22v

old ni-js

Kroniek van
Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle

"Old Ni-js" is het orgaan van de Historische Kring Eibergen.
Lidmaatschap / abonnement kost ƒ 22,50 per jaar.
Inwonende leden betalen ƒ 5 , - per jaar, maar ontvangen hiervoor
geen extra nummer van Old Ni-js.

Secretariaat: Historische Kring Eibergen.
Corn. Trooststraat 90
7482 XG Haaksbergen
Tel. 05427-17772

Bestuur Historische Kring Eibergen
E.H. Wesselink. Hondevoort 22,
J.H.J. Aarnink. Corn. Trooststraat 90,
J. Baake, K.Nieuwenhuizenstraat 5,
B.H.M, te Vaarwerk, Stokkersweg 12,
H.G. Schepers, Grotestraat 69,
J. van Dijk-Sijbrandij, De Blomsgaarden 26,
H.E. Grobbee, de Haarstraat 2,
A.J. Busink-te Biesebeek, Lariksweg 23,
J.B. Nijman, Rekkensebinnenweg 3,

7152
7482
7161
7151
7151
7151
7156
7151
7152

BA
XG
VB
MK
BB
AM
LN
XV
AN

Eibergen.
Haaksbergen
Neede
Eibergen
Eibergen.
Eibergen
Beltrum.
Eibergen
Eibergen.

Administratie:

Bank:

Historische Kring Eibergen.
K.Nieuwenhuizenstraat 5,
7161 VB Neede.

Rabo bank Eibergen.
rek.nr.31.64.48.095.

Tel.05450-94001

Redaktie: E.H. Wesselink , J. Baake en J. van Dijk-Sijbrandij.
Ontwerp-omslag: H.K. Berloth. Vignet: G. Hazewinkel.
Foto's: W.J. Heinen en J. Baake.
Geheel of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen
toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteurs.

old ni-js
Kroniek van Eibergen,
Beltrum, Rekken en Zwolle
8e jaargang no. 20

maart 1993

Inhoud van dit nummer
- Op zoek naar oude foto's uit Rekken.
Commissie Foto-expositie

Rekken

blz. 3

- Karmisse in 1925.
door B. Meul enkamp

4

- Van kermis, Volksfeest en Stokvis.
door B. Meul enkamp

6

- Oprichting van een Patronaatsvereniging in Beltrum.
door de redaktie

11

- Van Schippershuizen en Heksengeloof.
door H. Odink

21

- Oplossing 'Ons Zoekplaatje' uit Old Ni'js nr.19
Slotavond dansles,

Eibergen 1944

24

- Ons Zoekplaatje

26

- Naoberschop: Meerbekkerhook in Rekken.
door J.H.J. Aarnink

27

- Folklore rond Kermis en Carnaval.
door E.H. Wesselink

34

- Briefwisseling uit 1815 over Onderhoud Mallemse Molenweg.
door de redaktie
37
- Scheppels Mankzaod.
door E.H. Wesselink

41

-2-

Rekken, kerkepad dat vanuit de Ape naar het dorp
voerde.
Hier ter hoogte van Roossmk had men een mooi
uitzicht
over 't Kip en de Piepermolen.
(Coll.
W.J.Heinen,
1988)
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De commissie is bezig met
het zoeken naar namen.
V.l.n.r.:
W.Hoenink,
B.Karnebeek,
G. te
Nijenhuis, A.Meilink,
J.Hoenink,
en Joh.
Roossink.

R^^M
^^^^^IPü^i

O p zoek naar oude foto's uit Rekken.
In Rekken is een commissie gevormd door een achttal personen die
druk doende is met het verzamelen van foto's uit Rekken, met het
doel om in het najaar van 1993 een foto-expositie te organiseren.
Het idee is ontstaan bij de Historische Kring naar aanleiding
van exposities eerder in Zwolle en vorig jaar in de Holterhoek,
de laatste naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de buurtvereniging Holterhoek. Beide exposities waren een groot succes.
De commissie is dan ook op zoek naar oude foto's van families,
schoolklassen, verenigingen, bloemencorso's, boerderijen enz.
Het gaat om opnamen die een beeld geven van Rekken en zijn bewoners tot rond 1970.
Mensen die foto's ter beschikking willen stellen verzoeken wij
zich te wenden tot één van deze commissieleden. Inwoners van
Rekken die ten noorden van de Berkel wonen kunnen contact opneme met Jan Hoenink, Wim Hoenink, Johan Roossink of Henk Braakman. Voor het gebied ten zuiden van de Berkel zijn dit Albert
Meilink, Gerard te Nijenhuis, Bennie Karnebeek en Jan Aarnink.
Voor diegenen die buiten Rekken wonen en toch beeldmateriaal willen afstaan, kunnen contact opnemen met Gerard te Nijenhuis,
tel. 05453-1233.
Van alle ingeleverde foto's worden afdrukken gemaakt, waarna de
originele exemplaren zo spoedig mogelijk worden terugbezorgd bij
de eigenaren. Uiteraard worden de foto's met de grootste zorg behandeld en komen ze ongeschonden weer retour.
Het ligt in de bedoeling om tijdens deze expositie een themanummer te laten verschijnen in de vorm van een fotoboek.
Met vriendelijke groeten,
Commissie Foto-expositie Rekken.
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Op de voorgrond de
(Coll.
B.Meulenkamp)

Zwikkelaarsweide,

KARMISSE

IN

1925

Veur ieder kind een pottemeneeken
met wat kwa'tjes en kleiner grei,
ginge wie met mekare
naor "de Zwikkeler" ziene wei.
De Dreimolle was van Kulpe
ok de schommel was van eur,
wie kenden Wim, Jan en Karel
en ok Hendrik, nen olderen breur.
De wagens wodden e'trokken deur peerde
en dat ging dan met geweld,
in de weide van "de Zwikkeler"
dear was ut neet zo bes e'steld.
Deepe spoors, dat kon ok neet anders
de grond dé was j6 vol te week,
de peerde mosten heel hard trekken
maor leten de leu neet in 'n steek.
As Jonges mochte wie helpen sjouwen
tot 't zaakje d'r eenmaol stond,
en dan nog één nachjen sloapen
veur de karmisse begon.
Bie'j Bruselaar ko'j scheten
op een piepken of nen tamboer,
veur 'n reusken of nen roffel
en dat gink met volle bravoer.

-5Kop van Jut, dat pleer'n en Knall'n
en dat maken volle lawaai,
as 't good was, kreeg ie'j ne roze
en dan nog ens nen reuzenzwaai.
De Vries stond bie'j Reimelink veur de deure
joa, joa dat was ók vast pandoer,
en Fentsahm stond met etterieje
tegenoaver 'n kroam van Stoer.
Flying Bob, botsauto's. Swing Mill
doarvan hadde wie nog nooit e'heurd,
dat is iets van de leste joaren
moar da's ok ne kere gebeurd.
En dan kump t'r weer wat anders
wat, dat wete wie'j nog neet,
ze mot Zwikkelers plein wal oet goan breiden
nieje dinge bunt hoog en breed.
Eibarge, winter 1993.
Benny Meulenkamp.

-6Van Kermis, Volksfeest en Stokvis.
Als u dit opschrift leest, denkt u misschien:"Wat een combinatie,
het is toch geen onzin?" Nee hoor, beslist niet! Niet alleen in
Eibergen, maar in de hele regio werd vroeger met de kermisdagen
stokvis gegeten. Dat was een traditie en tegelijkertijd een tractavoor mensen die van vis hielden. Het hoorde bij elkaar. In Eibergen werd vroeger medio september kermis en volksfeest gevierd en
altijd op maandag en dinsdag. Als ik hier één en ander vertel, dan
is dat uit de jaren 1923- 1930, dus ongeveer zeventig jaar geleden .
Het Zwikkelaarsplein van nu was toen nog een weiland, en lag een
halve meter lager dan de straat en de omliggende percelen.
In 1964 toen de oude smederij tegelijk met de boerderij en het woonhuis van de vroegere familie Zwikkelaar werd afgebroken, even als
het oude Ellerbecks huis enkele jaren tevoren met de grond gelijk
was gemaakt, kreeg men vanuit de Laagte een royale aanblik op de
nieuwe R.K.kerk, die tot dan toe half verscholen lag door het ervoor staande huis van dokter Ellerbeck.
De gemeente Eibergen heeft van het weiland en de aangrenzende
grond een plein gemaakt, dat dienen kon als parkeerplaats en
tevens om er kermis te houden.
Een week voordat de kermis begon, waren de kermiswagens van
Kulpe, De Vries en Brunselaar al in de Zwikkelaarsweide gestationeerd om daar de diverse vermakelijkheden zoals draaimolen, luchtschommel, schiettent, Kop van Jut enz. op te bouwen.
Als jongens van een jaar of tien mochten wij helpen duwen, als de
zware kermiswagens door de zachte weidegrond naar hun plaatsen
werden getrokken. Men beschikte toen niet over tractors of zware
trucks zoals nu; men deed alles met paarden en dat vereiste veel
inspanning. Bij de opbouw van de kermis mochten wij helpen sjouwen
en dat deed je graag en je vond het een hele eer, want zo leerde
je de namen kennen van de kermismensen van Kulpe, zoals: Hendrik,
Karel, Wim en Dries en die van Brunselaar: Pietje en Arie en dat
vond je als jongens toch wel belangrijk.
Verscheidenheid in kermisattracties kenden wij in die dagen niet;
het waren steeds dezelfde dingen, die er met de meimarkt en met
de kermis kwamen. Veel, veel later zag je met een muziekconcours,
dat meestal bij Kersjes op de Heerlijkheid Mallem werd gehouden wel
eens een autocaroussel of een rupsbaan of een cake-walk. Die
kwamen op de kermis pas veel later.
De eerste kermisdag, de maandag dus, begon 's morgens al vroeg
met een biggenmarkt, die werd gehouden in de Laagte, in het gedeelte vanaf Roes op de hoek met de Grotestraat, langs de tuin
van juffrouw Koeslag tot waar nu bakker Schreuder woont en aan de
overkant, vanaf de smederij (met noteboora) langs de weide van
Zwikkelaar tot waar tot voor kort de VVV-kiosk stond.
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Tussen de smederij
het kermisterrein.

en de kolenschuur
van Schepers was de ingang
(Foto R.Krol, coll.
W.J.Hemen)

van

Wij vonden het als kind altijd heel leuk om daar tussen de manden
en kisten, waar de biggen stijf tegen elkaar aan lagen, door te
lopen. Er hing zo'n aparte lucht boven deze manden en kisten, die
echt bij een biggenmarkt hoorde.
Diverse biggehandelaren boden hun rose biggetjes te koop aan en
af en toe werd er een big onder luid geschreeuw bij de achterpoten
gepakt om te kijken, of het een goed gebouwd "keun" was. En als er
dan onder "handjeklap" gehandeld was, zag je wel eens, dat de koper met een big op de arm naar huis liep.
Eibergen had zelf ook twee biggehandelaren, die altijd op de markt
aanwezig waren. Dat waren Gart Jan Smalen uit de Kattenborg en
Graads en Sanne.
Graads en z'n vrouw Sanne woonden destijds aan de Grotestraat,
direct naast waar nu stomerij Roelof sen is, aan de ene kant en aan
de andere kant Jan Reimelink, het huis, waar nog vroeger Hendrik
en Trui Ulenbelt hebben gewoond. Het huis stond met de
"dellendeuren" naar de straatkant, terwijl het keukenraam aan de
achterkant zat en uitzicht bood op de blinde muur van het Katholieke Antoniusgesticht of één van de barakken.
Graads en Sanne hadden een biggenhandel en gingen met een huifkar
op twee wielen in de regio de markten af. De biggen lagen in 't
stro in de huifkar, zelf zaten ze beide op de bok en achter, tussen de wielen hing de platte biggemand.
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Zwikkelaarsweide
gezien vanaf De Laagte met rechts de smederij
de oude walnotenboom. (Foto R.Krol, coll.
W.J.Heinen)

met

Als de biggenmarkt op 't eind liep, dan was in de Grotestraat de
warenmarkt al begonnen en kon je bij Adolf Reimelink,waar De Vries
voor de deur stond met een lijntrekkerij en schiettent al volop terecht. En even later gingen de zeilen van de luchtschommel van
Kulpe omhoog, het zeil van de draaimolen af en dan was de kermis
in volle gang. Dan pas vierde Eibergen markt en kermis tegelijk,zo
wel op straat als in de cafe's. Tegen één uur, half twee, ging
men meestal naar huis om te eten en dan kwam de stokvis op tafel,
die de hele morgen had staan sudderen en dus heerlijk gaar was.
Stokvis is kabeljauw, die in Noorwegen wordt gevangen en daar, na
schoongemaakt te zijn en overlangs doorgesneden, te drogen wordt
gehangen op lange rekken om vervolgens te worden gebundeld met
twee ijzerdraden tot een "lom".
De kruidenierszaken in Eibergen waren de winkels die de stokvis
verkochten, want een speciale viszaak was hier vroeger niet. Je
zag de stokvis in de kruidenierswinkel meestal staan in een grote
veertig liters inmaakpot met een prijskaartje erbij. Trouwens, als
je een kruidenierswinkel binnenkwam, kon je de stokvis ruiken,
want de lucht van stokvis, vermengd met het aroma van vers gemalen koffie en één of andere zeeplucht, was de speciale geur, die
een kruidenierswinkel eigen was.
Als iemand stokvis kocht, dan werd er meestal een rolletje dun
touw bij genomen, want nadat de stokvis geweekt en geklopt was,
(beuken noemde men dat), werd de vis aan rolletjes gemaakt.
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Schutterskoning
H.Heinen met zijn vrouw maken een ereronde
open auto bestuurd door Anton Iliohan.
De schutterij
volgt
feestterrein.
Volksfeest
1935. (Coll.
W.J.Heinen)

in een
naar het

Deze rolletjes werden gestoofd in roomboter en als ze gaar waren
met rijst en mosterdsaus gegeten.
Stokvis kregen wij ook te eten in mei 1940,toen we z.lz krijgsgevangenen opgesloten zaten in een Duits krijgsgevangenkamp in Luckenwalde. Deze stokvis hadden de Duitsers natuurlijk in Noorwegen
geroofd en zodoende werd ons die voorgezet, want verder was het
eten karig in dat kamp.
Maar de stokvis werd daar niet zo smakelijk bereid als bij ons in
Eibergen. Men gooide daar een "lom" stokvis in een fornuispot met
kokend water en als de boel kookte, werd er een grote schep haver
meel aan toegevoegd. Dan kwamen er van die grote blazen omhoog,
die weer uit elkaar spatten en daarna moesten de krijgsgevangenen
met hun bak aantreden en kregen we een schep van die grijze massa.
Er waren verschillende jongens, die het niet lustten en zodoende
had je nog wel eens kans op een dubbele portie.
Terug naar de Eibergse kermis!
's Middags om vier uur begon dan het vogelschieten op de Maat.
Met geweren, geleend van de "Weerbaarheid", een schietvereniging
uit Eibergen. Naar gelang van het aantal deelnemende schutters,
waren hier enige uren mee gemoeid. Maar 's avonds,zo tegen zes
uur, was de koning wel bekend en werd hij met zijn koningin in een
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tenslotte ergens in een café iedereen te tracteren.
Een andere traditie was vroeger,toen burgemeester Smits nog leefde en woonde in de mooie villa, die nu gemeentehuis is, dat hij
door de Eibergse kinderen van z'n huis werd opgehaald en in optocht meeliep naar de draaimolen en ze gratis liet draaien,
's Avonds mochten we dan nog even met onze ouders kijken, als de
lichtjes brandden en dan was de eerste dag op.
De tweede dag was de dag van het volksfeest. Om zeven uur 's
morgens begon het met een reveille. Iedereen was vroeg uit de
veren, want om acht uur begon men met het opstellen van de grote
optocht op de Stationsweg. Beide muziekcorpsen liepen dan mee. Ze
waren nog niet in uniform zoals nu en evenmin zag je toen majoret
tes of minirettes of een drumband. De muzikanten droegen alleen
een uniformpet. De muziek werd voorafgegaan door de schutterij met
vendelzwaaiers en bielemennekes. Vervolgens waren er kleine groepen en grote wagens, die afwisselend waren opgesteld. Alle sportverenigingen,E.G. V. , Eib.Boys, later ook D.E.S., Swift en de wandelclubs, liepen mee en zo trok men het dorp rond. Als de jury de
prijzen van de optocht bekend had gemaakt, werd de stoet ontbonden
en begon op de Stationsweg het ringrijden per fiets en in de
Laagte het ringrijden te paard en daarna met karretjes.
Na de middag( als de laatste stokvis verorberd was), werden er op
de Maat kinderspelen gehouden zoals zaklopen, houtjes rapen,
vlaggetjes steken, koekhappen, balgooien, buksschieten en voor de
grotere jongens was er meestal een vliegerwedstrijd. Om precies
drie uur werd de stand opgenomen, 's Avonds was er wel eens een
lampionoptocht met als slotnummer vuurwerk.
Jammer genoeg bestaat het Eibergse volksfeest niet meer. Men kan
(denk ik) 't geld niet meer bij elkaar krijgen om iets dergelijks op
touw te zetten en evenmin krijgt men de personen er voor, die de
organisatie op zich zouden willen nemen.
Het is verleden tijd geworden, maar zij, die het vroeger hebben mee
gemaakt, zullen met dankbaarheid terugzien op de herinnering er
aan. Dit laatste blijkt ook wel uit de enorme toeloop van publiek,
bij het jaarlijkse filmfestival van de Historische Kring. Dan wil
men nog eens een blik werpen op "wat geweest is".
Eibergen, januari 1993.
Benny Meulenkamp.
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Oprichting van een Patronaatsvereniging in Beltrum.
Dat de gedachte om de jeugd van de straat te houden en een doel
te geven, niet nieuw is, blijkt uit de oprichting van Patronaatsverenigingen, wat vanuit de R.K. kerk werd gestimuleerd door de
bisschoppen.
Ook in Beltrum werd een z.g. patronaat opgericht, dat enkele jaren heeft bestaan en dat wellicht aan weinigen bekend is. Door
een toevallige vondst van een schoolschrift zijn nog enkele gegevens bewaard gebleven. Hier volgen de aantekeningen van de
eerste twee jaren zonder verder commentaar.
Snuffelend in de archieven, werd ook een oude foto gevonden, die
betrekking heeft op het patronaat. In welk jaar deze foto is genomen, is niet bekend. Wel zijn de meeste namen bekend van de
personen, die er op voorkomen. Wellicht zijn er mensen, die de
ontbrekende namen weten aan te vullen, of mensen, die wat meer
weten over dit patronaat.
Reacties worden gaarne ingewacht bij ons bestuurslid in Beltrum,
H.E. Grobbee, Haarstraat 2 te Beltrum.

Oprichting.
Tot meerdere eer van God en tot heil der jongens werd op verlangen van Z.D.H, den Aartsbisschop
van Utrecht in het begin van
het jaar 1915 ook in onze parochie tot de oprichting
besloten
van een jongens-Patronaat.
Zondag 17 januari,
werden de ouders
van af den preekstoel
uitgenoodigd
tot een ouder
vergadering,
waar hun doel, wezen, en werkwijze van een patronaat in onze
parochie werd uitgelegd;
den 20 januari werd in de kerk deze
vergadering gehouden, die hoogstens slechts
door 50 personen
bezocht werd, waarschijnlijk
doordat men zich intusschen
in de
parochie een verkeerde voorstelling
van een Patronaat gevormd
had.
Tot Commissieleden
waren gekozen de Heeren A.Assinck,
H.Ballast,
en Beernink. Met den heer Pastoor en den Kapelaan werd toen in
de kamer van den Pastoor de concept Statuten
en het Huishoudelijk Reglement besproken en goed gekeurd, waarna de heer Pastoor
er voor zou zorgen deze Statuten
ter goedkeuring naar Utrecht op
te zenden.
Op maandag 25 januari kwamen voor de eerste maal 's avonds 6 uur
de jongens in de school bijeen.
De cursus werd begonnen met 20
jongens, zij nl. die in 1911 en 1912 hunne plechtige
H. Communie
hadden gedaan.
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le

Januari

Jaar.

- October

1915.

Geregeld werd nu tweemaal per week den jongens
godsdienstonderwijs gegeven, tot 21 Maart; van toen af slechts
eenmaal per week
en Juni - October eenmaal in de 14 dagen, soms drie weken, in de
zomermaanden werd het onderwijs gegeven op Zondag, li uur voor
het Lof.
Van 15 Februari tot en met 28 Maart werd viermaal de uitslag
van
bet geleverd schriftelijk
werk den jongens bekend gemaakt.
eerste

keer:

tweede

keer:

derde
vierde

J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
2. J.A.
3. J.A.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

keer:
keer:

Zemann.
Geessink.
Wol ter ink
Zemann.
te Brake.
Wolterink
Wol terink
Zemann.
Geessink.
Zemann.
Wolterink
te Brake.

Op Zondag 5 September werd door de jongens een prijswedstrijd
gehouden op schrift,
over het onderwerp: bewijs dat de vier Evangeliën te vertrouwen zijn.
De uitslag
hiervan was:
Ie prijs
2e prijs
3e prijs

J.A. Wolterink met 25 sigaren,
H. Huitink met 15 sigaren,
J.A. Geessink met 10 sigaren.

Zondag 26 September
gegeven.

werd de laatste

les

van den eersten

jaargang

Absenties:
Over het algemeen was er weinig reden om te klagen over
niet
trouw bijwonen der lessen.
Van Januari-Maart,
toen 2 maal per
week les werd gegeven, bleven weg:
In Januari in 't geheel 2 jongens,
terwijl
2 lessen
gegeven werden.
In Februari in 't geheel 4 jongens,
terwijl
6 lessen
gegeven werden.
In Maart slechts
1 jongen, terwijl
7 lessen
gegeven
werden.
Wel moesten
te komen.

de jongens

meerdere

malen aangemaand worden op

tijd
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Spaarbank:
11 Juli 1915 werd aan bet
af dien datum, totdat de
gens spaarboekjes
worden
ƒ 28.75 op de spaarboekjes
16 spaarbankboekjes,
tot
Bestuursvergaderingen:
Van januari-oktober

patronaat een Spaarkas verbonden. Van2e jaargang begonnen, konden aan 12 jonuitgereikt,
die tot 18 oktober
tesamen
te goed hadden.
beden 17 november gespaard ƒ 67,75.

vergaderde

In den loop van den cursus
gens vertrek naar
elders.
2e Jaar

it

1915 -

de Commissie

verlieten

2 jongens

viermaal.
het Patronaat

we-

1916.

Bij de 18 jongens van het vorig jaar werden nu nog 6 jongens
tot
het Patronaat
toegelaten,
die dit jaar de Catecbismus
verlaten
hadden, zoo dat wij 's avonds 18 oktober den 2e jaargang met 24
jongens konden
beginnen.
Bij het begin van den 2e cursus werd ook aan het Patronaat
verbonden een cursus voor "voorbereidend
landbouwonderwijs",
die
door 23 jongens gevolgd wordt, 2 maal per week wordt dit voorbereidend landbouwonderwijs
gegeven, nl. Maandag- en Donderdagavond van 5-6, terwijl
daarna van 6.15-7.45
godsdienstonderwijs
gegeven
wordt.
De eerste
les in dit Landbouwonderwijs
werd gegeven door den
heer Leppink uit Eibergen,
en bijgewoond door de Commissie van
bet Patronaat.
De heer Leppink heeft zich geheel belangeloos
bereid verklaard
zoo nu en dan een les te komen geven,
terwijl
verder de heer Boog, hoofd der Openbare School, dit
onderwijs
geeft.
Bestuursvergadering
9 November 1915 werd besloten
om bij de
Boerenleenbank
subsidie
aan te vragen voor het
landbouwonderwijs
van den heer Boog. De Commissie zegde toe, om voor 1 januari
1916 nog eens bij alle ouders en patroons der
beschermelingen
een bezoek te brengen, daarbij niet meer 't gebruikte
maken van
de rapportboekjes,
doch te vragen:
1. of de beschermelingen
gaarne de lessen van het
Patronaat
bijwoont,
2. of er redenen zijn om te klagen over het gedrag van den
beschermeling
op straat na het eindigen der
lessen,
en verder werd bet programma van den a.s.
feestavond
besproken en goedgekeurd.
Ook werd de kas van het
Patronaat
nagezien en in orde bevonden.
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R.K.kerk Beltrum, de bakermat van het
jongenspatronaat St. Farcisius.
(Coll.
J.Baake)
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12 November werden de goedgekeurde Statuten
van Z.D.H, den Aartsbisschop terug
ontvangen.
17 November werd de 2e ouderavond gehouden, die nog slechter
bezocht werd dan de eerste,
nog geen 40 personen waren aanwezig.
Na deze vergadering
kwam het bestuur even bijeen en besloot
ondanks de verdrietige
ervaring,
dat door de ouders zoo weinig belangstelling
en waardering getoond werd, toch het
patronaatswerk
met dezelfden
onvermoeiden ijver door te
zetten.
18 November werden de Statuten
opgezonden voor de
Koninklijke
goedkeuring.
Den 2e December verklaarde
Johannes Henricus te Brake niet
langer op het Patronaat
te willen blijven,
en werd daarom als beschermeling
van het Patronaat
geschrapt.
14 December 1915: Feestavond voor de jongens,
's Morgens werd de
H.Mis opgedragen voor de leden en beschermelingen
van het Patronaat, waaronder alle jongens tot de H.Communie naderden.
Na de H.Mis gemeenschappelijk
ontbijt
bij Spilman en 's avonds
om zes uur opening van het feest
bij Harbers. Deze
feestavond
mag een schitterend
succes genoemd worden, reeds te voren waren
de ouders en patroons der jongens in een rondschrijven
op dat
feest
uitgenoodigd,
en de kleine
zaal bij Harbers was dan ook
propvol.
Ruim 100 personen waren aanwezig. Door de goede zorgen
der dames Harbers, de belangeloze
hulp van de timmerman
Hoitink,
was een zeer smaakvol toneel opgeslagen,
en was de zaal in feest
kleed gestoken.
Precies zes uur kwamen de E.E.H.H.
Geestelijken
de zaal binnen, waaronder Rector Braakhuis, de E.E. Paters Simon
Reijnenberg,
tijdelijk
assiteerend
te Beltrum,
Croonen,tijdelijk
te Groenloo, Kap. Gasman, de Overste Directeur
van het Leo Gesticht,
de Z.E. Pastoor der parochie
was helaas door
ziekte
verhinderd aanwezig te
zijn.
De avond werd verder doorgebracht
onder leiding
en
persoonlijk
optreden van Prof. Giovanni don Bosco uit Amsterdam, die de jongens en hun ouders tranen heeft doen lachen door zijn
ongeëvenaarde handigheid
in zijn goocbeltoeren.
Onmiddelijk na het zingen van het Patronaatslied
door de jongens gingen de
gordijnen
open. Doch omdat hier bet doel is alleen een geschiedenis
van
ons Patronaat te schrijven,
zullen wij ons tot de vermelding der
feiten
bepalen.
Na afloop werd den jongens eerst nog een warm
souper aangeboden, een flinke
boterham met warm vleesch en zoo
gingen allen vol gedaan en voldaan goed half 10 naar huis.
Een woord van bijzonderen
dank aan het Kerkbestuur dat door zijn
rijken steun ons in staat heeft gesteld dat genot aan de jongens
te kunnen geven, alsook aan den schilder
te Loeke, die geheel belangeloos
en gratis
op doek onzen Patroon den H. Farcisius
had
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geschilderd;
dit inderdaad kunststukje
van dezen gewone
schilder
heeft aller aandacht
getrokken.

dorps-

Op 1 januari 1916 overleed helaas de Eere Voorzitter
van ons Patronaat de Z.E. heer Pastoor J.H.
Leemkoel.
21 Januari kwam de nieuwe Herder der parochie,
de Z.E. heer G.W.
Hanse. Ook deze nieuwe Eere Voorzitter
van het Patronaat
heeft,
en in het openbaar in zijn eerste
toespraak,
en meerdere malen
in een particulier
onderhoud, verklaard
vóór het nuttig werk te
zijn van het Patronaat.
Wij mogen dus terecht alle steun en medewerking van den nieuwen Z.E. Pastoor
hopen.
7 Februari werd de 2e prijs wedstrijd
gehouden. De jongens moesten toen schriftelijk
de beide volgende moeilijkheden
tegen ons
H.Geloof
weerleggen:
1. De R.K. kerk is niet één in haar leer, zij belijdt
niet
altijd
één en dezelfde
leer, want zij beeft in den loop der
eeuwen verschillende
nieuwe geloofswaarheden
er bi / afgekondigd. Denkt maar eens aan het leerstuk
der
Onbevlekte
Ontvangenis.
2. De R.K. kerk is niet overal één en dezelfde
in haar
leer,
want zij stelt
feestdagen
in en schaft ze af; hier moeten
de menschen vasten, terwijl
zij ergens anders op denzelfden dag weer vrij
zijn.
De uitslag
was aldus:
Ie prijs
J.A. Wolterink,
2e prijs
J.A. te Brake,
3e prijs
J.B. Pen terman,
3e prijs
J.Th Kok,
4e prijs
H.
Huitink,
4e prijs
J.A. Geessink,
5e prijs
J.H. te Woerd,
J.Th .
Reinders,
6e prijs
7e prijs
J.H. Hoitink,
8e prijs
J.E. Berendsen,
9e prijs
J.Th .
Spiekker,
10e
J.H. te Boome,
prijs
G.Th .
Beernink. 11e prijs
De overige jongens,
kregen ieder nog 4

met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met
met

25 sigaren,
23
20
20
18
18
16
14
13
12
11
10
9

sigaren,
sigaren,
sigaren,
sigaren,
sigaren,
sigaren,
sigaren.
sigaren,
sigaren,
sigaren,
sigaren,
sigaren,

die toch ook nog vrij
sigaren.

goed gewerkt

hadden,

15 Februari: Bestuursvergadering
bij Ballast.
Besloten
werd:
1. Een jongen, die volgens het Bestuur in een voor hem verkeerde
dienst werkzaam was, daaruit te doen vertrekken,
en een
nieuwen dienst voor hem op te zoeken.
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Opname van het Patronaat
St. Farcisius
te Beltrum.
Waarschijnlijk
is
deze foto gemaakt rond 1920. Samen met het bestuur staan hier de
jongens in het zondagse pak op het portret,
sommigen met een
vestzakhorloge.
Voorste rij v.l.n.r.:
Jan Huinink,
Borculo (zoon van Toon nr.11
Zwarten
Falcenborg);
Bernard Westhof, Molleweg, overl.;
Jan Orriens,
Hassinkstraat
22; Jan Hanselman, Baksweg 4. overl.;
Jozef Baks, 's
Hertogenbosch,
overl.;
Willy Sluter,
Rekken; Theo Kl.Gunnewiek
(Hofsté),
Zieuwentseweg
14;
Theo Ballast,
Groenlo,
overl.
Middelste
rij zittend
v.l.n.r.:
Toon Broshuis,
Sonderenweg 1; Jan Takkenkamp, Huiskesdijk
2, overl.;
Toon Huinink,
Borculo, gewoond op
Molendijk,
overl.;
Kapelaan van Rooijen,
overl.
in concentratiekamp;
Thees
Nijbroek,
Boekelo of Usselo; H. Hofman, broer van Jan Hofman (Severt)
Severtweg
5,
overl.
1932.
Achterste
rij staand v.l.n.r.:
Theo Huinink,
Slieperstraat
27; Broeder
Jan Kl.Gunnewiek,
Harreveld;
Bernard te Loeke, (schilder)
overl.;
; Hein Maarse, Eibergseweg
Ha, Hendrik
Bouwmeester,
Avesterweg
4, overl.;
Th. Nijenhuis
(Nijhof),
Eibergen;
;
Jans Zandberg, Hupsel;
; ... Hofman (Tone
Buurseman),
Nelissenstraat
5; Jan Hofstede,
Slieperstraat
22; Anton Sluter,
Avesterstraat;
Jozef Hofstede
(smid),
Nelissenstraat,
overl.
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2. De gedrukte Statutenboekjes bij de ouders en Patroons der
jongens persoonlijk te gaan brengen en van hen te vragen
die boekjes te zullen
lezen.
3. Te zorgen, dat de kas van het Patronaat wordt aangevuld door
giften,
bijdragen enz. van de ouders der jongens en van
andere particuliere
personen; de wijze waarop dit zal gebeuren, zal ieder bestuurslid zelf overwegen en bepalen.
4. Den volgenden feestavond twee achtereenvolgende avonden te
geven, met goedvinden van den Z.E. Pastoor; de eerste avond
gratis entree voor de ouders enz. der jongens en voor de
jongens zelf, den 2e avond voor iedereen tegen betaling van
entree. De opbrengst zal dan zijn voor de kas van het
Patronaat.
5. Een bestuursvergadering niet langer dan twee maanden uit
te
stellen.
Wegens vertrek naar Meddeho verliet J.Th. Spiekker het Patronaat
einde april. Omdat met ingang van 1 Mei in Nederland de zomertijd werd ingevoerd, werd ook sinds dezen datum de zomerorde ingevoerd in de lessen van ons Patronaat, zoodat vanaf 1 Mei
slechts
tweemaal per maand godsdienstonderwijs gegeven wordt. 9
Mei schreef één onzer jongens. Jan Wolterink, voor de eerste
maal een stukje over ons Patronaat in "de Jonge Wacht".
17 Mei Bestuursvergadering bij Assink.
Besloten werd om een jaarlijksche
collecte
te houden langs de
huizen, en van ieder huisgezin tenminste 2 cent per week te vragen. Verder werd de tijd der vergadering grotendeels
doorgebracht met te berekenen, hoeveel inkomsten het op te
richten
verenigingsgebouw kon maken van vergaderingen van verschillende
verenigingen.
In de 2e helft van Mei werd een soort examen gehouden over alles
wat in den jaargang 1915-1916 over de Katholieke kerk behandeld
is en was ingeschreven in de netschriften.
Dit examen was ruim
14 dagen te voren aangekondigd om den jongens gelegenheid te geven die netschriften
door te lezen.
Uitslag: maximum aantal aantal punten= 50
1. J.A. Wolterink
46,
2. J.B. Penterman
43,
3. J.Th. Kok
42.
Deze drie ontvingen als prijs:
"Waar is de Kerk van Christus",
van Van Haagen; gebonden in roodlinnen prachtband. De overigen
ontvingen sigaren.
De collecte langs de huizen bracht op: f 287,35. Hiervan werd
ƒ 200.- op de Spaarbank der Coop. Boerenleenbank te Zwolle geplaatst.
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In Juni kwam bet Patronaat in bezit van een mooi vaandel van den
H. Farcisius.
Het medaillon is geschilderd
door J.A. te Loeke te
Beltrum,
terwijl
de firma Verbunt en van Dijk te Tilburg
een
keurig vaandel daar omheen werkte voor slechts f 40,- .
In de processie
op Sacramentsdag werd dit vaandel door één der
jongens
gedragen.
26 Aui^ustus Bestuursvergadering
bij
Beernink.
1. Medegedeeld werd de uitslag
der collecte,
en besloten
dat
voortaan ieder jaar ook de Commissie zou medehelpen en in
het ophalen der
gelden.
2. Besproken werd het programma voor den a.s.
feestavond,
wegens den Adventstijd
niet in December doch in Januari
te houden. De proef zal genomen worden met de jongens
zelf
eenige tooneelstukjes
te laten
spelen.
Behoudens de goedkeuring
van den Z.E. Pastoor, zal aan
den feestavond
een triduüm voorafgaan,
te geven door een
E. Pater. De onkosten zullen uit de Patronaatskas
bestreden worden.
3. Goedgevonden werd dat behalve de voorzitter
ook het
commissielid
Ballast zal medegaan naar de
jaarvergadering
te Deventer op 11 Sept. a.s. beiden op kosten der kas.
4. Verder werd een zeer geanimeerde
gedachtenwisseling
gevoerd over de vraag: wat te doen voor de
lichamelijke
opvoeding der jongens? Waar de Regeering zelf zoo krachtig steun biedt, zullen stappen in deze richting
gezet
worden.
5. Tenslotte
werd besloten den "Ouderavond" niet meer in de
kerk te houden, maar op een Zondag na het Lof, in het
café van Harbers.
Hiermee eindigt de beschrijving van het R.K. Jongens- Patronaat "St. Farcisius" te Beltrum. Bij dit schrift is ook nog
het kaft van een ander schrift waaruit is op te maken dat het
nog een vervolg heeft. Helaas ontbreekt de inhoud.
We moeten dan ook gissen naar het vervolg, waarbij de volgende vragen onbeantwoord blijven, zoals:
- Is hieruit het landbouwonderwijs in Beltrum ontstaan?
- Zou het vaandel van St. Farcisius nog aanwezig zijn?
- En, hoe is het Jongens-Patronaat in de daaropvolgende
jaren vergaan?
Redaktie ,
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Situatie
m 1969. Tussen schoenhandel
Anten en Schoenhandel
Schol ten
begon de W(h)emerdijk.
De vooruitstekende
winkel van H. Scholten>
rechts vooraan^ was aan de oorspronkelijke
R.K. pastorie/kerk
gebouwd.
(Coll. V.J.
Hemen)

De Whemerdijk in de zestiger
jaren. De zijgevel
van diverse bouwstijlen.
(Coll.
J.Baake)

in een

mengeling
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Van Schippershuizen en Heksengeloof.
Op de hoek van de Grotestraat en de Wemerdijk is thans, februari
1993, het huis afgebroken, dat in de 19 eeuw dienst deed als
R.K. kerk en later als pastorie. Op deze plaats wordt thans de
nieuwe apotheek gebouwd. Het blijft dus een plek met heilzame bestemming. Toen in 1968 op de andere hoek van de Grotestraat met de
Wemerdijk drie huizen werden afgebroken, om plaats te maken voor
een nieuw winkelpand, dat sindsdien al diverse keren van bestemming veranderde, gaf dat Hendrik Odink aanleiding tot het neerschrijven van onderstaande herinneringen aan deze in 1968/1969
afgebroken huizen en hun vroegere bewoners:
"Het eerste huis, dat thans wordt gesloopt, en waar nog tot voor
enkele jaren Keetje Meulenkamp een echt, ouderwets winkeltje had,
hoorde in 't midden der vorige eeuw aan Jan Wissink.
Het was, zoals trouwens alle huizen in 't dorp, een huis van gebintenwerk, bestaande uit beuken gebinten, haast onvergankelijk en
geheel ingericht voor boerderij; grote endsdeuren voor 't invaren
van de oogst, maar die thans al lang verdwenen zijn en door een moderne ingang vervangen. Zoals blijkt uit de wanden, was 't gebouw
nog van een vakwerkconstructie, d.w.z. sprenkels met leem dicht
gesmeerd. De kap, zware, bezaagde eiken spanten, die met eiken
pennen op de bovenplaat waren vastgetimmerd, zorgden voor een
"veilig dak boven 't hoofd."
Behalve, dat hij schipper was, was Jan Wissink ook boer. Maar, wat
minder mooi was, hij stond ook bekend als heksenmeester. Door onze
ouders en grootouders werden nog tal van heksen- en spookverhalen
verteld, die ons, driekwart eeuw geleden, "de griewel aover de
rugge deed lopen".
Trouwens, uit Odinks notities blijkt, dat het schippersleven ook
op ander gebied vertelstof opleverde.
Van het schippersgeslacht Pelle, waarvan de eerste, H.F. Pelle,
afkomstig uit Waardenburg in de Betuwe, zich al vrij vroeg in de
vorige eeuw vestigde in Eibergen, noemt Hendrik Odink ook nog een
zoon of kleinzoon, Albert Pelle. Hoe zwaar het werk van de schipper en diens vrouw was, blijkt uit het volgende verhaal van Odink,
dat wij in zijn notities vonden:
"Van de vrouw van de tweede Pelle( Albert dus, EHW), die bij mijn
grootmoeder in de kamer woonde, vertelde Moeder vaak, dat deze
een hele dag lang, de schuit had voortgetrokken, van " 'n eersten
kroezen eekenboom achter Lochem" tot aan Eibergen.Zeilen was niet
mogelijk, daar er geen wind was. Zo'n zeil, bestaande uit 24 el
hennepdoek, aldus De Jappe, kostte 8 gld van 't maken en werd
eerst in een looikuip gedaan om 't te sterken en waardoor het een
mooie, bruine kleur kreeg, een illustratie van 't landschap.
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Vooraanzicht
van het
buis dat in ca. 1800
de eerste R.K. kerk
en pastorie
was.
(Coll.
C.H.Wesselmk)

I

Op dit voor en zijaanzicht
is duidelijk
de aanbouw te zien. Ook hier
geldt alweer de foto als berinnering.
Momenteel is men druk bezig met
nieuwbouw. (Coll.
E.H.Wesselink)
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Toen de schippersvrouw bij m'n grootmoeder thuis kwam, had ze
gezegd: "Hendrine, gauw!", was in 't bed gesprongen en na enkele
ogenblikken had ze een flinke zoon ter wereld gebracht, 't
Schippersleven was hard en zwaar, 't bestaan vaak twijfelachtig.
Het tweede huis, dat nu gaat verdwijnen, zeker ook een drie,
viertal eeuwen heugend, een hecht gebintwerkhuis, werd een eeuw
geleden ook bewoond door een schipper, Hendrik Hulsink. Maar zijn
vrouw, bijgelovig als men toen nog was, werd beschuldigd van
duivelskunsten. Dit bleek onder meer, toen ze in "'t Hanenhuis",
nu groentezaak Koeslag, was geweest. ( bedoeld is waarschijnlijk de
vroegere winkel van Koeslag in de Kerkstraat. EHW).
Een kind aldaar, dat in de wieg lag, had ze "geaaid" - en:
behekst was de kleine. Daar was niets meer mee aan te vangen geweest, 't Was zelfs al stervende, 't Kon niet anders, dat was
't werk van Hulsinks hekse. Ze werd teruggeroepen en gedwongen,
het kind weer te "aaien", maar nu in tegengestelde richting en de
kleine was weer gezond. Toen de heks weg was opende men 't kussen
en rondom aan 't hoofdeinde waren het niets dan kransen, heksenkransen, die aanstonds werden verbrand!
Ook dit huis, het tweede van de sloop, heeft sinds het gegrondvest werd, dienst gedaan als boerderij en een tijdlang als bakkerij.
Stond er in 1822, evenals bij de naaste buren, slechts één koe op
stal, in 1962 waren het er een tiental, die in dit oude huis een
plaats vonden met nog 't nodige kleinvee.
Nu we dit gebouw voor 't laatste gadeslaan, vragen we ons af, hoe
't mogelijk was, al dat vee, hooi, stro enz. te kunnen bergen. En
dan zwijgen we nog van de moeiten, die een boerderij "aan de straat"
opleverde, daar al de landerijen en weilanden verspreid rondom het
dorp lagen. Het was "ne grote slepperi'je", maar niet verstoken
van landelijke poëzie.
Het derde huis, 't welk thans gaat verdwijnen, eens bewoond door
de berkelschipper Ulenbelt, die later naar Haaksbergen vertrok,
werd, inmiddels jaren geleden, door de schoenmaker Noldes uit Ammeloe gekocht en door hem als schoenenmagazijn ingericht. Het moet
nu ook vallen.
Doch, op dat gehele complex, dat nu vrij komt, zal eerlang een
grote, nieuwe zaak verrijzen, overtuigd, als Noldes is, van wat
eens op de deurboog van zijn overbuurman Steinkamp stond:
"Up Gott vertrout, hef wohl gebout."
"Anno Domini 1617".
Eibergen, 20/29 februari 1968

Hendrik Odink.

Bovenstaande foto was ons zoekplaatje in het vorige nummer van
Old Ni'js nr.18. Ons vermoeden dat het om een Eibergs gezelschap
handelde, bleek juist. Het ging om jongelui die hun dansles afsloten met een gezellige dansavond. Het geheel bestond uit twee
groepen, waarvan de ene groep bijna geheel uit leden van de korfbalclub SWIFT bestond. Zij hadden dan ook afgesproken gecostumeerd naar deze avond te gaan. De foto is genomen in de winter
van 1944 in café het Wapen van Eibergen, zoals Jenny ten Elshof
nog weet te herinneren. Samen met Greta Muller en Ali Wormmeester hebben we de meeste op de foto staande personen kunnen
achterhalen.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7
8.

Harry Kersjes.
Jenny ten Elshof, getrouwd met Paalmen.
Riek Kersjes.
v/d Velde ??
Juul Meulenkamp.
Gerry Paalman.
Herman Mengering.
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9

10.
11.
12.
13
14.
15.
16
17
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
25.
29.
30.
31.
32.
33
34.
35.
36
37
38
39.
40.
41.
42.
43.
44
45.
46.
47
48.
49
50.
51.
52.
53.
54.

Annie Stoltenberg, getrouwd met Brendel.
Truus Sloot.
Jo te Biesebeek, getrouwd met Abbink.
Freek Boesveld ??
Willemien Boesveld.

Jan te Biesebeek.
Bram Harmelink, dansleraar.
Anna Nahuis.
Bertus Oldenampsen
Aaltje Stokkers.
Willy Wormmeester, getrouwd met Nijland.
Grijzen.
Greta Muller, getrouwd met Henkel.
Bets Maatman.
Mineke Drent, getrouwd met Paalman.
Jo Markerink.
Corry Abbink, getrouwd met Smeyer.
Henk Bartelink.
Jansje Ebeling, getrouwd met Kiffen.
Dika Grijzen.
Det Nijland ??

Frits Heijink.
Harry Tjoonk.
Adriaan Kruidenier, kelner.
R. Nales, muziek.
.. Wittebroek, kelner.
Bertus Paalman.
Otto Leuverink
(conductrice Gelderse Tramwegen ??)
Gerrit Wansink.
Grijzen.
Janna Grijzen.
Henny Veldink.
Freek Rietman.
Herman Burgers.
Jo Nijland, getrouwd met Wabeke.
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Ons zockptacüjc

Ditmaal doen we een beroep op onze leden in Beltrum. We denken
dat deze schoolfoto in Beltrum genomen is. De entree van het gebouw heeft een grote gelijkenis met de entree van het Gerardus Majella Gesticht.
We vragen dan ook weer:
- Wie staan er op deze foto afgebeeld?
- Wanneer is deze foto gemaakt?
- Kan ons iemand wat meer vertellen over deze school?
Reakties gaarne aan:
M. Verheijen-Kl.Gebbinck.
Bruggertweg 2,
7156 NB Beltrum.
Tel. 05448-1900
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Naoberschop: Meerbekkerhook in Rekken.
Op onze ledenvergadering van 1991 heb ik ten berde gebracht dat
het de hoogste tijd werd de naoberschoppen te beschrijven en dit
voor de historie vast te leggen. Op deze wijze zou een overzicht
verkregen worden van de toen bestaande -meestal boerderijen- huizen en hun bewoners.
Alleen al in Rekken bestonden misschien al meer dan veertien
naoberschoppen, zoals bijvoorbeeld Moorhook, Boddenhook, Gelinkhook, Diekerhook, Boshoezen, enz.
De vraag rijst dan: Hoe zet je zoiets op en aan welke tijd denk
je dan?. Voor de beschrijving van de meerbekkerhook leek mij
19A0 als de meest complete vorm van deze naoberschop. Mijn uitgangspunt is het oude adres, huisnaam, de bewoners van toen en
het huidige adres en haar bewoners, met hier en daar een bijzonderheid te vermelden.
We beginnen met het eerste huisnummer van wijk G, zoals toen de
buurtschap Rekkenwerd aangeduid in de gemeente Eibergen.
G. 1. "'t Slat", familie Winkelhorst. Nu woont er de familie
Lammersen, Rekkensebinnenweg 35.
G. 2. "Korten", familie Korten. Deze boerderij had zelf geen
huisnaam en daarom werd deze dan ook aangeduid
met de familienaam van de bewoners. Thans woont
er de familie Terpstra, Rode Slatweg 2.
G. 2a. Was een boerderij in aanbouw van Bernhard Lubbers, die
toen 5 ha veldgrond van De Helle had gekocht. Nu
woont daar B. Nienhaus aan de Rode Slatweg 3.
G. 3. "De Helle", gebr. Temmink en familie Lankheet. De oorspronkelijke boerderij is enkele jaren geleden afgebroken. In de buurt daarvan is een nieuwe boerderij gesticht in het kader van de ruilverkavelingboerderijverplaatsing door de familie Boevink,
met de huisnaam "De Horst" uit de Boddenhook van
Rekken. Vanaf die tijd wordt de huisnaam "De
Helle" niet meer gebruikt, maar is het "De Horst"
geworden. De familie Boevink woont aan de Rode
Slatweg A.
G. 3a. Villa Vossebulten, dames Wesselink. Zij waren geen
naobers, omdat ze daar waarschijnlijk geen prijs
op stelden. Nu woont er de familie Spanjaard,
Vossebultweg 1.
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G.10 "Holterman",
de stichter

de naam was afkomstig
van Dieks
van deze boerderij.
(Coll. Mw.

Holters,
G.Gfhlmk)

G.11 "Pageboom", een luchtopname van deze boerderij
met zijn
bijgebouwen.
Ruim 150 jaar woont hier al de f am.
Esselmk.
(Coll. Mw.
Esselmk)
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G. 4. "Spanjaard". Enkele jaren daarvoor had dit boerderijtje
nog twee huisnamen, in het Rekkens de huisnaam
"Kremer" en in het Haaksbergse "De Wronge", Dit
laatste is wat moeilijk te achterhalen. Ik heb
een verklaring gehoord dat het betrekking zou
hebben op de aanwezigheid van veel konijnenhollen op die plek en naaste omgeving. In het
Rekkens dialect zijn dat "wrangen" maar in het
"Haaksbergse" zouden dat "wrongen" zijn. De
andere huisnaam heeft te maken gehad met de
bewoners ervan in de vorige eeuw. Deze had het
eerzame beroep van een reizende koopman als
marskramer in de regio. Nu woont er nog de fam.
Spanjaard, Vossebultweg 1.
G. 5. en G. 6. waren resp. "Bulten" en "De Leagte". Zij behoorden tot de naoberschop Moorhook.
G. 7. "Jan van Mast", familie Scholte van Mast. Soms werd ook
nog wel eens de herkomstnaam gebruikt, in dit
geval "Brooks". Dit kon soms tot verwarring gaan
leiden, zoals we dat straks zullen zien op G. 12.
Nu woont hier de familie Vennevertloo en de huisnaam is inmiddels "Johan van Toorn" geworden,
omdat Johan van "De Toorn" uit de Gelinkhook
afkomstig is. Huidige adres is Sappegoorsweg 2.
G. 8. "De Breuker", familie Geerdink. Thans is het ook nog fam.
Geerdink, Brokersweg 4.
G. 9. "Kampderk", familie Scheggetman. Hier is de voornaam van
de bewoner gekoppeld aan het van oudsher gelegen
kamp, bouwland dat van Brooks (G.12) afkomstig
was. Nu woont hier de familie Engelberts. Zij
duiden deze boerderij aan met de oorspronkelijke
naam "Brookskamp" aan de Brokersweg 8.
G.IO. "Holterman", familie Aarnink. De stichter van deze boerderij was Dieks Holters. Hij verplaatste zich van
"De Holter" in 1858 naar deze plek in het veld.
Hier ben ik geboren en getogen en heb daar
gewoond tot 1972, en vanaf die tijd woont daar de
familie Van Hoogmoed, Brokersweg 1. De huisnaam
is nadien niet meer gebruikt.
G.ll. "Pageboom", familie Esselink. Oorspronkelijk was het "De
Holter", zie G.IO. In 1836 huwt Gerrit Jan
Esselink van "Pageboom" uit Borculo met de weduwe
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w o o n t , eveneens de familie Garrit Jan O d i n k . Na
het vertrek van Dieks Holters in 1858 werd deze
plek gewijzigd in de huisnaam Pageboom. Het was
ook de plek van de Doomboer. Dit w a s een f u n c t i o nele taak bij d i v e r s e buurtaangelegenheden, z o a l s
bij h u w e l i j k e n , b e g r a f e n i s s e n , kinderdoop en soms
ook nog bij het vervoer van zieken. Het w a s e n e r zijds een e r e t a a k , anderzijds ook een v e r p l i c h ting dat je vaak klaar moest staan met paard en
wagen of koets zonder direkte beloning. In geen
geval voor geld! Het vierde geslacht Esselink
woont daar nog aan de Rekkensebinnenweg 18.
G . 1 2 . " B r o o k s " , familie H i e t b r i n k . Vaak werd er bij de huisnaam
de voornaam ervoor of erachter g e p l a a t s t . In dit
geval w a s dat in beide gevallen mogelijk en werd
het ook in beide gevallen g e b r u i k t . Brooks was de
de laatste naober van "den veursten hook". Vanaf
hier begon voor ons "den achtersten hook". W a a r o m
hier een scheiding werd g e m a a k t , is m i j nooit
v e r t e l d . Op " B r o o k s " woont n u niemand meer en het
w o o n g e d e e l t e zal binnenkort ingericht worden a l s
b e d r i j f s r u i m t e . Op het erf woont thans de familie
Lansink, R e k k e n s e b i n n e n w e g 37 en een eind v e r d e r op in het " h o e s p e r c e e l " nog de familie Hietbrink
met de huisnaam van B r o o k s .
G . 1 3 . " M i d d e l h o e s " , familie M e l l i n k . M i d d e l h o e s w a s de Doomboer
van de andere "veursten hook". Want voor die n a o bers w a r e n w i j "den achtersten hook". Dit w a s
vroeger voor o n s a l s k i n d e r e n erg verwarrend en
r a a d s e l a c h t i g . Nu w o o n t daar de familie W a s s i n k
en H a r m s e n . Door de komst van deze naobers is de
huisnaam M i d d e l h o e s verdwenen en w o r d t nu a a n g e duid met de familienaam W a s s i n k aan de R e k k e n s e binnenweg 3 9 .
G . 1 4 . "De M e e r b e k k e " , familie G e e s i n k . Vaak werd ook nog de h u i s
naam " J o r k e " g e b r u i k t . Dit w a s de huisnaam van
Geesinks h e r k o m s t . Dit boerderijtje is in de
nacht van 14 op 15 mei 1961 verbrand en het is
niet weer h e r b o u w d . Hiermee verdween een stukje
h i s t o r i e uit het hart van de M e e r b e k k e r h o o k . Zie
hiervoor een artikel uit het boek van H. O d i n k :
"Land en volk van de A c h t e r h o e k " op b l z . 1 7 8 .
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G.12 "Brooks", vele jaren woonde hier de familie
Hietbnnk.
Links staat A.Hietbrink,
in bet midden J.W.Hietbnnk,
en
rechts een Jongen uit Rotterdam,
die tijdens
de
vakantieperiode naar Rekken kwam om wat aan te
sterken.
(Coll.
J.W.Hoenink)

G.15 "01de Kaper", door ruilverkaveling
in 1969 is het
bedrijf
verplaatst
naar de Krakeelsweg.
Bewoners waren toen de
familie
Temmink.
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G.15, "01de Kuper", familie Temmink. Met de ruilverkaveling in
1969 is het bedrijf verplaatst naar de Krakeelsweg. Met deze verplaatsing is voor een deel de
huisnaam verloren gegaan. Nu woont er op deze
plek de familie Geldorp, Havelandweg 8.
G.16. "De Tenker", familie Scheggetman. De huisnaam Tenker is
met het overlijden van Berentjan verloren gegaan.
Thans is de familienaam van de huidige bewoners
-Kolkman of Bentsink- de aanduiding aan de
Rekkensebinnenweg 20.
G.220. "Kupers", familie Hoenink. Tussen Kupers en 01de Kuper
stroomde de Berkel. Het is merkwaardig dat de
Meerbekkerhookover deze rivier ging en dat deze
"bekke" geen enkele invloed heeft gehad in onzen
hook. De berkel en de Kupersbrugge zijn daar met
de ruilverkaveling verdwenen, maar de familie
Hoeninkwoont er nog steeds aan de havelandweg 6.
G.221. "Leusink", familie Leusink. Vermoedelijk heeft deze
boerderij de huisnaam "'t Hag" gehad, maar is
verloren gegaan met de komst van de familie
Leusink die dit boerderijtje eind vorige eeuw
heeft gekocht. De familie Leusink woont er nog
steeds, Havelandweg 3.
G.222. "'t Apshekket", familie Meilink. De huisnaam wint aan
duidelijkheid als we het wat gaan uitbreiden
naar Apes-hekke, ofwel het toegangshek van de Ape
Volgens Hendrik Odinkis de Ape een benaming uit
het grijze verleden en daar werd door onze
Germaanse voorouders een grote (tijdelijke) watervlakte mee aangeduid. Deze plek heeft nu geen
vaste bewoners meer aan de havelandweg A.
G.223. "'t Bloemendaal", familie Lansink. De huisnaam werd toen
door een beperkt aantal personen gebruikt.
Meestal werd de familienaam Lansink gebruikt.
Thans woont er de familie Korten, die afkomstig
zijn van G.2, aan de Havelandweg 2 en de familienaam is hier huisnaam geworden.
Aansluitend hierop zouden wij als historische kring, zo spoedig
mogelijk gegevens ontvangen van de andere naoberschoppen binnen
onze gemeentegrenzen. Een aantal zijn al voorgoed verdwenen door
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G.221 "Leusink",
vermoedelijk
had deze boerderij
vroeger
als
huisnaam "'t Hag'. In 1900 is deze boerderij
m het: bezit
van de familie
Leusink gekomen. (Coll. A.G.W.
Leusink)

uitbreiding van de dorpskernen. Van de oorspronkelijke dorpskernen is waarschijnlijk niets meer te achterhalen van hun naoberschoppen.
Nog enkele jaren en dan is het te laat om nog te speuren naar de
dingen die ons nu nog "overbekend" zijn. Dan komt steeds vaker
ook de vraag: Hoe was dat toen ook al weer? Indien u ons aan gegevens kunt helpen, hetzij mondeling, telefonisch of schriftelijk dan stellen wij dat zeer op prijs. Het adres en telefoonnummer vindt u op de binnenzijde van het omslag van dit nummer.
Wij verwachten dat er in elke naoberschop nog één of meer personen zijn die ons op weg kunnen helpen.
Als wij nu alvast de gegevens verzamelen dan is de uitwerking op
een later tijdstip mogelijk.
Haaksbergen, februari 1993.
J.H.J. Aarnink ofwel Jan Holterman.
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Folklore rond Kermis en Carnaval.
Ite, missa est. Ga heen!
We kunnen ons voorstellen, dat autochtone Eibergenaren genieten
van de herinneringen, die Benny Meulenkamp, zelf geboren en
getogen Eibergenaar, ophaalt over kermis en volksfeest. Het is,
alsof je meekijkt in Oma's foto-album.
Graag wil ik op enkele door hem genoemde tradities, die intussen
folklore zijn geworden, iets nader ingaan. Tradities zijn namelijk
niet uit de lucht komen vallen, ze hadden meestal een historische
oorsprong. En al is die niet altijd eenvoudig op te sporen, het
is voor de historicus verrijkend, de traditie te kunnen plaatsen
in zijn historische ontstaansgeschiedenis.
Kermis was oorspronkelijk een kerkelijk feest. Het is afgeleid van
het woord kerkmis. Het woord "mis", zoals de R.K. eredienst nog
wel genoemd wordt is ontstaan uit de oudtijds in de R.K. kerk gebruikt formule: "ite, missa est": "ga, de godsdienstoefening is
afgelopen", waarmee in die oude tijden door de priester diegenen
werden weggezonden, die niet mochten deelnemen aan het Heilig
Avondmaal (eucharistieviering), dat daarna plaats vond. Het woord
"missie" heeft dan ook dezelfde betekenis als het in Protestantse
kerken gebruikelijke "zending".
Bij de inwijding van een kerk werd er een speciale "kerkmis" gecelebreerd (opgedragen), die daarna jaarlijks werd herhaald met daaraan gekoppeld een feestelijke jaarmarkt (vgl. de Leipziger Messe).
Werd een kerk bij de inwijding opgedragen aan een schutspatroon,
(een heilige of martelaar), dan werd de kermis jaarlijks op de
naamdag van die schutspatroon gehouden. Zo vierde Eibergen tot
voor enkele decennia kermis op 21 september of daaromtrent, want
de kerk van Eibergen had als schutspatroon de apostel Mattheus,
wiens naamdag op 21 september valt.
Zo houdt men in Zelhem nog steeds kermis rond 17 september, want
de kerk is daar genoemd naar de H. Lambertus, wiens naamdag op 17
september valt. Helaas is de relatie tussen kermis en naamdag van
de schutspatroon in veel dorpen al jaren niet meer aanwezig.
Zoals blijkt uit zijn kermisverhaal "Ne Konningspries" in zijn boek
"Middewinteraovendvertelsels", was aan Hendrik Odink, kenner van
de Achterhoekse folklore bij uitstek, die relatie bekend, want hij
liet de kermis in dat verhaal vallen op St. Mattheus.
Men zou eigenlijk na het verhaal van Benny Meulenkamp het verhaal
"Ne Konningspries" van Odink uit "Middewinteraovendvertelsels oet
den Achterhook" moeten lezen om te ontdekken, hoe veel traditie
er sinds de tijd van Odinks verhaal en dat van 1925 van Meulenkamp
verloren ging.
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In de zestiger jaren heeft men in Eibergen, mede op verzoek van
de hoi ecabedrijven, de kermis verplaatst naar eind augustus. Van
koninginnefeest op 31 augustus, zoals dat van 1898-1948 traditie
was, was geen sprake meer. En zo raakten kermis en volksfeest,
(ook al een moderner woord in plaats van het vroegere jaarmarkt),
los van hun historische datum en achtergrond. Maar wie wist er
toen van die historie nog af en wie bekreunde er zich om!
Volksfeest was inmiddels folklore geworden en men hoopte, dat een
kermis in augustus meer geld in het laatje zou brengen. Inmiddels
hebben nieuwe evenementen als braderie en Eibergse Feestweek aangetoond, lucratiever te zijn dan het zieltogende volksfeest, dat
in de geïndustrialiseerde centra folklore is geworden.
Stokvis.
Stokvis hoorde in de Achterhoek bij kermis. En dat al heel lang.
De bekende dichter A.C.W. Staring (1769-1840), geboren en getogen
Achterhoeker (hij werd geboren in Gendringen en woonde op kasteel
De Wildenborg), heeft ons een gedicht nagelaten over het vogelschieten op de kermis in Ter borg, die daar nu nog, evenals bijna
twee eeuwen geleden, nog steeds in de eerste week van oktober
gehouden wordt.
Over de voorbereiding van de kermis daar schreef Staring, en hij
kende het Achterhoekse volksleven van nabij:
De Herfstmaand had haar taak voleind;
De vreugd was in TerBorg;
Daar at men koek bij 't kermisbier.
En droomde van geen zorg.
Daar werd het beste doek gespreid
Op onbekrompen disch;
Geen suiker tot den brij gespaard;
Geen boter tot de visch.
En J I S aantekening bij deze versregels van Staring lezen we, dat
het in een groot gedeelte van het kwartier van Zutphen, voornamelijk bij den boerenstand, gebruik was om bij feestelijke maaltijden,
(dus niet alleen bij de kermis), rijstebrij en stokvis op tafel te
zetten. De traditie van rijstebrij en stokvis was dus omstreeks
1930 zeker al een eeuw oud.
Waarom stokvis? Tweehonderd jaar geleden was het natuurlijk niet
mogelijk de Achterhoek van verse vis te voorzien. Men was dus aangewezen op geconserveerde vis, dat wil dus zeggen, in het zout,
of zuur, of gedroogd. Alleen gedroogde vis kon gestoofd worden.
Zo kwamen we aan stokvis.Vis kon men niet zelf verbouwen. Dus was
het een tractatie, die alleen bij feestelijke gelegenheden op tafel
kwam.
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Zoals de kermis werd losgekoppeld van zijn historische oorsprong,
zo lijkt ook het in de Achterhoek in opkomst zijnde carnaval uit
zijn historische context te geraken.
In onze jeugd kenden we slechts het begrip "vastelaovend" en de
daarbij horende traditie, zoals wij die in onze jeugd kenden, ken
merkte zich door haast a-culturele soberheid. Maar "vastelaovend"
luidde dan ook een tijd van vasten, van soberheid in.
We gingen, al waren we niet "Rooms", met de foekepot rond in de
buurt, een jampot, waarover een varkensblaas was gespannen met in
het midden een riet erin. Nadat we in onze hand gespuugd hadden,
streken we met de palm langs het rietje. Alleen als je hand
vochtig was, kreeg je een "foekend" geluid te horen.
We hadden ons met houtskoolvegen enigszins vermomd als schooiers
en gingen dan bij de buren langs, al zingend:
Vrouw, 't is vastelaovend,
ik komme niet in huus veur vanaovend,
ik komme niet in huus veur margenvrog
Vrouw, is dat niet vrog genog.
Vrouwe, geef mien dit, vrouwe, geef mien dat,
Geef mien een stuk van de varkensstart!
Foekepotteri'j, foekepotteri'j,
Geef mi'j een centjen, dan gao'k veurbi'j.
Het viel me op, dat verslaggevers van de carnavalsoptocht in het
Limburgse Weert en zelfs die in Keulen, voortdurend spraken van
"Vastelaovend" en niet van carnaval, zoals hier gebeurt. Carnaval
is een vreemd woord, dat bij weinigen associaties oproept aan vasten. Wie van de massa's nieuwe carnavalvierders vast er nu nog?
Carnaval is een "bij de tijds" woord, dat "feest en optocht" betekent. Carnaval is "in". Vastelaovend daarentegen is "out", uit
de tijd evenals het vasten. Slechts voor een heel kleine kern is
vastentijd nog een tijd van inkeer, zoals het vroeger in de kerken
werd geleerd en gepropageerd. "En wat eenmaol vot is, (ook in de
taal en de traditie) kump nooit weer."
Wat doe je met wat voorbij is? Vastleggen in woord en beeld, zo
mogelijk goed onderbouwd en gedocumenteerd. Een beetje nostalgie
kan geen kwaad. Geschiedenis kan heel romantisch zijn, buiten de
realiteit tredend en dat kan interessant en aangenaam zijn.
Maar, we moeten niet de indruk wekken, dat we als liefhebbers van
geschiedenis slechts wensen, mensen van "voorbij" te zijn.
Eibergen, februari 1993.
E.H. Wesselink.
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Briefwisseling uit 1815 over Onderhoud Mallemse Molenweg.
Dat het onderhoud van wegen ook twee eeuwen geleden al een zorg
voor het gemeentebestuur was, blijkt uit een briefwisseling uit
het jaar 1815 tussen burgemeester van Heeckeren en de rentmeester
van de Vrouwe van Oding, eigenaresse van de Hof van Mallem,en als
derde de molenaar van de Mallemse molen.
Burgemeester van Heeckeren, het is al vaak verteld, was de eerste
door Koning Willem I benoemde burgemeester van Eibergen.
Het staatsbestel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
had na de woelingen van de Franse Tijd (1795-1813) plaats gemaakt
voor dat van het Koninkrijk der Nederlanden. Burgemeesters werden
voortaan niet meer op keurdagen door de burgers gekozen, ze werden door de koning benoemd.
De rentmeester van de Vrouwe van Oding, woonachtig te Hengelo, en
Lahrmann geheten, is nog te beschouwen als een vertegenwoordiger
van het oude feodale tijdperk, toen landheren via hun pacht- en
andere rechten en hun functie van markerichter in kerk en maatschappij vaak machtige sleutelposities innamen.
Zo kwamen we de naam van deze rentmeester ook tegen in de boeken
van het kerkbestuur van de hervormde kerk van Eibergen. Tot in de
Franse Tijd had het kerkbestuur voor de vaststelling van de jaarlijkse rekening van ontvangsten en uitgaven de goedkeuring nodig
van zowel de Heer van Borculo als van de Vrouwe van Oding, die
zich in Eibergen lieten vertegenwoordigen door hun rentmeesters
waarvan Lahrmann er dus één was.
De derde persoon in de briefwisseling was de molenaar C. van
Roijen, "Mollenaar op de Mallemsche Mooie", die op 21 april 1815
een brief, franco per expresse toegezonden kreeg van de heer
Lahrmann uit Hengelo, zoals op het omslag stond.
In de brief werd hem opgedragen de Mallemse Molenweg te herstellen, die blijkbaar door waterschade onbegaanbaar was geworden. De
brief luidde aldus:
Hengelo den 21 April

1815

Vriend!
Volgens een gestern
ontfangen missive van den 18 deezer van
den Heer Baron van Heeckeren, Heer van
Nettelhorst,
Borgemeester
van Eibergen ben ik bij personeele
verantwoordelijkheid
gelastet
daarvoor Zorg te draagen, dat de
Mallemsche Moolenweg naa Eibergen,
alwaar dezelve door de
hooge Waater is in stukken gedreven ten spoedigsten
binnen
8 daagen in een behoorlijken
Staat gesteld
word. Wanneer
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UWelEdele na ken tl ijk b\j articul
5 van den
HuirContract
over de Mallemsche Mooie zich verhintlijk
gemaakt heeft om
benoemden weg geduirend de huirjaaren
in een goeden en
bruikbaren staat te onderhouden Zoo is het dat ik mij ten
uijtersten
genoodzaakt vinde UwelEdele mits deezen te
verzoeken deezen weg binnen benoemden tijd behoorlijk
te
laaten in staat stellen,
terwijl,
gelijk
UwelEdele
lichtijk
denken kunnen, andersins daardoor Onaangenaamheden
ontstaan
kunnen, in verwachting dat UwelEdele aan
bovenstaande
Zullen voldoen ben ik met achting
UWeled. Dienaar
Lahrmann.
Het antwoord van m o l e n a a r van Roijen op deze vordering treft m e n
dan a a n op de vrije ruimte v a n de achterzijde van Lahrmanns b r i e f .
Zonder aanhef of enige v e r d e r e p l i c h t p l e g i n g , schrijft V a n Roijen,
die de molen blijkbaar voor z e s jaar gepacht h a d , zijn m e n i n g a l s
volgt neer:

"volgens gedane beloften
moest deze molenweg eerst in enen
goeden staat worden gebragt
dierhalven
zal ik hem onderhouden zooals ik hem hebbe bevonden den....(
dit woord is
onleesbaar.EHW) jaren dien ik hebbe angenomen ik ben met
agting UEdele Dienaar"
C v Roijen
Met dit antwoord kon Lahrmann h e t d o e n . Van Roijen w e e s de r e n t m e e s t e r op door h e m gedane en blijkbaar niet nagekomen beloften
inzake de toestand v a n d e w e g .
Het valt o p , d a t Lahrmann zelfstandige naamwoorden vaak m e t een
hoofdletter schreef. H i j beheerste blijkbaar n o g niet de n i e u w e
spelling die in 1804 w a s ingevoerd. (De z.g. S i e g e n b e e k s p e l l i n g ,
naar d e ontwerper prof. S i e g e n b e e k ) . Zo schreef h i j n o g huir in
plaats van h u u r , zoals vroeger h e t woord heerscharen o o k
geschreven werd a l s h e i r s c h a r e n . Intussen schreef Lahrmann de
v o l g e n d e brief a a n burgemeester v a n H e e c k e r e n waaruit blijkt dat
de burgemeester o o k a n d e r e zaken deed m e t de rentmeester. Hij had
voor zijn p a a r d ( e n ) haver gekocht b i j H o f m a n , d i e p a c h t b o e r v a n
de Vrouwe v a n M a l l e m w a s . Maar blijkbaar w e l tegen een e r g lage
prijs. M e n leze zelf.
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Het oorspronkelijke

molenpad

naar de mallemse

molen.

(Coll.

W.J.Heinen)

Hengelo den 21 April
Hoogwelgeboren

Gestrenge

1815

Heer

U Hoogwelgeborn, Gestrenge Missive van den 20 deezes
beneffens
de ses quitantien,
alsmede twee
officielle
aanschrijvingen
en van den 16 deezer omtrent de bij
Hoffman gerequireerde
25 scheepel haver en een van den
18 deezer betreklijk
de reparatie
van den Mallemschen
Moolenweg na Eibergen hebbe ik gesternavend
ontfangen en de
Eer daarop in antwoord te dienen, dat ik aangande het
eerste
UHoogwelgeborn Gestrenge voor de moeite voor het
uijtwisselen
en overzenden van de quitantien
den plechtigsten
dank
betuijge
en Zal ik volgens UHoogwelgeborn gestrenge
ordres
niet manqueeren mijne hooge Vrouw Principalin
van den
overigen inhoud UHoogwelgeborn Gestrenge Missive Zonder
verzuim kennis te geeven. Omtrent het tweede Zo Zal ik bij
mijn komst op Mallum bij UHoogwelgeborn Gestrenge koomen om de
penningen weegens den Haaver in ontfangst
te neemen. Daar de
Haaver hier reeds per Scheepel voor 32 a 33 stuivers
verkogt
worden. Zoo Zullen UHoogwelgeborn Gestrenge het mij niet
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qualijk
stuivers
toestaan
Betreklijk
met van
bepaald:

neemen, wanneer ik dus bemerke dat de prijs van 22
per Scheepel te laag is ofschoon ik
...(onleesbaar)
wil dat dezelve in Zutphen niet hooger
is.
bet derde. Zoo is in gevolge van den
HuirContract
Roijen over de Mallemsche Mooie bij articul
5 aldus

"de Pachter is verplicht
den moolenweg van de zoogenoemde
Pollbrugge tot aan de Mooie in eenen goeden en
hruijkbaaren
staat geduurend deeze ses pagtjaaren
te houden, echter
zullen
zijnen blijventen
lasten van de M Verpagteresse
de onderhoudingen en reparatien
van de Pollbrugge en de kiene Brugge
alsmeede de Moolenbrugge.
Tot Nakoominge van deezen Articul
hebbe ik het voor mij
verplicht
geacht den Mollenaar van Roijen tot Mallum
dadelijk
na ontfangst
van UHoogwelgeborn Gestrenge Missive
te
verzoeken deeze reparatien
binnen bepaalde tijd te
voltoien.
UHoogwelgeborn Gestrenge Versoeke dierhalve
instantelijk
ter
Voorkooming van alle - andersins voor mijn hooge Vrouwe
Principalin
daardoor ontstaan kunnende
verantwoordelijkheid.
Wanneer deeze weg binnen de van UHoogwelgebornGestr.
daartoe
bepaalde tijd niet mogde in een behoorlijken
staat
gesteld
zijn,
mij daarvan geliefds
kennis te geven.
Ik hebbe de Eer mij met alle Achting te noemen.
UHoogwelgeborn gestrenge
Heer,
UHoogwelgeborn Gestrenge

Ootmoedige

Dienaar,

Lahrmann.

Beide brieven zijn op dezelfde dag geschreven. Blijkbaar vond de
rentmeester het niet nodig, het antwoord van de molenaar af te
wachten, alvorens de burgemeester te antwoorden.
Wie tenslotte de weg weer in "eenen goeden en bruijkbaren staat"
heeft gebracht, de Vrouwe van Oding zelf of de molenaar van
Roijen, is ons niet bekend.
Met dank aan J.Grijsen van de Keerdijk die op zijn speurtocht in
het gemeente-archief van Eibergen deze brieven vond.
Redactie.
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Scheppels Mankzaod.
Dissen winter was ik met mien vrouw op den gezelligen aovend van
onzen naoberclub "Vrienden van de Mallumse Molen", zoat ze zich
deftig in 't Hooghollands nuumt. 't Is al een heel olden kring en
ze zuukt dan ok meistentieds een programma, dat van doon hef met
zaken van vrogger. Disse keer krege wi'j een schitterend verhaal
van iemand oet Markel, den ons van alles wis oet te leggen aover
't ossenoornblaozen en aover 't maken van een echten Markelsen
gaostok, Nao afloop van den aovend hef hie ons ok nog een versjen veurezongen aover een mislukte vri'jeri'je. 't Was 't olde
verhaal van den jonge, den zo bleu was, dat e 't vri'jen neet kon
leern. I'j kent dat vaste wal, want 't is in volle variaties in
't oosten en midden van ons land bekend: 't liedjen begint zo:
"Mien vader zae korts tegen mie:
"Mien jong, ik wet een fijn wicht veur die,
mien jong, i'j mot gaon trouwen."
En dan geet de vri'jeri'je van den bloo-jan beginnen. Maor hie
hef veur dat handwerk de hande gaeve verkeerd staon. 't Is zo
slim met urn, dat e nao een hortjen 't zweit in de hande hef staon
en neet anders wet te doon as hard wegloopen bi'j 't deerntjen,
dat eigenlijk bes te vinden was veur 'n potjen vri'jen. Maor zien
besluut steet vaste, hee zeg an 't ende:
"Ik gao nooit weer hen vri'jen."
Den tweeden akteur van den aovend in de Mallemse Molle was den
Kiepenkearl oet Vreden, Toon ter Huurne. En den had an 't ende
van zien verhaal, dat e deed in een mengsel van 't Achterhooks
dialect en 't Sandplatt van aover den paol, ok een vers jen aover
een vri'jeri'je, of eigenlijk aover een vri'jer.
't Lek wat op een old troebadoerslied. I'j wet wal, dat waren van
die rondzwarvende liedjeszangers, die op jaormarkten en in
"weertshoeze" het volk kwammen vermaken met eur gezang bi'j den
trekharraonika.
't Mooiste waren de versjes met een refrein. Dan konnen de tooheurders metzingen. Zo af en too zee'j dat nog wal es in
Denemarken of Noord - Duutsland. Daor holt ze nog van dee volksmuziekdage met deur de stad rondtrekkende troebadoers.
Ik kek ter van op, too Toon ter Huurne zien liedjen begon te zingen aover den Vri'jer oet Waezel. Want dat herkennen ik van mien
kindertied. Mien vader zong dat wal es. Maor de leu in Eibargen
hadden nog nooit van den vri'jer oet Waezel eheurd, ak ter naor
vrooge.
't Is dan ok in alle opzichten een plat versjen, en den
vri'jer ok maor een viezen kearl. Neet bepaold ene, den i'j in de
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a'j u m veur o w z a g g e n , Luuster m a o r :
An d e n hoed had 'e gien rand m e e r h o h o !
In 't m o e l w a r k gien tand m e e r h o h o !
An 't jak h a d 'e gien k n e u p e h o h o !
M a o r luuze m e t h e u p e , h o h o !
't W a s e e n richtigen zwarver zonder m a n i e r e n :
An d e w e g h a d 'e e z e t t e n , h o h o !
En h e u p e 'edretten, h o h o !
A'j d i t a l l e s aneheurd h e b t , z a l o w 't e n d e v a n d i t l i e d j e n
v e r b a z e n . W a n t w a t z a e 't d e e r n t j e n ?
Toch mos ik em nemmen, hoho!
Want mooder wol 't hemmen, hoho!
At 't er vrogger zo naor too ging, dan kriej wal meuite met wat
ter ezeg wordt, dat huwelijken in den hemel eslotten wordt.
Maor versjes bunt romantiek, en romantiek geet aover de grenzen
van de warkelijkheid hen.

|u^J-J^^M^iS]=3i:j=3^M
Een

vri'jer uut

Waezel, ho-

ho, een

schoetrigen
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baezel, ho-

ho.

Een

vri'jer uut

Waezel, een

schoetrigen

f^^rr^^^^^^^^^^r"-^^^^^
baezel, ho-

ho- ho- ho-

ho- ho- ho-

ho.

't Leste mankzaod is disse keer een vers jen oet 1884, op den
eersten spoortrein, die Eibargen andeed.'t Was too een helen
feestdag veur Eibargen en 't personeel van de blekeri'je van Te
Caote moch met den eersten spoortrein met naor Nee. Too hef der
ene van dat personeel dit versjen emaakt um onderweg te zingen.
Herman Schepers hef dit olden versjen weer opezocht. 't Lei bi'j
Wennink van Potraan an de Rekkenseweg. Opa Wennink was één van de
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Personenvervoer per spoor in de beginjaren. Links de
rechts de stationschef
Scheffers.
(Coll. W.J.Heinen)

conducteur,

de arbeiders, die in 1884 met den eersten trein met mocht. Zodoende.
I'j kont 't ok nog zingen. Op de wieze van het sinterklaosversjen
"Zie de maan schijnt door de bomen."
Lied op den Eersten Spoortrein.
Wie zou nu door den eersten trein,
niet ook graag opgenomen zijn
En vliegen langs de nieuwe baan
Ver, ver van hier.
Wij zingen dan verheugd en blij:
"Heil u, o spoorwegmaatschappij".
En we vieren vrolijk feest, (bis)
Vrolijk rent door bos en beemden,
't hijgend paard maar rustig door.
Krachtig snuivend staat 't te briesen
Door geen zweepslag aangespoord.
Altijd is ons zwartje klaar
om te hollen, hollen maar.
Altijd is ons zwartje klaar,
om te hollen, hollen maar.
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nimmer is het m o e of m a t .
En mijn eigen ogen z a g e n ,
dat het k a c h e l k o l e n a t .
Ja, hij behoeft n i e t op de baan ( b i s )
onder 't eten op te staan.
En is dat niet een aardig b e e s t j e n ?
En i s dat niet e e n kostelijk dier?
N e e n , er is geen vreugdiger draverd
in de wereld ooit g e w e e s t .
S p o o r t r e i n is zijn langen staart
(bis)
Kent gij nu den naam van 't paard?

E i b e r g e n , februari 1993.
E.H.Wesselink.

Aanwinsten Gemeentearchief Eibergen.
Door verwerving van kopieën van een aantal belangrijke
archiefbestanden die elders berusten, is de mogelijkheid voor
onderzoek in de gemeente Eibergen weer aanzienlijk vergroot.
Voor onderzoek zijn nu beschikbaar: Kopieën van doop-,
trouw- en begraafboeken van Eibergen. (Dopen vanaf 1621,
trouwen vanaf 1 6 5 3 ) .
Kopieën van de Kadastrale Minuutplans Eibergen en Beltrum
anno 1832. (De eerste kadastrale kaarten)
Volledigheidshalve nog even dit:
Het gemeentearchief te Eibergenis voor publiek geopend op
maandagen van 9.00 tot 16.30 uur. S.v.p. na telefonische
afspraak. (05454-68000 Hr. H.Nijraan)
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