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Van de Bestuurstafel. 
Op de ledenvergadering van 25 april namen we bij het agendapunt 
verkiezing bestuursleden op zijn wens afscheid van ons bestuurslid 
G. te Nijenhuis uit Rekken. 
In de ontstane vakature werd voorzien door de benoeming van ons 
eveneens uit Rekken afkomstig lid J.H.J. (Jan) Aarnink. Hoewel al 
enige jaren wonend in Haaksbergen, voelt hij zich nog steeds 
Rekkenaar en als zodanig betrokken bij onze vereniging. 
Ons bestuur werd met twee leden uitgebreid door de benoeming van 
de dames J. Busink-te Biesebeek en J. Van Dijk-Sijbrandij 
Op de bestuursvergadering van 11 mei d.a.v. droeg B. te Vaarwerk, 
die te kennen had gegeven van het secretariaat ontheven te willen 
worden, zijn functie van secretaris over aan Jan Aarnink. 
Natuurlijk laten we Bennie te Vaarwerk, één van de oprichters van 
onze vereniging, node gaan als lid van het dagelijks bestuur, maar 
gelukkig blijft hij als bestuurslid volop betrokken bij al onze 
bestuurs- en verenigingsaktiviteiten. 
Op de binnenomslag van dit nummer vindt u het gewijzigde adres 
van ons secretariaat. Aanvullende bestuurstaken zijn: Annie Busink 
zal, waar nodig, optreden als vice-voorzitter en Jansje van Dijk 
maakt voortaan deel uit van de redactie van Old Ni'js. 

KOM VANAVOND MET VERHALEN. 
Op 4 mei verscheen onder deze titel deel 2 van "Eibergen in 
Oorlogstijd" geschreven door onze voorzitter, en uitgegeven onder 
auspiciën van onze vereniging. Enkele reacties op het boek treft 
u elders in dit nummer aan. Het aantal positieve reacties uit Ei
bergen en ver daarbuiten, neemt nog wekelijks toe. 

Braderie. 
De fototentoonstelling tijdens de braderie van 10 en 11 september, 
opgesteld in het pandje in de Grotestraat, waar tot voor kort de 
kunstgalerie Art Is Tic was gevestigd, trok niet alleen flinke be 
langstelling, maar leverde tevens weer nieuwe leden op. 

Filmfestival 1993. 
Inmiddels zijn Herman Schepers en Ben Trachter druk bezig met de 
voorbereiding van ons volgende filmfestival dat, evenals in 1992 
wordt gehouden in zaal De Klok op zondag 28 februari. Er zullen 
weer twee voorstellingen worden gegeven, n.1. 's middags om half 
drie en 's avonds om 8 uur. Nadere publicaties t.z.t in "Onze 
Gids". Onze leden kunnen vanaf 12 februari kaarten kopen a ƒ 3,50 
bij Bloemenhuis Schepers, Grotestraat 69, tel. 71333. 
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Het Hof te Mallem. 
In het begin van 1992 werd het bestuur van onze vereniging uitge
nodigd, deel te nemen aan een onderzoek naar de geschiedenis van 
de Hof te Mallem. Samen met het gemeentebestuur, de stichting Mu
seum De Scheper en de stichting Roufaer-van Heek, eigenaar van de 
grond met gracht, waar vroeger de Hof te Mallem- stond, zal in een 
tijdsbestek van drie jaar getracht worden, meer klaarheid te krij
gen over de historie van dit verloren gegane adellijke bezit. 
Het bibliografisch onderzoek, door ons bestuurslid Bennie te Vaar-
werk met voortvarendheid ter hand genomen, is inmiddels voltooid 
en onlangs zijn op het gemeentehuis de eerste contacten gelegd 
met een archeologisch adviesbureau om na te gaan, of een bodemon
derzoek ter plekke zinvol kan zijn. 

Foto-expositie oud Rekken. 
Het is de bedoeling om in navolging van de foto-exposities in 
Zwolle en de Holterhoek ook een grote foto-expositie in Rekken te 
organiseren. Momenteel zijn een achttal Rekkenaren met de voorbe
reiding hiervan begonnen. Zij zullen de komende maanden op pad 
gaan om foto's bij de mensen op te halen. In het volgend nummer 
van Old Ni'js komen we hier uitgebreid op terug. 

Het Bestuur. 



De auteur E.H. Wesselink overhandigde het eerste exeinpidai van 
"KOM VANAVOND MET VERHALEN" deel II aan wethouder mevrouw G. Schuur-
kamps op 4 mei 1992 tijdens een bijeenkomst in De Huve. (Foto W.Gelmck) 
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KOM VANAVOND MET VERHALEN, deel 2 "De Moed der Machtelozen". 
Op 4 mei ontvingen alle leden zonder bijbetaling dit tweede deel 
van Eibergen in Oorlogstijd als themanummer van Old Ni'js. 
De winkelprijs van dit royaal uitgevallen boek is ƒ 32,50. Deze 
prijs was nodig, om de productiekosten te eniger tijd terug te 
kunnen verdienen. Overigens, gezien de omvang van het boek en de 
prijsstijgingen sinds 1990, is de prijs zelfs aan de lage kant 
te noemen. 
We hopen, dat net als bij deel I van KOM VANAVOND MET VERHALEN, 
(dat inmiddels uitverkocht is), onze leden hun familieleden en 
kennissen attenderen op dit boek over de Eibergse oorlogshisto
rie. Als ieder lid zo één boek aan de man weet te "brengen", 
hebben we onze betalingsbalans aan het eind van het jaar weer in 
evenwicht. Mogen we op u rekenen? 

Reacties. 
Op het eerste boek van KOM VANAVOND MET VERHALEN ontvingen we 
meer dan honderd reacties en nog steeds komen er nieuwe binnen. 
Het valt daarbij op, dat veel lezers, die destijds de oorlog in 
Eibergen meemaakten, van hun verbazing kennis geven, dat er toen 
in Eibergen blijkbaar veel meer is gebeurd dan waarvan zij ver
namen. Ook de geschetste achtergronden bleken lang niet altijd 
bekend. 

Op deel II, "De Moed der Machtelozen", dat door zijn royale om
vang meer leestijd vergt, beginnen de reacties ook ongevraagd 
binnen te komen. Een kleine bloemlezing: 
" Helder en eenvoudig van taal. Daardoor voor iedereen gemakke
lijk leesbaar. Interssant." (Een niet-autochtone Eibergenaar) 

" Je blijft lezen. Ik lees het nu al voor de tweede keer". (Een 
oud-verzetsman) 

" Ik heb nooit geweten, dat het allemaal zo in elkaar zat met 
die oorlog". (Een Eibergse, die ook toen in Eibergen woonde) 

" Ondanks de gedetailleerdheid hier en daar bleef het boeien". 
" Ook de voorgeschiedenis in een "nutshell" is goed geschetst". 

(een niet-autochtone Eibergenaar) 
" Onze zoon van 17 jaar heeft het in één adem uitgelezen. Hij 
vond het heel interessant", (niet-autochtone Eibergenaren) 

" Een schittterend boek. Ik pak het telkens weer". (Eibergenaar) 
" Het verhaal is waar. Slechts een enkel detail was mij anders 
verteld". (Enkele Eibergenaren) 

Ik 
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Harfstbeelden van Gerrit Odink. 
Umdat disse oetgave van Old Ni'j s oetkump tegen d'n tied, da'j 
weer overal de harfstdrao tegenkomt, dachte wi'j der good an te 
doon, twee harfstgedichtjes op te nemmen van Gerrit Odink, haost 
den enigen, waorvan ezegd kan worden, dat zien gedichtjes in het 
Eibargs dialect mangs het niveau van echte poëzie haalt. 
Want poëzie is meer dan versjes in riemvorm. Riem is mangs van 
minder belang in een gedicht dan klank en ritme. 
Ik wette oet gesprekken, dee ik met um hadde, hoe at e soms dagen 
zoch naor een woord, waorvan neet allene de betekenis, maor ok 
de klank mos weergeven, wat hee veuln. Taal mos bi'j um iets van 
muziek hebben. Ze mos mooi klinken en passen bi'j de stemming, 
dee 't e met zien gedicht wol oproepen. En dan vroog e, waj van 
een bepaold woord in een klankcombinatie vonden. 
In de gedichtjes "Harfs" en "Harfsmorgen",dee'w hierbi'j hebt 
of-edrukt jkump de dichterlijke gevuuligheid van Gerrit Odink en 
en zien zuuken naor zuuverheid van taal tot laeven. 
Hee beschrif de haost starvende natuur, zoat e dee zag en 
veuln, rondurame in 't Eibargse veld. En daorbi'j volt op, hoo 't 
e 't Eibargse dialect zo beheersen, dat e in klank en ritme op 
haos spolse wieze d'n Eibargsen harfs tot laeven rop. 
Zoas bi'jveurbeeld in 't 4 couplet van "Harfs in de twee regels: 

" De beeste in de weide. 
Dee bleert: "wiej wilt naor hoes". 

Let hier es op dat beginriem van de lipmedeklinkers d, b en w : 
d(e) b(eeste) in de w(eide) en merk op, hoe dat beginriem wordt 
herhaald in de tweede regel:D(ee) b(leert) w(iej) w(ilt) naor 
hoes.En merk op, hoe 't e gien andere klinkers gebroekt as de ee, 
de ei, de ie en de i,dee allemaole veur in de mond wordt evormd. 
Dat bunt wat "stille" klinkers. Hard reern doej met de klinkers: 
aa, au, oo, oe en uu! 't Gebroek van dit beginriem en dee stille 
klinkers dut disse regels mooi klinken. Ze kriegt iets muzikaals. 
En wat te denken van "'t zilvern spinnekoppespul is zuuver van 
kristal"? 't Is, asof hee ow metnump naor mooders porceleinkaste 
in de veurkamer, waor aj neet an mochten kommen. En dat maontjen 
in 't leste couplet, dat as 'n Klaas Vaak de wachte holt aover de 
Eibargse buske en velden, dee slaopt onder een dekken van dauw? 
Kiek, aj zukke beelden wet op te roepen in klank en ritme, dan 
hooft een gedicht neet zo neudig meer te riemen. 

E.H.Wesselink 
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Harfs 

Biej Honis in de buske, 
Of biej den Poel in 't Slat, 
In 't Karkloo en in Drosler, 
Of biej op 't Loo in 't gat. 

De zunne gif de beume 
Ne kleure onwies mooi, 
't Verbrande rood-broen-gelle. 
Dat sprok ow in 't gemood. 

In 't bosch daor lig 't streisel 
Van ekels, starvend blad. 
En ieder bots dan raegent 't 
Op 't stille gladde pad. 

De beeste in de weide. 
Dee bleert: "Wiej wilt naor boes". 
En d'n fazantenhane 
Den kokkert 't 's aovends oet. 

lej zeet de gekste scbemmen 
Duur 't bosch en aover 'n wal. 
En 't zilvern spinnekoppespul 
Is zuuver van kristal. 

En 's aovends trok 't maontjen 
Met dauw de boerschop too: 
Van 't Karkloo aover 'n Drosler, 
Van 't Slat tot wied op 't Loo. 
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Harfs-morgen 

'k Was vanmorgen allene in 't veld. 
'k Zag dauw aover 't heed hen trekken 
En baoven d'n damp stond starvend blad 
Op de draodjes van zilver te lekken. 

Ton was daor de zunne nog waterig 
An 't varven op 't kletsnatte holt. 
En 't greun van de ekene heume 
Kreeg kleurkes van gel en van gold. 

En strepen van lech en van donker 
Verleepen in ziedigen dauw. 
In 't bos was een waefsel zo wonder, 
Zo bros en zo wit en zo blauw. 

't Vas alles zo stille en rostig. 
En zo vol van zundagse vrae. 
Ton één van dee starvende blaekes 
Zich zachjes nost miej lae. 

Stilte en starven temidden van zundagsen vrae en de veurnaamheid 
van ziede, zilver en gold. En dan de stille aovergave an den 
dood van dat ene blaedjen, dat zich starvend an de vuute van d'n 
dichter neerlae. Lig in disse lesten regel neet de hele ziel van 
den gevuuligen mens, dee Gerrit Odink was? 

E.H.Wesselink. 

Beide gedichtjes van Gerrit Odink, (De Holter) komt oet den 
bundel: "DAOR VEUL'N IK MIEN A'LENE". 
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Van de Eibergse gemeenteraad, duivendrek en een dekselse dominee. 

In het onderhavige artikel neem ik u mee naar de jaren 1838 en 
1839. De volgende personen treden voor het voetlicht: C.H.Koentz 
sinds 1835 burgemeester alhier, G.Smits (1 assessor), R.Hagens, 
(2 assessor) en de raadsleden D. Koordes, J.W. te Vaarwerk, J. 
Bisperink en H. Hagens. 
Christiaan Hendrik Koentz was op 8 juli 1806 te Wijchen geboren, 
waar zijn vader ook burgemeester was. Voor hij naar Eiber gen 
kwam, was hij officier bij de Mobiele Gelderse Schutterij. 
H. Odink aan wie ik deze gegevens ontleen, noemt hem een man met 
"vaak militaire allures", waardoor nogal eens strubbelingen ont
stonden. 
R. Hagens was deurwaarder en al meer dan twintig jaar assessor. 
Ook G. Smits, oud vrederechter had een langdurige bestuurlijke 
ervaring. Deze laatste was overigens in 1835 één van de kandida
ten voor het burgemeesterschap. Het lijkt voor de hand te liggen 
te denken, dat dit gegeven een rol speelde in de verstandhouding 
met burgemeester Koentz. 
Achter de coulissen echter bevindt zich de eigenlijke hoofdrol
speler: Ds. Gerrit Jan Buekers. Hendrik Odink schetst ons een 
levendig beeld van hem. Hij werd geboren op 14 juni 1783 te Bre-
devoort. Na eerst als timmerman te hebben gewerkt begon hij aan 
de theologiestudie. Geldgebrek dwong hem echter z'n oude vak 
weer op te nemen. 
In 1804 trouwde hij met Mientje Langenberg, die voldoende geld 
inbracht om zijn studie voor predikant te kunnen bekostigen. Zo 
kon hij in Leiden zijn studie af maken. In 1807 werd Ds. Bueker 
beroepen tot dominee van de gemeente van Rekken en Vreden, welke 
gemeente hij 46 jaar lang diende. 
Odink noemt hem een wakker, sterk en veelzijdig man, van alle 
markten thuis, een goed leraar en herder, maar ook een 
ondernemend landbouwer en gewiekst handelaar. De predikant ging 
graag op jacht en stond in de omgeving bekend als de greune ja
ger van Rekken. Verder hield hij koeien, varkens, één of twee 
ossen, maar bovenal bijen, zijn grote liefhebberij. 
Odink vertelt een aantal overleveringen en anecdotes over Bueker 
waarvan ik er hier een overneem. "In de Franse tijd, toen door 
het gemis aan suiker tijdens het continentale stelsel de honing 
zo duur was, had hij wel een honderd iemen (korven). Eens op een 
zondagmorgen toen de dominee de preekstoel opging, verwachtte 
hij een zwerm. Midden onder de preek hoorde hij de koningin roe
pen. Fluks brak hij de preek af, gaf een lang psalmvers op en 
liep de kansel af naar buiten. Een poosje later toen hij de 
zwerm geschept had, keerde hij terug en vervolgde de preek, als
of er niets gebeurd was". 

ik 
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ll ziet, deze dekselse dominee was niet voor één gat te vangen. 
Dit geldt zeker ook voor zijn bemoeienissen met een andere favo
riete diersoort van hem, maar door Odink niet genoemd, namelijk: 
duiven. 

Voorspel. 
In de raadsvergadering van 29 september 1838 deelt burgemeester 
Koentz mee dat hij de toren van de N.H. kerk heeft bezocht. Door 
dat de duiven er tussen de klankborden in- en uitvliegen, zit de 
hele boel onder de duivenmest. Hij stelt voor de klankborden 
dicht te spijkeren met latten. Een niet nader genoemd raadslid 
uit Rekken denkt dat de predikant aldaar "daar niet best tevre
den mee zal zijn, doordien deze het genot van de duiven op de 
toren had". 
Zonder veel discussie wordt besloten het voorstel van de burge
meester aan te nemen en de toren met latten dicht te laten timme
ren. 

Wilde duiven zijn van niemand. 
Ongeveer een half jaar later, tijdens de raadsvergadering van 
woensdag 3 april 1839 meldt de 1 assessor G. Smits dat er 
schriftelijke bezwaren zijn binnen gekomen van "de Heer Predi
kant Buekers wonende te Rekken", die zich er over beklaagt dat 
de burgemeester de toren heeft laten dichtmaken. Hierdoor werd 
de duiven "deze huisvesting benomen". De dominee geeft de raad 
in overweging de toren weer open te stellen, In de notulen lezen 
we dan: "De Burgemeester heeft vorig jaar in dien toren komende 
de zolder van dezelve, over den houtwerk, klokken en touwen als 
met duivemest overdekt gevonden en begreep, dat zulks tot nadeel 
strekte van dat gemeentegebouw, waarvan het onderhoud ten laste 
van de gemeente is, en daarom nodig achtte voor het verder nes
telen van wilde duiven te digten. Burgemeester heeft meermalen 
klachten gehad van ingezetenen van Rekken over die duiven die op 
pas gezaaide landerijen nedervallende, aldaar groot nadeel aan-
rigten". 
Volgens de burgemeester is de raad niet bevoegd de predikant het 
houden van duiven toe te staan, "noch om hem eene plaats daartoe 
te vergunnen". Immers sedert een hem, de burgemeester, onbekend 
aantal jaren was de registratie (vermoedelijk een soort hondenbe
lasting maar dan voor duiven) voor de duiven niet voldaan, waar
door deze dieren tot wilde duiven werden bestempeld. Wilde dui
ven zijn van niemand, ook niet van de dominee. 
Volgens de heer Koentz zou er door het geven van een vergunning 
een servituut (gebruiksrecht) ontstaan dat vroeger niet had be
staan, wat hem niet vrij stond te verlenen. 
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Een opname van de Herv, Kerk en Pastorie te Rekken m 1916. (Coll. J.Baake) 

Hij besluit z'n spitsvondig, juridisch getint betoog met zich 
het recht voor te behouden: "alles wat hierover besloten mocht 
worden, ter goed- of afkeuring over telaten aan de Heeren Gedepu
teerde Staten van De Provincie". 

Kleine huurprijs. 
Dan komt de 1 assessor Smits aan het woord. 
Deze "had nimmer klachten van de landslieden gehoord over het na
deel dat deze duiven zouden aanrigten". Hij wil één of twee zol
ders aan de dominee ter beschikking stellen. "Dat zou niet veel 
nadeel voor de toren betekenen". De predikant zou de ruimte wel 
schoon moeten doen houden. Ook wil Smits het aantal duiven in de 
toren tot een bepaald maximum beperken en "eene kleine huurprijs 
voor die afgestane zolders vorderen". 
Dan echter lijkt de gevoelsmens Smits het te gaan winnen van de 
assessor Smits, want we lezen: "(hij) voerde aan het immers zoo 
wenschelijk ware den Predikant, die te Rekken buitendien niet 
veel had, zijn verlangen werd ingewilligd. Het zoude zoo aange
naam voor dezelve zijn, die duiven daar te kunnen zien vliegen 
en zitten, zelf had Zijne Edele (Smits) het aangename van het 
bezit dier duiven tijdens het ziek zijn zijner eerste vrouw ge
smaakt, als wanneer den bedoelde Predikant Zijne Edele andermaal 
jonge duiven had toegezonden, en bleef alzoo het verlangen van 

k 
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Firma B.Wiggers te Rekken gaf deze prent'ot ietkd n \ m <i( V.//. Kerk in 
Rekken uit. Opname dateert uit de vijftiger jaren. (Coll. J.Baake) 

den Heer Buekers ondersteunen ten einde de toren wederom open te 
stellen". 
Van Odink weten we dat de zinsnede "die te Rekken buitendien 
niet veel had", in het geheel niet met de werkelijkheid overeen
komt. Slechts deze wetenschap weerhoudt ons er van de tranen in 
de ogen te krijgen bij het lezen van het betoog van de heer 
Smits. 

Spoorslags richting Rekken. 
We volgen het verslag verder. 
"Nog sprak het raadslid Koordes welke te Rekken woonachtig is, 
dewelke meende al te kunnen beweren dat de duiven weinig nadeel 
op de gezaaide landerijen aanrigten, en daaromtrent ook zelden 
klachten had vernomen". Kennelijk sprak de burgemeester met heel 
andere landslieden te Rekken dan de heren Koordes en Smits. 
Dan gaat men over tot de stemming. De burgemeester stemt tegen 
een "onbestaanbare vergunning". Beide assessoren R. Hagens en 
Smits zijn er voor, evenals Koordes. J. Bisperink stemt tegen. 
"De beide raadsleden Te Vaarwerk en Roerdink was het geheel on
verschillig, doch volgende de meerderheid stemden mede daar
voor, zulks deed ook het jongste raadslid H. Hagens". 
Vervolgens wordt er een commissie benoemd bestaande uit de heren 
Smits, R. Hagens en Koordes, "welke de volgende dag een locale 
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inspectie van de toren zouden ondernemen, ten einde de gelegen
heid na te zien welke dien toren zoude bieden om één of twee 
zolders af te staan en aan welke zeide de uitvlugt te bepalen. 
Om met de Predikant bepalingen te treffen over het getal te hou
den duiven, omtrent eenige huur der zolders, welke Zijne Eerwaar
de zoude opbrengen. Omtrent het schoonhouden van de zolder. 
Omtrent de verder te maken kosten welke ten koste van de Predi
kant zouden komen". U ziet, men vond dat er geen moment was te 
verliezen, meteen de volgende dag spoorslags richting Rekken! 
De commissie zal rapport uitbrengen aan de burgemeester om deze 
in staat te stellen "hetzelve met het tegenwoordige besluit aan 
de Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie op te zenden". 

Nieuwe opening. 
We zagen al dat een zaak van een dergelijk groot belang geen uit
stel kon vergen. Geheel in overeenstemming hiermee wordt de vol
gende dag, donderdag 4 april 1839, een extra raadsvergadering 
gehouden. 
De heren Hagens en Smits rapporteren "bij monde aan de burgemees
ter". Dit mondelinge verslag is door de notulict in zeven punten 
samengevat. 
1. Omtrent het getal zolders is bepaald, den Predikant voor 

het houden van zijn duiven af te staan de twee benedenste 
zolders op dien toren. 

2. Het digt gemaakte op de benedenste zolder wederom te openen 
aan de W.zeide en de duiven tusschen de klankborden te doen 
in- en uitvliegen,- op den tweeden zolder aan de Z.zeide een 
geheel nieuwe opening in de toren te breken tot dezer duiven 
vlucht. 

3. Omtrent het te houden getal duiven had men maar geen bepa
lingen gemaakt. 

4. Omtrent de betaling van eenige huur voor de zolder had men 
niet gesproken. 

5. De zolders zouden alle twee maanden of alle maand naar 
verkiezing van de daarop zijnde mest worden gezuiverd. 

6. Alle door deze noodzakelijk geworden te maken kosten, zouden 
komen voor rekening van de predikant. 

7. Berigten gezegde heeren nog dat zij heden aldaar zijnde 
gelijktijdig de vrijheid aan de predikant hadden gegeven om 
het op last van de Burgemeester digt gemaakte aan de toren 
wederom ter in- en uitvlugt van de duiven te openen, hetgeen 
ook ter stond heeft plaats gehad. 

Eigendunkelijke handelwijze. 
Het lijdt geen twijfel dat de heren vele raadscommissies in ons 
land tot voorbeeld strekken, waar het gaat om doortastendheid en 
snelheid van handelen. 
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N.H. Kerk, Rekken. 
Illustratie E. Stam. 
Eibergen, 1982. 

Anderzijds is het goed voorstelbaar dat de temperatuur van burge
meester Koentz tijdens het verhaal van de assessoren flink steeg 
Dit blijkt ook uit het vervolg van de notulen. 
"Burgemeester geeft over 7 '̂.ijn onvrede te kennen: het was een 
raadsbesluit (van 29 september 1838) na daarover de Districts 
Commissaris van Zutphen te hebben geraadpleegd". 
Bovendien had hij "zich op gisteren gehouden vergadering voorbe
houden op al het geen besloten zou worden, de goed- of afkeuring 
van de Heren Gedeputeerde Staten in te wachten. Hij stelt de he
ren assessoren dan ook verantwoordelijk voor de daadzaak door 
hen verrigt, verklaarde hij al verder niet in gebreke te zullen 
blijven, dat één en ander ter juiste kennis van den Heer Staats
raad Gouverneur te zullen brengen". 
De burgemeester besluit met te zeggen "dat er m geene deel 
konde worden aangetoond, m den raad eenigen last was gegeven 
den toren wederom te openen, dat er voorzeker geene commissie 
was benodigd geweest zulks den Predikant te gaan boodschappen en 
dat hij Burgemeester het beschouwde als eene eigendunkelijke 
handelwijze, welke hij verwacht spoedig te zullen zien verande-
ren . 
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De heren krijgen flink door de benen. De burgemeester zal het 
zelfs melden aan de Commissaris van de Koningin. Of hij dit ook 
gedaan heeft valt te betwijfelen. Ik heb in de verslagen van de 
volgende raadsvergaderingen niets gevonden wat daar op wees. 
Trouwens, de heer Koentz zou zelf weinig eer hebben ingelegd bij 
zijn superieuren met zo'n stelletje assessoren. 

Gewiekst en wakker. 
Blijft de vraag waarom Hagens en Smits, zeker geen onnozele lie
den, zich zo slecht kweten van hun taak. 
We hebben al gezien dat Ds. Bueker het hart van Smits had "week-
gemaakt" door middel van één of meer zendingen jonge duiven. 
Toch denk ik dat de persoon van de predikant de belangrijkste re
den is geweest waardoor de commissie van het rechte pad afweek. 
Odink beschrijft Bueker immers als een gewiekst en wakker man. 
Vermoedelijk heeft hij de heren aardig weten in te pakken, zodat 
hij kreeg wat hij wilde. Bovendien kan ik mij voorstellen dat 
zij een formeel optredende burgemeester, afkomstig van achter de 
IJssel, met ook nog militaire allures, niet ongaarne eens een 
hak wilden zetten. 
Hoe ging het verder met de dominee? Op 1 oktober 1853 hield hij 
zijn afscheidspreek. Zijn grootste wens was om in de pastorie te 
mogen blijven wonen. Ook vanwege de duiven in de toren? 
De kerkeraad wilde aanvankelijk wel meegaan in die wens. Er was 
echter inmiddels een nieuwe predikant beroepen en die moest ook 
ergens wonen. Dit betekende dat Ds. Bueker de wheme moest ver-

e 
laten. Op zijn 74 verjaardag overleed hij, ten huize van winke
lier Wolthuis. 

Eibergen, augustus 1992. 
L.A. van Dijk. 
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- H. Odink, Land en volk van de Achterhoek, uitgeverij Witkamp, 
Enschede 1971. 

- H.W. Heuvel, Nagelaten Werk. Twents-Gelderse Uitgeverij Witkamp 
Enschede, 1973. 
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Het kan raar lopen... 

Onlangs was ik in de bibliotheek te Eibergen op zoek naar een 
artikel van Hendrik Odink dat stond in het boek "Kroniek van de 
Gelderse Achterhoek". 
Dit boek had ik een kleine twintig jaar geleden uitgeleend aan 
iemand, maar ik wist niet meer aan wie. Ik vond dit zeer verve
lend want het was voor mij een boek waarin vele onderwerpen over 
Rekken (mijn geboorteplaats en de streek waar ik ruim veertig 
jaar heb gewoond)in staan die voor mij een bepaalde waarde heb
ben. 
In de bibliotheek was het boek op dat moment niet voorhanden. 
Toen ik wat verder ging zoeken kwam ik de heer Baake uit Neede 
tegen die ik kort daarvoor had leren kennen via onze Historische 
Kring Eibergen. Ik vertelde hem mijn verhaal en tot mijn verba
zing vertelde hij mij dat hij in het bezit was van "mijn" boek, 
dat hij ongeveer twaalf jaar geleden had gekocht op de rommel
markt van Crescendo in Rekken. Behalve dat het voor hem een his
torische waarde heeft, krijgt het na al die jaren ook een per
soonlijke waarde. 
Hij had wel gezien dat daar de naam Aarnink in stond, maar wist 
toen, en tot op dat moment nog niet, dat die naam betrekking had 
op mij. Omdat dit boek ook nog een geschenkwaarde had, vond hij 
toch dat hij dit boek aan mij moest teruggeven, hoewel hij er 
geen enkele verplichting aan heeft verbonden. 
Nu ben ik weer in het bezit gekomen van dit voor mij "zeldzaam" 
boek, maar hij is nu daardoor "gedupeerd". 

Langs deze weg zou ik willen vragen, of iemand van onze lezers 
die in het bezit is van dit boek "Uit Kroniek van de Gelderse 
Achterhoek", uitg. 1965, dit boek zou willen missen voor een re
delijke prijs. Eén telefoontje naar Haaksbergen is al voldoende. 
U maakt er twee personen blij mee. 

Met vriendelijke groeten, 
J.H.J. Aarnink. 
Corn Trooststraat 90, 
7482 XG Haaksbergen. 

Tel. 05427-27772 
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Ons zockp(aa^c 

In ons vorig nummer gingen we op zoek naar leerlingen van de 
Openbare school in Rekken. Ondanks dat deze foto bijna zeventig 
jaar geleden werd genomen zijn we er in geslaagd om bijna alle 
namen te weten te komen. U vindt ze op pagina 36. 
Ditmaal een foto uit de veertiger jaren welke genomen werd door 
foto Hubers uit Groenlo. We denken dat het hier om een Eibergs 
gezelschap handelt omdat het interieur veel lijkt op dat van 
café Wormmeester (Wapen van Eibergen) op de hoek van de Grote
straat/ Hagemanstraat. We vragen dan ook weer aan onze lezers: 

- Welke personen staan er op deze foto? 
- Wanneer en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? 

Reakties gaarne aan: J. Baake. 
K.Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161 VB Neede. 
Tel. 05450-94001. 

k 
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Kerkekamp en Schipperskamp. 
In Old Ni'js nr 18 plaatsten wij een artikel van ons lid Jan 
Grijsen: "Pachters en Huurders van een stuk grond in 1847". 
Daarin kwam de naam "Kerkekamp" voor en wij vroegen, of er mis
schien onder de leden iemand zou zijn, die wist, waar we dit stuk 
bouwland in Eibergen moeten zoeken. 
Dank zij de leden Jan Wennink en Jan Grijsen en wat archiefwerk in 
het gemeentehuis zijn we wat meer te weten gekomen over namen uit 
de lijst, die we van Jan Grijsen van de Keerdijk ontvingen. Het 
eerste spoor leidde ons, dank zij Jan Wennink naar de naam 
Schipperskamp, die lag in Mallem langs de Berkel, ten Westen 
begrensd door het bosje van de z.g. Joddenbulte en ten Oosten 
door het erve Hofman, gelegen aan de Mallemse Molenweg. 
Deze bouwkamp was één van die hoge diluviale dekzandruggen, die 
de Berkelstroom begeleidden en oorzaak waren van de slingergang, 
die de "bekke" moest maken door het zacht golvende Westfaalse en 
Achterhoekse landschap. 
De kamp was eigendom van de hervormde diaconie en behoorde tot de 
landerijen van Groot-Reuver, één van de zes vroegere diaconie
boerderijen in de Mallemse es, die daar nog liggen ter weerszijden 
van de Haaksbergseweg en de Munsterdijk en wier gronden ver
spreid liggen vanaf de begraafplaats en het Wievenveld tot aan de 
grens met Haaksbergen en Neede, en waarvan Groot Reuver van 1713 
tot 1972 in pacht was bij de familie Wennink. In het laatste jaar 
gingen de gronden van Groot-Reuver op in de ruilverkaveling 

Armoede 
Jan Wennink herinnert zich, dat zijn vader en hij in vroeger jaren 
slechts een deel van de Schipperskamp in gebruik hadden, omdat de 
grond achter op de kamp door de diaconie perceelsgewijs in huur 
was gegeven aan een aantal wat minder bedeelde mensen uit het 
dorp. Deze bouwkamp fungeerde toen min of meer als voorloper van 
ons volkstuinwezen. Het waren echter geen hobby-tuintjes, ze 
dienden om een aantal landarme werklieden en dagloners de winter 
door te helpen. Dat scheelde de diaconie een aantal aanvragen om 
ondersteuning in de lange, koude winters van weleer. 
De eerste zeventig jaar van de vorige eeuw werden gekenmerkt door 
grote armoede, ook onder de bevolking op het land. De vooruitgang 
kwam pas in de loop van de eeuw aarzelend op gang. Buiten de 
daglonerarbeid bij de boeren en het gebruikelijke handwerk, 
uitgeoefend door timmerlieden, slachters, kleer- en schoenmakers, 
en wat thuisweverij, was er weinig werkgelegenheid. 
En werkeloosheid betekende, dat de honger voor de deur stond. Het 
"armwezen", zoals de armenzorg in overheidsstukken heette, was 
slecht geregeld. Een wet op de armenzorg was er niet. De armen
zorg werd geregeld bij Koninklijke Besluiten. 
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Armoede komt van God. 
Toen in 1851 de liberale staatsman, Jan Rudolf Thorbecke, als 
minister van binnenlandse zaken met een ontwerp-armenwet kwam, 
die erin voorzag, dat de hele armenzorg op den duur een taak voor 
de overheid zou worden, leidde deze visie van de liberale 
leids-man tot grote verontwaardiging onder de kerkelijke leiders. 
Die vonden namelijk, dat armenzorg niet beperkt mocht blijven tot 
het bedeling van personen. De armen moesten ook "opgevoed" en tot 
geloof gebracht worden. Thorbeckes armenwet kwam er dan ook niet. 
De conservatieven zagen meer heil in de armenwet van 1854 van 
het conservatieve kabinet-Van Hall. Die liet de armenzorg over 
aan kerkelijke en particuliere instanties. De overheid mocht 
alleen in absoluut onvermijdelijke gevallen aan armenzorg doen. 
Die opvatting heeft lang stand gehouden. De armen bleven de zorg 
voor de kerk. De machtspositie, die men daarbij aan de kerk gaf, 
heeft de kerk later veel schade berokkend. Immers, degenen, die 
in zowel kerk- als gemeentebesturen beslisten over bedeling van 
de armen, waren veelal conservatief gezind en niet gecharmeerd 
van maatschappelijke veranderingen, die nu juist voorwaarde waren 
voor verlegging van de grenzen tussen bezitters en bezitlozen. 
De oorzaak van de armoede werd in de 19 eeuw door de 
weigestelden te gemakkelijk bij de armen zelf gelegd, zoals o.a. 
blijkt uit de conclusies van het eerste congres op het armwezen, 
dat in 1854 werd gehouden. Als voornaamste oorzaken van de armoe
de werden op dat congres geconstateerd: drankmisbruik door de 
armen, onvoorzichtigheid bij het aangaan van huwelijken door min
vermogenden, gebrek aan spaarzaamheid en gebrek aan werk. 
Toen iemand opperde, dat ook lage lonen een oorzaak van armoede 
konden zijn, werd die stelling bestreden door de heer D'Ablaing 
van Giessen, die beweerde: "Armoede komt van God" en "gebrek, 
honger, is juist de spoorslag tot werken, gebrek is niet slecht, 
het is juist een behoefte voor de mens". De dubbele naam van deze 
man doet niet vermoeden, dat hij zelf gebrek leed. 
En een professor uit Utrecht voegde daar aan toe: "Klachten over 
onvoldoende werkloonen zijn ongegrond. Loon is de vergoeding voor 
arbeid. Wie klaagt over te weinig loon, heeft te weinig of te 
gebrekkig werk geleverd. Daarom is zijn loon onvoldoende". 
Hoe konden de armen van deze rijken verwachten, dat hun ooit recht 
zou worden gedaan? e De armenwet van 1854, was de eerste in zijn soort. In de 18 eeuw 
en daarvoor, kende men in Eibergen twee soorten armen, de 
"huis -of geloofsarmen", die ondersteund werden door de diaconie 
en de "Godsarmen", die vielen onder de zorg van de Provisorie, 
het gemeentelijk armbestuur. Doordat kerk en staat toen nog niet 
gescheiden waren, was de onderscheiding in armenzorg misschien 
meer een administratieve dan een feitelijke. 
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Na 1816 werd het burgerlijk "armwezen",evenals de gezondheidszorg, 
geregeld via Koninklijke Besluiten, die via de gouverneur van de 
provincies de gemeentebesturen bereikten. 
Een Koninklijk Besluit van 7 september 1831 verordende bijvoorbeeld 
dat de geboorteplaats van een armlastig lidmaat( een kerklid 
dus),verplicht was, om te bewijzen, dat de armlastige na meerder
jarigheid elders vier jaren had gewoond, teneinde te voorkomen, 
dat de armlastige ten laste van zijn geboorteplaats zou vallen. 
Tengevolge van dit K.B. hebben zich in Eibergen, volgens de heer 
J.J. Seekles, die in 1986 het archief van de Hervormde gemeente 
Eibergen ordende, 19 gevallen voorgedaan, waarbij er verschil van 
mening was gerezen over de vraag, wie er voor het verlenen van 
onderstand financieel aansprakelijk was. Het valt op, dat het 
Eibergs armbestuur, in casu de hervormde diaconie, aan wie men de 
armenzorg (gemakshalve?)overliet, zich hield aan de regels en 
voorschriften uit de Koninklijke Besluiten. Een teken, dat de 
strikte scheiding van kerk en staat nog niet geheel zijn beslag 
had gekregen. De koning zou nog tot 1868 met zijn ministerie voor 
de Hervormde Eredienst een vinger in de kerkelijke pap houden. En 
dat was niet in het minst, om via de diaconieën invloed te houden 
op maatschappelijke zaken. En misschien ook, omdat er nogal wat 
diaconieën waren, zoals in Eibergen, die inkomsten hadden uit 
grondbezit, afkomstig van de domeinen (en dus van de staat). 
In N 98, een "Nota, betrekkelijk het opmaken der jaarlijksche 
verslagen", wordt door Gedeputeerde Staten ook verslag gevraagd 
over wat de gemeenten in Gelderland hadden gedaan ter zake van 
het Armwezen. Ze wilden geïnformeerd worden over "de dagloonen, 
die gewoonlijk in de wintermaanden en in de zomermaanden, zoo bij 
werken in daghuur als bij aanneming, verdiend konden worden, in 
verband gebracht met de prijzen der levensmiddelen, de mogelijkheid 
om werk te verkrijgen -of zij toe of afnam- , de gelegenheid voor 
den arbeider, om eene eigene woning met wat land daarbij te kunnen 
bekomen. Want deze zaken staan met het armwezen in eene nauwe 
betrekking", was de mening van Gedeputeerde Staten. 
In de Koninklijke Besluiten werden niet alleen voorschriften aan 
de kerk gegeven ter bestrijding van armoede,maar ook haar hulp in
geroepen ter bestrijding van volksziekten. In het PROVINCIAAL BLAD 
van GELDERLAND van 1849, "opgerigt bij besluit van den Gouverneur 
der Provincie van den 15 Maart 1815" lezen wij bijv. in besluit 
N° 75 van "maatregelen, welke, onder Gods zegen, zouden kunnen 
strekken strekken om de Aziatische braakloop, welke zich op enige 
plaatsen in deze Provincie heeft vertoond, hier en daar te 
beteugelen en het uitbreken van dezelve bij dezen en genen te 
verhoeden" en dan volgen de te volgen richtlijnen. En in besluit 
N° 77 wordt de gemeenten mededeling gedaan van de wenselijkheid 
een "Bid- en Dankdag te houden ter zake van de heerschende 
ziekte". Zo probeerde de overheid de kerk in te schakelen in haar 
zorg voor de volksgezondheid. 
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Ds. Gooszen. Zijn gehele 
ambtsperiode stond in het 
teken van de armenzorg. 
(Coll. W.J.Heinen) 

Dominee Gooszens werkverschaffing. 
Voor de beoordeling, of en in hoeverre ondersteuning nodig was, 
werd in Eibergen dominee Gooszen ingeschakeld, wiens gehele ambts 
periode in Eibergen in het teken stond van de armenzorg. 
Wekelijks bezocht hij de gezinnen, die ondersteuning genoten van de 
diaconie en hij was de rapporteur aan het armbestuur, dat geregeld 
met omliggende gemeenten in dispuut was over wie er op grond van 
het bovengenoemde Koninklijk Besluit van 1831 financieel aanspra
kelijk was voor de betreffende armen. 
Op initiatief van ds. Gooszen (1816-1855) zocht men in de veer-
' tiger jaren van de vorige eeuw ook andere vormen van bijstand dan 
pure bedeling. Er werd een werkverschaffingsfonds gesticht, en in 
samenwerking met het gemeentebestuur werd een werkverschaffings
project gevonden, n.1. de aanleg van een grindweg, een algemeen 
belang. Men kan over dit unieke 19 eeuwse werkverschaffingspro
ject lezen in Old Ni'js nr 4 van 1986. 
De jaren 1845 - 1849 waren rampjaren. Op de economische crisis 
van 1843, die grote werkloosheid tot gevolg had, volgde de 
strenge winter van 1844-1845. In dat jaar mislukte de aardappel
oogst als gevolg van een schimmelziekte op de aardappels. Toen 
tot overmaat van ramp in 1847, na een ongekend lange en strenge 
winter, de roggeoogst mislukte, stond de honger in veel gezinnen 
voor de deur. Er ontstonden hongeroproeren in het land, maar ook 
de Eibergse armen konden het roggebrood, dat 14 cent het pond 
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Huiselijk maal, schilderij Elisabeth Nourse. 

ging kosten, niet meer betalen. Gevoegd bij de werkeloosheid, 
die de dagloners trof, die daardoor niet in staat waren, het dag
loon van nog geen 30 cent te verdienen, dat toch al in geen enke
le verhouding meer stond tot de broodprijzen,dan heeft men een in
druk van de armoede en de honger in dat decennium. 
Hoe kon men hulp bieden? Geld was in die dagen een schaars bezit. 
Kerkcollectes brachten nog geen ƒ 2,50 per zondag op. In 1840 was 
de opbrengst van de collecte tijdens de bidstond voor het gewas 
slechts ƒ1,95 geweest. Daarmee kon men de nood niet lenigen. 
Een ander hulpmiddel was, de armen, die zelf geen grond 
bezaten, in de gelegenheid te stellen, zelf enigermate in hun 
levensonderhoud te voorzien, door hun een stukje grond ter 
beschikking te stellen, waarop ze hun eigen aardappels en winter
groente konden verbouwen. 
Van oudsher bezat het armbestuur wat bouwgrond, uit de opbrengst 
waarvan armlastigen werden ondersteund. Op kadasterkaarten van 
1832 zijn deze stukjes bouw- en weiland te vinden langs de Berkel, 
grenzend aan het erve Hofman, dat toen nog tot het bezit van de 
heren van Mallem behoorde. De huidige Rekkense Binnenweg was er 
toen nog niet. Als eigenaar van deze stukken land staat in het 
bij de kadasterkaart behorende naamregister vermeld: "Provisory'". 
Maar de naamgeving liep wat achter. De eigenaar heette inmiddels 
"Diaconie der Hervormde Gemeente". 
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Onkruid 
In de loop van de twintigste eeuw nam de zorg van de huurders 
voor hun stukje tuingrond daar aan de overkant van de Berkel af. 
Was de armoede inmiddels minder? 't Onkruid,"luzemelde" en zwarte 
nachtschade, tierden er zo welig, dat de huurders het tenslotte 
niet meer de baas konden. Nadat de perceeltjes enige jaren braak 
hadden gelegen, kreeg Jan Wennink, de boer van Groot-Reuver, ze 
weer in gebruik. Die maakte van het laagste deel weiland. Toen hij 
na een groot aantal jaren eenmaal besloot, het weiland te 
"scheuren" om er bieten op te verbouwen, kwam er door het ploegen 
zoveel onkruidzaad naar boven, dat het bietenland vergeven was 
van de nachtschade. Hij heeft er toen maar snel weer weiland van 
gemaakt. Zo leerde hij de waarheid van het gezegde "onkruid 
vergaat niet". Althans, onkruidzaad. Dat bleek zijn kiemkracht 
jarenlang behouden te hebben. 

Schipperskamp 
De Schipperskamp, zoals Jan Wennink zijn kamp langs de oever van 
de Berkel noemt, tussen erve Hofman en Schephorst, zoals Hendrik 
Odink het bos noemde, dat thans als "Joddenbulte wordt aangeduid, 
werd door de berkelschippers, die voeren van Vreden naar Zutphen, 
gebruikt als aanlegplaats. Of die schippers daar ook een stukje 
grond hadden van de diaconie, is ons niet bekend. Wel treffen we 
op de lijst van Jan Grijsen van 1847 drie berkelschippers aan, n.1. 
Gerrit Jan te Riet, Jan ter Weeme en Grades Abbink, die een 
stuk tuin op de kerkenkamp hadden gehuurd. 
Daarnaast wordt in de lijst van huurders nog genoemd een zekere 
Hermanus Niessink, wiens beroep "schuitter" was. 
Zou deze Hermanus Niessink één van de trekschuitschippers zijn 
geweest, die de Berkelscheepvaart ook gekend schijnt te hebben? 
Volgens Jan Wennink liep er vroeger een "peerdepad" langs de 
Berkel, nodig, om de schuiten met paardekracht voort te bewegen. 

De door Jan Grijsen gevonden lijst van huurders en pachters noemt 
huurders van een stuk tuin op de kerkenkamp in het jaar 1847. 
Uit het kadasterboek 403085 van 1818 blijkt, dat zowel kerkvoogdij 
als diaconie der Hervormde gemeente eigenaar waren van losse 
stukken land. Onder de stukken land van de kerkvoogdij treft men 
namen aan als Kerkenkamp, Kerkmaat en Kerkegaarden. 
De namen van huurders uit 1847 vermeldt naast een kleermaker, een 
wever, twee dagloners, vier berkelschippers ook de naam van no
taris G.J. ter Braak. De verhuur zal dan ook wel niet met armen
zorg te maken hebben gehad. De opbrengst diende veeleer tot in
standhouding van het kerkgebouw en de predikantsplaats. 
De naam Kerkenkamp blijkt bij weinigen nog bekendheid te hebben. 
Hij is waarschijnlijk reeds lang ten gevolge van dorpsuitbreiding in 
bestrating en bebouwing opgegaan. Jammer! 
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Samen historie schrijven. 
Ik hoop, dat dit artikel aantoont, dat soms een kleine vondst in 
één of ander (familie)archief veel belangrijker kan zijn, dan men 
aanvankelijk denkt. In combinatie met wat er bijvoorbeeld onder 
onze leden aan herinnering leeft, en bestudering van reeds eerder 
verrichte publicaties en bestaande schriftelijke bronnen, blijkt 
dan zo'n klein gegeven geplaatst te kunnen worden in een breder 
historisch verband. En het zien van verbanden maakt de historie 
boeiend, want daardoor krijgen we meer zicht op het leven en 
streven van de mensen van weleer. En daar gaat het om. 
Dus, komt u ergens kleine "vondsten" tegen, stuur ze ons. Zo 
kunnen we samen misschien nog meer Eibergse historie schrijven. 
Reacties aan redactie Old Ni'js, Hondevoort 22, 7152BA Eibergen. 
tel. 05454- 71866. 
Met dank aan Jan Wennink, Jan Grijsen, Herman Schepers e.a. 

E.H.Wesselink. 
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In de werkplaats anno 1923. Rechts Johannes Gernardus Delsmk werkend 
met het 'pao1 mes' en links knecht Wormmeester met d'n 'dophamer'. 
Op de voorgrond de 'holbanke'. (Coll. J.Delsmk, Doesburg) 
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De kleding van onze Beltrumse voorouders, deel 6. 

Het is u misschien bekend dat in Beltrum de modernste klompenfa-
briek ter wereld staat. Die is er natuurlijk niet van vandaag op 
morgen gekomen. Alle reden om eens wat nader in te gaan op de 
geschiedenis van de klomp. 
Klompen zijn misschien al meer dan 2100 jaar oud. Ooit is er in 
Frankrijk een afbeelding gevonden van een klompenmaker aan het 
werk. De afbeelding staat op een gedenksteen die men gedateerd 
heeft van rond 200 jaar voor Christus. In oude Romeinse boeken 
heeft men tekeningen gevonden van houten schoeisel. Men noemde 
dit schoeisel, dat veel op klompen leek, sculponea of solea 
lignea. Het was vervaardigd uit hout en leer. Na de Romeinen 
wordt het ineens een tijd stil rond de klomp. 
Dan wordt er in 1350 in Noord-Frankrijk, bij de plaats Reims, 
een opgraving gedaan, waaruit men kon afleiden dat zo'n 500 jaar 
geleden deze klomp moest zijn gemaakt. Vanuit Noord-Frankrijk 
verbreidde het nieuwe schoeisel zich. In Noord-Spanje, 
Zuidwest-Frankrijk, West-Duitsland en in belangrijke mate in 
Belgisch Vlaanderen, werd het ambacht ook beoefend. 
In Nederland zal rond 1400 de klomp z'n intrede hebben gedaan. 
De geheel houten schoen heette hoosbloc, hollebloc of hoelbloc. 
Die naam wordt het eerst schriftelijk genoemd in Leiden, waar in 
1429 in een gildekeur sprake was van 'platijnraakers en de hoel-
bloecmakers'. In Groenlo vinden we de klompenmakers onder
gebracht in een gilde met spilledraaiers. 
Zestig jaar daarna duikt de naam clomp op in een stadsrekening 
in Arnhem (1487) waarin het begrip 'clompscut die oir klomp wor
pen' staat. Clompscut staat dan voor klompschieten, een spel dat 
enige gelijkenis vertoont met het klootschieten. Bij clompscut 
werd de kloot achterwaarts tussen de klompen doorgegooid. 
Men ziet de klomp terug op schilderijen van o.a. Breughel; op 
het schilderij "de kinderspelen" uit 1559, en op een prent van 
Joannes van Doetinchem (1577), die Hollandse en Vlaamse spreek
woorden uitbeeldt. 
De belangrijkste naamontwikkelingen die de klomp heeft meege
maakt zijn: 
Middeleeuwen :Platijn, Trip 
1400 :Hoosbloc, Hollebloc, Hoelbloec. 
1429 :Platijn, Hoelbloc. 
1487 :Clomp 
na 1487 :Klomp 

In 1609 geeft J.B. Gramaye uit Antwerpen een beschrijving van de 
bewoners van Peelland: "in de zomer lopen zij meestal blootvoets 
en in de winter dragen zij klompen". Hij heeft het hier wel over 
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het boerenvolk. In 1649 schreef J. van Oudenhoven ongeveer het
zelfde: "des somers gaen sij veel bloots voets -ende des Winters 
gaen sij geschoeijt met holle -ofte houte blocken". 

De prijs. 
De armenrekening over het jaar 1658-1659 geeft aan dat armmees
ter Lambrecht Gijsbert Spierings 12 gulden heeft uitgegeven 'tot 
blocken voor den armen'. Dit bedrag was in die tijd genoeg voor 
minstens 60 paar klompen 'groot ende cleijn'. Men kan hieruit 
concluderen, dat het maken van blocken al heel gewoon was en dat 
het dorp meerdere klompenmakers gehad moet hebben, want niet al
leen de armen droegen klompen. De klomp was het schoeisel van 
het volk, de rijken hadden leren schoenen. Het leer had het 
grote voordeel dat het buigbaar was en dus een soepele, snelle 
tred mogelijk maakte. De klomp had dat veel minder, maar was 
droog en behaaglijk warm, met over het algemeen een goede pas
vorm en dankzij de hardheid van het materiaal bood het een goede 
bescherming. Bovendien, een klap of trap met het houten voorwerp 
was een pijnlijke ervaring. 
De klomp mocht niet te duur zijn en klompenmakers hadden, zoals 
gezegd, vaak een armzalig bestaan. Er werd nauwelijks een goede 
boterham verdiend. Het klompen maken als ambacht stond niet zo 
in aanzien; men vond het vervaardigen van volksspullen eigenlijk 
maar iets mins. Bovendien werden vooral in het oosten en zuiden 
klompen gedragen, de armoedigste streken van Nederland. Dat maak
te het klompen maken tot een zeer ondergewaardeerd ambacht. 
Toch komt er heel wat vakmanschap bij kijken om een blok hout zo 
uit te hollen, dat een voet er keurig in past. Men had hier vele 
jaren ervaring voor nodig. 
De klompen brachten dus niet zoveel op. In de 17 eeuw was de 
prijs voor een paar mansklorapen gemiddeld vier tot vijf stuiver. 
Klompen voor vrouwen kostten drie a vier stuiver en kinderklom
pen twee a drie stuiver. Voor een paar schoenen voor volwassenen 
werd twee gulden betaald. Kinderschoenen met of zonder gespen 
varieerden in prijs van 10 stuiver tot ruim 1 gulden. Een paar 
nieuwe schoenen voor volwassenen stond dus gelijk aan 8 tot 10 
paar klompen. Deze prijzen bleven meer dan een eeuw lang gelijk. 
Pas tegen het einde van de 18 eeuw is een lichte stijging van 
enkele duiten (penningen) waarneembaar. 

Klompen werden gedragen met 'hoosen' of sokken. Dit was een stof 
fen bekleding vanaf de lies tot aan de voet. Droeg men kousen 
dan hoorde bij de klompen steeds een paar sokken, ter bescher
ming van de kousen. 
Dat aan het klompen maken niet veel verdiend werd, bleek wel uit 
het feit dat het vaak maar een bijbaantje was, bijvoorbeeld in 
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de winter wanneer er verder niet veel te doen was. De klompenma
ker was ook vaak herbergier en winkelier en nog vaker boer. Heel 
verwonderlijk is de vermelding in "Valcoogh's Regel der Duytsche 
Schoolmeesters. Amsterdam 1597". Dit was een bijdrage tot de ken
nis van het schoolwezen in de 16 eeuw, waarin het 'dompen 
maken' blijkt te behoren tot datgene wat een schoolmeester onder 
zijn schooldienst mag doen. 
Vanaf 1872 is er een lichte stijging van de prijs voor klompen 
waar te nemen. In plaats van 5 stuiver wordt het 5 stuiver en 8 
duiten wat overeenkwam met 27 cent. 

De klompenmaker. 
De klompenmaker werkte oorspronkelijk niet thuis maar ging de 
boer op. Een populier of een wilg werd geveld en ter plaatse 
werd daaruit een hele partij klompen vervaardigd. Als hij klaar 
was ging hij met zijn gereedschap naar de volgende boerderij. 
Het waren voornamelijk klompenmakersfamilies die zich met het 
klompen maken bezig hielden. Het vak ging vaak van vader op zoon 
Men had een set instrumenten nodig, maar daarnaast ook een zeke
re handigheid en aanleg. De klompen waren vroeger misschien niet 
zo fraai afgewerkt, de voet moest wel in de 'block' passen en 
gemakkelijk zitten, want anders werd er niets verkocht. 

Beltrum, Groenlo en Borculo. 
De in Beltrum wonende klompenmakers waren Antonie Knippers, geb. 
1795 en Gerardus Joannes Horck, geb.1801, aldus het "Register 
der Patentschuldigen in de gemeente van Beltrum, Voor den Jare 
1836-1837". Vermoedelijk trokken ze met hun gereedschap rond. 
Rond 1920 was Gerrit Jan te Nahuis (te Matten) boer en klompen
maker aan de Startmansweg, nu het woonhuis van Reinders. Hij 
stond bekend om zijn goede klompen. Hij kocht later een boerde
rij in de buurschap Zwolle en legde zich meer toe op het boer 
zijn. 
Omstreeks dezelfde tijd maakte Jans Nijhuis of Nijenhuis (van de 
Pieper) ook klompen. Hij woonde aan de Abbinksweg waar nu mevr. 
Te Brake woont. Hij was bovendien organist in de kerk en boer. 
Voor dit boerenwerk had hij later Jan de Weert als knecht, zodat 
hij meer tijd over had voor het klompen maken. 
In de jaren dertig begon Bernard Scharenborg aan de Deventer-
kunstweg ook klompen te maken. Hij woonde op het voormalige 
tolhuis, waar nu Krabben woont. Later is hij verhuisd naar de 
Ruiterweg en ging in het verzekeringswezen. 



-30-

T.J. Nijhuis met zijn kroost 
aan de Hassmkstraat in 1955. 

(Coll. P. Nijhuis) 

Groenlo. 
In Groenlo waren omstreeks 1925 twee klompenmakers, n.1. Rudolf 
Nales die een knecht had en midden in Groenlo woonde, en Wiggers 
die een klompenmakerij had aan de Oude Papendijk. Hij was een 
paar jaar jonger dan Nales, maar had wat meer knechten. Klompen
maker Wiggers is later naar Canada vertrokken. 

Borculo. 
In Borculo vestigde zich in 1874 vanuit Lichtenvoorde het echt
paar Wilhelmus Christiaan Delsink met twee zoons. Zijn vader 
woonde in Doetinchem en was aldaar klompenmaker, net als zijn 
opa (geb. in 1783), die uit Duitsland kwam en als klompenmaker 
tussen 1798 en 1806 naar Doetinchem verhuisde. 
De vader van Wilhelmus Christiaan Delsink trok sinds 1822 met 
een handje vol gereedschap de Achterhoek door. Van boer naar 
boer, om ter plaatse één of meer gekapte bomen tot klompen te 
verwerken. Zijn zoon zal het ook zo geleerd hebben, voordat hij 
zich op 33-jarige leeftijd in een vaste werkplaats in Borculo 
vestigde. 
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1975, T.J. Nijhuis is aan het 
biezen (strepen trekken), 
1975. (Coll. P. Nijhuis 

Het zakboekje van Christiaan Delsink. 
Delsink hield alle uitgaven nauwkeurig bij. Boeren, gemeentebe
sturen en grootgrondbezitters nodigden de klompenmaker uit om 
een bod uit te brengen op een aantal bomen. Bij het bepalen van 
de waarde schatte hij het aantal paar klompen dat hij uit de 
partij dacht te maken. Aankopen gedaan in 1880 zijn o.a.: 
- Te Biesebeek, Hupsel, 13 bomen geeft ongeveer 360 klompen, 

gekocht voor ƒ 60,-
- Graaf van Twikkel, 30 bomen geven ongeveer 720 klompen, 
gekocht voor ƒ 150,-

Maar het liefst kocht hij bomen die langs of dicht bij de Berkel 
stonden, maar dan wel vanuit Borculo stroomopwaarts, dus de kant 
van Haarlo op. Zo had hij minder vervoerskosten. Christiaan ging 
's morgens tegen drie uur samen met een knecht, lopend op weg 
naar de plaats waar de bomen lagen. Deze werden vooral in de 
buurt van Rekken gekocht. De bomen werden dan met de 'Malle Jan' 
naar de Berkel gesleept, waarvan men er dan vlotten van maakten. 
Deze liet men dan, al meelopende, de Berkel afzakken, in de hoop 
dat de vlotten heel zouden blijven bij het door de stuwen 'hobbe
len'. In de namiddag kwam men dan in Borculo aan. 
Was vervoer via de Berkel niet mogelijk, dan werden paard en wa
gen ingeschakeld. Met mankracht en met behulp van een lier en 
hevels werd de boom dan op de platte wagen getakeld. 
In 1915 liet men het transport aan de zogenaamde 'holtboeren' 
(vrachtrijders) over. 
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Een opn<iiiit .fcit.i^cr j,ircn van Theodorus 
Johannes Nijhuis, staande in de deuropening van 
zijn klompenfabriek aan de Dorpsstraat. 
(Coll. P.Nijhuis). 
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Men vindt de schuurtjes van Delsink nog naast het overdekte zwem
bad in de richting van de stad. Hij nam in 1876 zijn eerste 
knecht aan. Omstreeks 1880 had hij twee knechten, Huiskes uit 
Groenlo en de Borculoer Eilers. Hij voerde zelf in die tijd de 
titel van Meester Klompenmaker, blijkens een stempelafdruk in 
zijn kerkboek. Uit zijn tweede huwelijk werd in 1889 Joannes 
Gerhardus geboren. Deze wilde schilder worden en bezocht de 
avondschool en overdag moest hij zijn vader helpen in de klompen
makerij. Vader Delsink overleed in 1904 en zijn zoon Joannes 
Gerhardus moest als 15-jarige het bedrijfje overnemen om het 
gezin te onderhouden. Gelukkig had men vanaf 1882 een volleerd 
klompenmaker als meesterknecht in dienst. 
Uit het huwelijk van Joannes Gerhardus werd in 1914 Wilhelmus 
Theodorus geboren, die als derde generatie Delsink het bedrijf 
zou voortzetten. In 1925, de zoon was inmiddels als 'veurdopper' 
in de zaak gekomen werd de oude woning afgebroken en vervangen 
door een nieuwe met daarbij een nieuwe werkplaats. Tijdens de 
oorlog stonden de werkzaamheden op een laag pitje, doordat de 
hout aanvoer vaak minimaal was. Later kwam er een "bomen 
distributiesysteem", zodat men ".et draaiende kon blijven. 
Na de oorlog hadden ze nog één vaste knecht en met de aangeschaf
te machines kon men nog minstens dezelfde hoeveelheid klompen 
blijven maken. De klompenafzet was wel verminderd. Afnemers uit 
Hengelo en Enschede haalden nu klompen uit het naburige Enter, 
vanwege de problemen met het vervoer en de beperkte levering in 
de oorlog. 
Langzamerhand werden de klompen verdreven door laarzen en schoe
nen. Wilhelmus Theodorus Delsink beëindigde in 1974 zijn bedrijf 
wegens hartklachten. Maar dat het klompen maken hem in het bloed 
zit, blijkt uit het feit dat hij nog regelmatig op de fiets een 
bezoek brengt aan klompenfabriek Nijhuis in Beltrum. 

Klompenfabriek Nijhuis in Beltrum. 
De klompenfabriek Nijhuis werd opgericht door Theodorus Johannes 
Nijhuis op 20 augustus 1939, maar hij was al in het begin van de 
dertiger jaren begonnen met klompen maken. Zijn vader,die boer 
was in Olden Eibergen, had veel kinderen, waardoor hij, Theo
dorus Johannes, besloot boerenknecht te worden. Nadat hij een 
poos als tweede knecht bij een boer in Lintvelde had gewerkt, 
besloot hij klompenmaker te worden. Hij ging naar Wiggers in 
Groenlo om het vak te leren, en is daar vier jaar in dienst ge
weest. 
Omdat er in het dorp Beltrum geen klompenmaker gevestigd was, 
begon hij in een oud fietsen-, annex kippenhok. Momenteel is op 
deze plaats Huls confectie gehuisvest. Zijn werkplaats was van 
's morgens zeven tot 's avonds acht uur geopend. 
Omdat hij alleen werkte, kocht hij bij Wiggers het 'ruw werk' 
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met het gat er al in. Hij maakte dan de pasvorm en werkte de 
klomp af. Per dag werden er zo'n 4 paar klompen gemaakt en zo nu 
en dan ging hij met de bakfiets naar Groenlo om een nieuwe voor
raad te halen. Hadden kinderen nieuwe klompen nodig, dan kwam 
hij ook wel langs met een zak vol klompen. 

Een nieuwe werkplaats. 
In 19A0, net voordat de Tweede Wereldoorlog begon, kocht hij een 
stuk grond aan de Hassinkstraat, op de 'hoge kamp', waarvan 
Schreur (Hinkkamp) eigenaar was. Schreur was boer en zijn boerde
rij stond op de plaats waar nu de huizen van Antoon te Have, Hen
drik Roerdink en Wildenbeest staan. Zijn tuin liep tot de hoek 
waar Te Woerd Reuvekamp woont en oorspronkelijk behoorden hem 
ook de Hassinkstraat en de Kampstraat tot aan de Dorpsstraat toe. 
Theo Nijhuis zette een bedrijfje op en een woonhuis, en huwde Jo 
Meijer uit Groenlo. 
Aan de Hassinkstraat had hij twee werknemers. Het was op dit 
stuk waarop hij in 1942 tabaksplanten kweekte. Er werd goed ge
oogst en met een hoge opbrengst gezien het gebrek aan sigaren in 
de oorlog. De tabak werd geruild voor machines, vervaardigd door 
machinefabriek Hinsbergen uit Enschede, voor het maken van ruw-
werk. Van verschillende modellen werden alle maten geproduceerd. 
In 1950 kocht men een machine voor het machinaal aanbrengen van 
het binnenwerk en het bedrijfje groeide tot zeven personen. 

Klompenbeurs in Sint Oedenrode. 
In 1926 werd voor het eerst, in St. Oedenrode, een klompenbeurs 
gehouden. Het was in een tijd dat er niet veel te verdienen viel 
en de organisatie van de klompenmakers was op sterven na dood. 
In St. Oedenrode konden de klompenmakers in een wat feestelijk 
aandoende omgeving hun produkten tonen en verkopen. Er was ook 
een wedstrijd aan vebonden. De beste klompenmaker werd beloond 
met een diploma. In 1928 waren er al 50 stands. Er was een grote 
publieke belangstelling en er werden voor het eerst klompenma
chines gedemonstreerd. Op deze beurs wist Nijhuis fraaie succes
sen te behalen en sleepte hij vele prijzen in de wacht, zoals in 
1955, voor de best vervaardigde klomp. 
Bij het 35-jarig bestaan van het bedrijf had hij 1,2 miljoen 
paar klompen gemaakt. 
Dat de relatie met Delsink goed was, bleek wel uit het feit dat 
Delsink soms in Beltrum klompen kwam biezen en hij met goedvin
den van Nijhuis de mallen mocht gebruiken. Toen in Borculo de 
werkzaamheden werden beëindigd nam Nijhuis de machines over. 
In 1976 kwam zoon Paul in het familiebedrijf en in 1977 vond er 
een herstructurering plaats in de klompenindustrie. Toen waren 
er nog 120 klompenbedrijfjes. 
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Moraenteel z i jn er nog twint ig bedrijven over, waarvan zes g ro te . 
Nijhuis Beltrum i s u i tgegroeid t o t Nederlands g roo t s t e klompen-
fabr iek met produkt ie l i jnen in Monnickendam, Marken en in het 
openluchtmuseum t e Orvel te . Er worden op d i t moment (voor het in 
gebruik nemen van de l a a t s t e nieuwbouw/uitbreiding) 500.000 
draagklompen en 600.000 souvenirklompen vervaardigd. 
Aardig i s misschien t e melden dat de souvenirklompjes in het bui
tenland a l s g r a t i s opener worden geleverd b i j een k ra t Heineken 
b i e r . Ook het Min i s t e r i e van Buitenlandse Zaken geeft aan bui ten
landse ambassades oranje koninginnedag-klompjes ten geschenke. 

Beltrum, september 1992. 
Marian Verheijen- Klein Gebbinck. 
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Ook ditmaal kregen we weer veel reakties op ONS ZOEKPLAATJE in 
het vorig nummer van Old Ni'js, waarbij we op zoek gingen naar 
leerlingen van de Openbare School in Rekken, welke stond aan de 
Lindevoort pal naast de kerk. Ook ditmaal was het weer een 
groepsfoto waarbij veel kinderen uit één gezin werden verzameld 
en dan werden gefotografeerd. Ook kwam het voltallige personeel 
op de foto. We gaan eens kijken welke namen we tegen komen; 

1. Johan Hesselink, van de "Zwarte Moat". 
2. Frederik Roosink, van de Bode. Hij werd metselaar. 
3. Berts Roosink, ook van de Bode. 
4. Frederik Meilink, van "Kippert". 
5. Tonie ten Have. 
6. Hendrik Antvelink, werd kleermaker. 
7. Gerrit Meddeler. 
8. Johan Meerbeek. 
9. Meester Hazebroek. 
10. Meester Tieken. 
11. Mevrouw Tieken. 
12. Diena Schut, getrouwd met Schut. 
13. Miena ten Have, getrouwd in Limburg. 
14. Meester Verbeek. 

mA^^^rv 
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15. Juffrouw Weezenaar. 
16. Daatje Bentsink, vertrokken naar Geesteren. 
17. Hanna Pasman, getrouwd met Johan Roosink. 
18. Hanna Antvelink, getr. met Frederik Roosink, aannemer. 
19. Hanna Meddeler, getrouwd met G. Florijn, Geesteren. 
20. Gerrit Pasman. 
21. Willem Antvelink (Harms) 
22. Derk Meddeler. 
23. Jan Geesink, timmerman. 
24. Willem Groot Huisemink, zoon van de Veldwachter? 
25. ??????? 
26. Arend Jan Meerbeek. 
27. Trui Bentsink (Pionder) 
28. Grada Meerbeek, getrouwd met Gelink. 
29 Willemsen., De fam. Willemsen woonde t.o. 

smederij Pierik op de hoek in het Bekking's bos (noodwoning) 
30. zus Willemsen. 
31. Sjaak Willemsen, 
32. Diena Geesink, getrouwd met jan Boevink. 
33. Trui Karnebeek, getrouwd met Jan Scholte van Mast. 
34. Marie Karnebeek, getrouwd met Hendrik Groot Kormelink. 
35. Gerrit Bentsink. 
36. Lena Hachstenbach, getrouwd in Zutphen. 
37. G Geesink, metselaarszoon. 
38. W Geesink, metselaarszoon. 
39. Diena Geesink, getrouwd met Jan Geesink (Jorker) 
40. Rieka Geesink, getrouwd met Toevank ??? 
41. Anna Boevink, getrouwd met Marinus Greutink. 
42. Trui Siemens, verhuisd naar Wapenveld. 
43. Johan Roosink, postbode. 
44. Hendrik Geesink, (Messeier) 
45. Jan Geesink, (Messeier) 

G. te Nijenhuis. 
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Scheppels Mankzaod. 
Wat geet de tied, wat vlug de tied! 
Veurdaj 't wet, is den zommertied veurbi'j en mot er weer een 
ni'jen Old Ni'js oetegeven worden. En daor heurt ok een scheppel 
mankzaod bi'j. Dus bun 'k maor es weer op zuuk egaon, um te zien, 
of ter mangs nog wat in een huuksken lei. 't Was een helen storm 
eleden, da'k ter veur 't leste naor ummekekken hadde. Maor, 't 
viel neet tegen, nao wat moggelen vond ik een pungeltjen, waor at 
veur dissen Old Ni'js nog wal genog in lek te zitten. 
Um te beginnen een verhaaltjen van Bennie Meulenkamp, bi'j de 
meesten van ons bekend vanwaege zien schetsen aover de mensen van 
vrogger oet de Grotestraote. Baoven zien verhaal van now steet: 

"t ZITVLAK VAN 't WOORD". 
"Ik bun emaakt oet een heel old stukke holt, eekenholt, want dat 
geet nooit kapot en dat wissen ze vrogger ok al. 't Kan natuurlijk 
wal deur de holtworme op evretten worden en dan wordt 't:"Stof 
tot stof, in de vaste aovertuuging " enz., enz. en wat der 
dan kump, is groten onzin.Geleuf miej maor, aj eenmaol stof bunt, 
dan kom ie nooit weer, want at de holtworme 't eekenholt good te 
pakken hebt, dan blif ter niks aover. 
Maor ik wazze een gaef stuk eekenholt en promoveern tot karkbanke 
dat bun 'k al meer dan dreehonderd jaor. Ik hebbe dan ok al lange 
't WOORD eheurd en deur heel volle tongen. Ok he'k wal es eheurd, 
hoo 't WOORD wordden vermoord en ik heb ok wal es met-emaakt, dat 
nen goeien domeneer veur ons banken ston te praeken. 
Maor, aj alles good bekiekt, dan was ik 't ZITVLAK van 't WOORD. 
Ze zatten altied maor baoven op mie en mennigmaol ha'k de rugge 
warm, as ze hen en weer zatten te schoeven. 
De leste dartig, veertig jaor plakt ze of en too wal es een 
stuksken kauwgum op miene onderkante. Dat was natuurlijk neet fijn, 
maor 't was wat niejs. Vrogger kennen ze gin kauwgum, doo kewden 
ze op ne proeme tabak en daor ha'k niks met te doone, want den 
was altied vol te nat en den plakken neet en bleef ok neet zitten 
en at 'e opdreugen, dan veel 'e oet mekare. Daor ha'j met kauwgum 
niks met te doone, dat plakken prima, maor 't gevolg was, zoak ik 
al zae, ik krege allemaole puuste an de onderkante. 
Op mien rugge he'k wal leu ehad, dee heel blie waren, stille 
zat-ten en andachtig zatten te luustern, maor 't is ok wal 
gebeurd, dat ze zatten te huulen en hen en weer zatten te 
schoeven. 
Jao, jao, 't WOORD kan mangs vertreustend waen, maor 't kan ok 
hard ankoramen. Maor, hoo 't ok is, ik aoverlaeven alle leu, dee 
op mien rugge heb ezetten en nog zolt gaon zitten en der zal nog 
wal heel wat water deur de bekke gaon, veurdat ik 't opgeve." 
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"Now hew 't schaop an 't drieten an." 
't Tweede heupken mankzaod in de wanne was een breef van ons lid 
Jan Gijsbers, den helemaol in Pretoria, in Zuud-Afrika woont, i'j 
wet wal, bi'j Sarie Marais. 
In den breef schrif 'e aover een veurval in Mallera, lange jaorn 
eleden, dat allenig al de moeite van 't vertellen weerd is, umdat 
er een plat-Achterhooks gezegde in veurkump, da'j neet vindt in 
't book van Hendrik Odink: "Volkswijsheden uit de Achterhoek." 
Veur onopgesmukte volkse taal mo'j eerder waen bi'j Herman van 
Velzen oet Hengel dan bi'j Hendrik Odink. Den had neet veur niks 
veur schoolmeister eleerd en Herman van Velzen was al zien laeven 
halozieraaker ewes en bezigen in zien schetsen de umgangstaal van 
't gewone Achterhookse volk. Dat was bepaold neet de taal van 
domeneers en schoolmeisters, zoat ok duudelijk wordt oet 't 
veurval, dat Jan Gijsbers in zien brief beschrif: 
"Na jaren gesukkel was Oom Richeld Kijftenbelt - zondagsschoolraan 
bij uitstek- er in geslaagd, een zondagsschool op te richten bij 
Toone Grooters in Mallem aan de Needseweg. 
De opening geschiedde door ds. Boorsma, bijgestaan door de heer 
Kijftenbelt, terwijl mijn vader, ook een ouderling, ook meeging. 
Van hem heb ik dit verhaal: 
Nadat er geopend was met schriftlezing en gebed, werden er wat 
toespraken gehouden, waarna ds. Boorsma een slotgebed deed. 
Toen deze het "amen" uitgesproken had, zei Toone met een stralend 
gezicht: "Ziezo, domeneer, now hew 't schaop an 't drieten an". 
"Daor was gin woord Frans biej", aldus Jan Gijsbers, den dan 
deurgeet met: "Zo'n antwoord vergeet een mens nooit. Het 
commentaar van ds Boorsma was: "Ja, ja, Grooters, zo zou je het 
ook kunnen zeggen." 
Wee zoiets heurt, dech biej zichzelf: "Zunde toch, daw ons dat 
onvervangbaore Achterhookse taaieigen hebt laoten afnemmen, want 
daor kan 't Algemeen Beschaafd Nederlands neet tegen op.̂ ' 

Dat ons Achterhooks plat zich ok leent veur 't weergeven van 
laevenswiesheid, bliekt oet 't laatste verhaal van Jan Gijsbers, 
dat zich afspollen biej 't honderdjaorig bestaon van de Willem 
Sluiterschole in 1990: 

01de bekenden langs 't laevenspad. 
"Daar ontmoette ik Hendrika te Raa van Hemsink in Rekken. Zij zat 
net voor mij in de klas. Nadat ze verteld had, dat ik haar altijd 
met de schortebanden had vastgebonden aan de bank, zei ik: "Hen
drika, i'j hadden vrogger zukke mooie krullekes, waor bunt dee 
'ebleven? "En too zei ze: "Dee he'k langs 't laevenspad verloorn. 
Een antwoord, waar een heel leven in ligt en waarop je alleen 
maar instemmend kunt knikken: "Jao, ik wete, waor iej van praot!" 
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t(^^;^^ïig=pife)^=aHÉÉ^^-r-
S i e n , S i e n , Sie-ne, loot mien los! Sie-ne, laot mlen los! 

î  '^fErkrEE^^ ^FFFF^^^^ 
I ' J t r e k t mlen een he-le sleb-be van de j a s . Sie-ne, laot mlen losl 

^ 
En at dio meid niet deu-gen wil, dan slop-pe wi'j eur in de zolt 

mmm^mw^l^^^i^^^-
En dnn trekke wl'j eur met de bessemstel al ao-ver 't blote Jak! 

Sientje, laat me los!. 
In Old Ni'js nummer 15 van december 1990 schreef ik aover het 
polka liedjen: "Sien, Sien, Siene laot mien los", en ik vroog, of 
ter onder onze laezers waren, dee ooit een andern tekst op dit 
liedjen heb eheurd dan den tekst die ik kenne. 
Ik heb van owluu gin reakties op "Siene, laot mien los" ehad. 
Maor ik bun der onderwiel achter ekommen, dat dissen polka wied 
en zied in ons land bekend is en op 't programma van heel wat 
volksdansgroepen steet. 
Want toow dissen zommer in Schagen (N-H) waren op den wekkelijksen 
folkoristischen markt daor, wier daor deur den volksdansgroep ok 
"Sientje" edanst. 
Beni'jd ak was, of ze in Noord-Holland den oorspronkelijken tekst 
van dit polkaliedjen kennen, he'k daor naovraog edaon. 
Maor wee dech, dat de leu in 't Westen op hoger cultureel plan 
staot, kump bedraogen oet. Ik kreeg te heuren, dat ze daor nooit 
iets anders hadden eheurd of ezongen dan het volgende refrein: 

"Sien, Sien, Sientje, hou me vast 
anders val ik om 

't Is niet van de brandewijn 
maar van de ouderdom." 

Wie dat fraais bi'j mekare eriemd had, dat wisten ze neet, maor 
den schuldigen moj vasten en zeker neet zuuken onder de volle 
domeneer-dichters, dee ons land hef ekend. 
't Deed mien denken an een andern tophit van vroggere feestgela-
gen, waor, zoas gebroekelijk, de "gebrande wateren" riekelijk had
den estreumd: 

Kun jij mij ook zeggen, waar woon ik? 
Wie me netjes naar huis brengt, beloon ik. 
Ik heb toch zo'n last van die duizeligheid. 
Ik weet niet, hoe 't zit, maar m'n huis ben ik kwijt. 
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Dat wodden ezongen op een driekwarts maote. Daor koj dus op 
walsen. Maor 't is de vraoge, of dissen "dichter" duzelig was van 
't walsen, of dat e op de bene ston te ruilen, umdat 'e good zien 
beste had edaone um de flesse op taofel leug te kriegen veurdat 
'e nao hoes hen ging. 
Aover "Sientjen,laot mien los" bun 'k ok nog gewaar eworden, dat 
ze dissen polka op Terschelling ok kent onder de name "Sientje, 
laat me los" en dat 'e op gramofoonplaten veurkwam onder de na
me van "Losse Polka". En wieter, dat 'e o.a. in Aalten bekend is 
onder de name "Hozenpolka" een variant op den z.g. Duutsen polka 
en dat "Hozenpolka" misschien een verbastering is van "Losse 
Polka". Zo steet 't te laezen in 't buuksken "Muziek en dans uit 
Oost-Nederland" van Cees Tempel en oet-egeven bi'j Dennis Music 
in Hilversum. 

Zuunig met de suker Jan! 
As allerleste nog een kort riempken van ons lid, mevrouw G.E. 
Hoitink-Heijnen. 

"Wat, suker in de koffie, Jan? 
Hoo he'k 't met ow, mien leeven man! 
Een unsken is zo gauw evlaogen. 
Hoo dorf iej daornaor nog te vraogen, 
now at Henneman niet meer zuugt. 
Wo'j um dee zuutigheid nog misgonnen? 
Dat moj as vader toch neet konnen! 

Dit riempken voert ons terugge in de tied, dat suker zo'n welde 
was, daj as gewone man 't in de winkel per ons kochten.Daornaost 
schetst het nog een ander tiedsbeeld: 't kleine betjen suker, dat 
op taofel ston, mos mooder hollen veur den kleinen Henneman, den 
net espeend was en in plaatse van mooders titte een lotse 
(fopspeen) kreeg um op te zugen. Um 't kind lekker te maken, 
mos de lotse in suker edeupt worden. 
Vraoge: Wie kan mien an den volledigen tekst van dissen 
veurdracht helpen? 

Zo, dit was het dan weer veur disse keer. Ik hebbe aardig 
opruming ehollen onder 't mankzaod, dat er nog lei. Ik hoppe now 
weer op ni'jen oogst van de laezers: alles, wat verband holt met 
de taalcultuur van ons Achterhoeks, olde school- en spol-dans-en 
vri'jversjes , raodsels, gezegden, 't is allemaole welkom, 
't Hoeft neet mooi te wean. Stuur het maor an: 

Redactie Old Ni'js, Hondevoort 22, 7152 BA Eibergen. 
Telefoonnummer 05454 -71866 

Eibergen, november 1992 E.H.Wesselink. 



Aanvulling ledenlijst Historische Kring Eibergen 

033 Mw. 
079 Hr. 
185 Mw. 
220 Mw. 
274 Hr. 
276 Mw. 
350 Hr. 
454 Hr. 
494 Hr. 
599 Mw. 
608 Hr. 
697 Hr. 
753 Mw. 
754 Mw. 
755 Hr. 
756 Hr. 
757 Mw. 
758 Hr. 
759 Mw. 
760 Mw. 
761 Hr. 
762 Hr. 
763 Hr. 
764 Mw. 
765 Hr. 
766 Hr. 
767 Hr. 
768 Hr. 
769 Hr. 
770 Mw. 
771 Hr. 
772 Mw. 
773 Hr. 
774 Mw. 
775 Hr. 
776 Hr. 

A. 
E. 
W. 
W. 
Th 
J. 
G. 
R. 
R. 
R. 
H. 
T. 
A. 
G. 
F. 
H. 
A. 
A. 
A 
H. 
H. 
J. 
D. 
H 
A 
W 
J 
B 
A 
H 
J 
D 
G 
J 
H 
M 

Luggenhorst-Blankenborg 
Hesselink 
Izaks-Schaperclaus 
van Loosen 
.H. Overkamp 
Leppmk-Graas 
J.F. Odink 
A. Graas 
Schepers 
Seegers-Reuvekamp 
ten Hennepe 
G. Nijland 
Nijhof-Wormmeester 
de Nooijer-Reuvekamp 
J. Westerveld 
A. ter Avest 
Slijkhuis-Ooink 
Langenberg 
de Groot-Penterman 
H. Abbink-te Hoonte 
Willemsen 
H. Paalman 
Kluivers 
J.M. Tenhagen-Reesmk 
J.B. Burbank 
Geurkmk 
J. Reesmk 
Himmelberg 
B. ten Gate 
J. Wormgoor-Wansink 
Broekgaarden 
v/d Beek-Izaks 

H.W. Geesmk 
C. Maas-Nales 
D.M. Tijhuis 
Forkink 

Lmtveldseweg 6 
Cirkel 37 
Beltrumseweg 18 
Kattenborg 13 
Vredenseweg 4 
Bronkhorstkamp 22 
Reelaan 15 
Spreeuwenhof 20 
Leliestraat 24 
Dotterbloemstraat 15 
Doktersbleek 25 
Ketterinkbraak 57 
Burg. Wilhelmweg 3 
Bossenburg 123 
Hemstea 16 
Kievitstraat 14 
Bielemanstraat 3 
Limburg Stirumstraat 7 
Esweg 27 
Dr. Plantenstraat 7 
Leeuwerikstraat 4 
H. ten Catestraat 55b 
Kattenborg 18 
Fazantstraat 27 
Nieuwstraat 49 
Meidoornplein 13 
Varsseveldseweg 23 
W. Sluyterstraat 6 
Mulderskamp 33 
Keerdijk 1 
Kruiskamplaan 40 
Doktersbleek 19 
Rekkensebmnenweg 11 
De Blomsgaarden 6 
Groenloseweg 36 
Acaciastraat 27 

7151 
3328 
7151 
7151 
7152 
7151 
7522 
7051 
7151 
7531 
7151 
7152 
7151 
4385 
7152 
7151 
7161 
7443 
7151 
7161 
7151 
7151 
7151 
7481 
7151 
7151 
7061 
7151 
7251 
7152 
7152 
7151 
7152 
7151 
7151 
7151 

NK 
KE 
EW 
XG 
CW 
DJ 
LR 
XL 
GJ 
TA 
AL 
JC 
AA 
EG 
BE 
TJ 
LX 
CE 
ZN 
ZJ 
TM 
ZJ 
XG 
BG 
CD 
ZR 
GH 
DW 
EX 
BP 
JB 
AL 
AN 
AL 
HG 
XR 

Eibergen 
Dordrecht 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Enschede 
Varsseveld 
Eibergen 
Enschede 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Vlissmgen 
Eibergen 
Eibergen 
Neede 
Nijverdal 
Eibergen 
Neede 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Haaksbergen 
Eibergen 
Eibergen 
Terborg 
Eibergen 
Vorden 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
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777 Hr. 
778 Mw. 
779 Hr. 
780 Hr. 
781 Hr. 
782 Hr. 
783 Mw. 
784 Hr. 
785 Mw. 
786 Mw. 
787 Hr. 
788 Mw. 
789 Hr. 
790 Hr. 
791 Mw. 
792 Hr. 
793 Mw. 
794 Hr. 
795 Hr. 
796 Mw. 
797 Hr. 
798 Mw. 
799 Mw. 
800 Hr. 
801 Hr. 
802 Hr. 
803 Mw. 
804 Hr. 
805 Mw. 
806 Hr. 
807 Hr. 
808 Mw. 
809 Hr. 
810 Mw. 
811 Hr. 
812 Hr. 

H.J. Bijker 
J. v/d Wal-Meulenkamp 
F. Bartelink 
A.B.J. Bomers 
B.J.J. Bomers 
H.W. Hoenink 
G.H. Hoenink-Leppmk 
J.W. Boevink 
D. Boevink-Smalen 
C.J. Huigen-Gijsbers 
B.A. Janssen 
J. Schoenaker-te Nijenhuis 
E.A. Boevink 
H. Jansen 
G.J. Vruggink-Thijsen 
G. Kuiling 
F.H. Teunissen-Veldmk 
W. te Raa 
H. Saaltmk 
L. Van Beek-Nieuwehuis 
H.A. Geerdink 
A. Olthof-Brevink 
A.H. de Bruijn-Iliohan 
F. ter Braak 
G.H. Sloot 
J.A. ten Barge 
H.J. Dijkman-Nahuis 
J.J. Nahuis 
T. Rikken-ten Hoepen 
B.H. Klijn Hesselink 
H. Langenberg 
M.J. Olminkhof 
H.J. Sonderen 
W. Kruijt 
P. Verbeek 
H. Koeslag 

Vuurbloem 17 
A.Kuipsingel 357 
Campelhofhoek 41 
Dankbaarsdijk 8a 
Klaverdijk 3 
Panovenweg 1 
Panovenweg 1 
De Lmdevoort 41 
De Lindevoort 41 
De Maten 11 
Kruiskamp 21 
Steenstraat 34 
Deeskerweg 2 
Nachtegaalstraat 7 
W. Sluyterstraat 6 
Tolstraat 4 
Borculoseweg 39 
Haaksbergsebmnenweg 6 
Klaashofweg 42 
Walstukke 32 
Beatrixstraat 25 
De Blomsgaarden 17 
Schokkerslaan 25 
Sonderenweg 4 
Irenestraat 7 
Groenloseweg 25 
Beumersteeg 3a 
Schrijvertje 38 
Breedeweg 56 
Ramsbeekweg 4 
Nachtegaalstraat 40 
Aaltenseweg lOd 
Lange Wal 20 
Lepelaarsingel 57a 
Huenderstraat 34 
J.W. Hagemanstaat 55 

2317 
3311 
7546 
7152 
7152 
7157 
7157 
7157 
7157 
7683 
7152 
7271 
7157 
7151 
7151 
6916 
7273 
7152 
7151 
7152 
7482 
7151 
1503 
7156 
7151 
7151 
7261 
7423 
4662 
7152 
7151 
7131 
7271 
3083 
7151 
7151 

LN 
HE 
DN 
EJ 
DV 
BX 
BX 
AK 
AK 
AR 
JE 
BP 
BS 
TT 
DW 
BC 
SJ 
AE 
DT 
JR 
CS 
AL 
JN 
NN 
DP 
HX 
LB 
HT 
DG 
JT 
TP 
ND 
AN 
KC 
DD 
AE 

Leiden 
Dordrecht 
Enschede 
Eibergen 
Eibergen 
Rekken 
Rekken 
Rekken 
Rekken 
Den Ham 
Eibergen 
Borculo 
Rekken 
Eibergen 
Eibergen 
Tolkamer 
Haarlo 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Haaksbergen 
Eibergen 
Zaandam 
Beltrum 
Eibergen 
Eibergen 
Ruurlo 
Deventer 
Groesbeek 
Eibergen 
Eibergen 
Lichtenvoorde 
Borculo 
Rotterdam 
Eibergen 
Eibergen 
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813 Mw. 
814 Mw. 
815 Mw. 
816 Hr. 
817 Mw. 
818 Hr. 
819 Mw. 
820 Hr. 
821 Mw. 
822 Mw. 
823 Hr. 
824 Hr. 
825 Hr. 
826 Hr. 
827 Mw. 
828 Hr. 
829 Hr. 
830 Hr. 

R. Schoppink 
A. Ikink-menkhorst 
R. Bleumink-Mentink 
G.J.A. Egberink 
J. Antvelink-Poelert 
W.J. Gierman 
C. Wesseling-ter Braak 
W.J. Ritman 
G.B. Scholten-Pierik 
A. Best 
K.J. Laninga 
J.A.M. Holtkamp 
W. Lansink 
H.J. te Raa 
B. te Raa-de Wever 
G. Temminghoff 
J.F. Gijsbers 
D.H. Gijsbers 

Grotestraat 126 
J.W. Hagemanstraat 70 
Abbinksweg 5 
Borculoseweg 3 
Acaciastraat 34 
Grotestraat 134 
Burg. Wilhelmweg 
Traland 10 
Kievitstraat 3 
Zuid Rekkenseweg 
Kruiskamplaan 33 
Vredenseweg 2 

1 

15 

A. Tasmanstraat 5 
Zuid Rekkenseweg 
Zuid Rekkenseweg 
Maliebaan 2 
Bromberghof 201 
Heilig Hartplein 

14 
14 

31 

7151 BG Eibergen 
7151 AK Eibergen 
7156 RP Beltrum 
7151 MN Eibergen 
7151 XP Eibergen 
7151 BG Eibergen 
7151 AA Eibergen 
7152 GD Eibergen 
7151 TJ Eibergen 
7157 BL Rekken 
7152 GA Eibergen 
7152 CW Eibergen 
7141 VB Groenlo 
7157 BB Rekken 
7157 BB Rekken 
7141 CC Groenlo 
Pretoria (Zuid Afrika) 
5462 EB Veghel 
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