergen
Eibergen
Haaksbergen
Arnhem
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen
rekken
Rekken
Ede
Beltrum
Den Haag
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen
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745
746
747
748
749
750
751
752

Mw.
Mw.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Mw.
Hr.

D. Groot Obbink-Hesselink
H. v/d Ham-Meulenkamp
R.H. Timmerman
G.J.H. Grooters
B.T.M. Verheij
A.J.G. Simmelink
B.J.H. Simmelink-Meddeler
L. Paalman

Rekkenseweg 16
Frerikshuislaan 81
J.W.Hagemanstraat 64
Hemstea 31
Vrakkinkweg 3a
Kruiskamp 19
Kruiskamp 19
Pr. Bernhardstraat 14b

7157
7602
7151
7152
7141
7152
7152
7151

AD
BB
AK
BD
JB
JE
JE
DG

Rekken
Almelo
Eibergen
Eibergen
Groenlo
Eibergen
Eibergen
Eibergen

Ruilabonnementen:
A.D.W. (Aalten, Dinxperlo, Wisch)
Ver. Oudheidkamer Twente, Enschede
Historische Kring Neede
Historische Kring Haaksbergen
Ned. Genealogische Vereniging, afd. Twente
Streekgeschiedenis Lochem e.o.
Ver. voor Oudheidkunde Lichtenvoorde.
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