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Het onlangs gesloopte hotel "De kroon' aan de GrotestraaL, ÛCJ-L̂  het 
er begin deze eeuw uitzag. De foto toont tevens de rust, die er heer
ste m de Grotestraat, die toen blijkbaar nog Dorspsstraat werd 
genoemd. Dat traditie moest wijken voor "ni'jermoods" toont de kleding 
van de op de foto voorkomende "dames" en die van de boerenvrouwen met 
knipmuts. Hotel "De Kroon" werd kort na 1884-, na de opening van de 
spoorlijn Winterswijk-Groenlo-Eibergen-Neede, gebouwd door een zekere 
Klaassen, waarschijnlijk m de verwachting, dat het treinverkeer, 
zoals elders ook, hotelgasten zou aanbrengen. Het hotel-restaurant 
heeft diverse uitbaters gekend waarnaar het werd genoemd. Zo stond het 
de laatste vijftig jaar onder ons bekend onder de namen "Berendsen" en 
"Palsenbarg". (coll. J.Baake) 
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Van de bestuurstafel. 

Bestuursvacature. 
Door het aftreden van B.H.M, te Vaarwerk, van wiens kennis van 
de oude geschiedenis van Eibergen en grote bekwaamheid als secre
taris we vanaf de oprichting van onze vereniging mochten profi
teren, zitten we sinds onze ledenvergadering met een bestuurs
vacature. We hopen m de loop van het jaar iemand te vinden, die 
de opengevallen plaats wil innemen. Iemand met wat historische 
belangstelling en wat taalvaardigheid of belangstelling voor 
archiefonderzoek zou fijn zijn. 

Fototentoonstelling Rekken. 
Het ligt m de bedoeling om in november a.s. m Rekken een foto
tentoonstelling te houden met oude foto's uit Rekken. De werk
groep, die de foto's verzamelt, is al enkele maanden druk bezig. 
De coördinatie van dit H.K.E- project berust bij G.te Nijenhuis. 
Aan de hand van de foto's, waarover men tijdens de tentoonstel
ling in Rekken beschikt, zal m de herfst van dit jaar een boek
je worden samengesteld :"Oud-Rekken m Beeld". Onze leden zullen 
het t.z.t. ontvangen als themanummer van Old Ni'js 1993. 

Veldnamenonderzoek. 
Ons veldnamenonderzoek heeft weer voortgang geboekt. Terwijl m 
Beltrum de veldwerkers bezig zijn, oude veldnamen vast te leggen, 
zal in Eibergen een drietal mensen belangeloos één of twee avon
den per week aan de slag gaan met het m kaart brengen van de 
gevonden namen m Rekken en Eibergen, die samen de kadastrale 
gemeente Eibergen vormen. Het drietal,bestaande uit de heren Jan 
Tijsma, Jan Wikkerink en Wim Brocker, stelt zich voor, m twee 
winters deze omvangrijke klus te klaren. We zijn zeer blij met deze 
bereidverklaring, want met dit stukje deskundige arbeid staat of 
valt de uitvoering van het veldnamenonderzoek. Onze dank gaat 
ook uit naar het gemeentebestuur, dat werklokaal en tekentafels 
ter beschikking stelde. We wensen de tekenaars prettige samen
werking en veel succes. 

Legaat. 
Op 9 juni j.1. ontving ons bestuur van notaris Bergman bericht, 
dat ons lid, mevr. M.H.J.Danker, dochter van het vroegere hoofd 
van de O.L. school te Eibergen, overleden op 11 mei 1993 te 
^sterdam, aan onze vereniging bij testament een legaat heeft 
nagelaten, groot ƒ 5000,-. Daar werden we als bestuur stil van. 
We hebben het legaat in grote dank aanvaard. 

Eibergen, september 1993. Het bestuur. 
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De Coöperatieve Stoomzuivelfabrick "Eibergen" aan de Hupselseweg 
welke in 1900 tot stand is gekomen en waarvan 94 boeren lid werden. 
De melk was afkomstig van 307 leveranciers die zorgden voor 
1.309.100 kg. verwerkte melk. (coll. J.Kuenen) 

Een opname van de "Botterfabriek" uit 1978. De schoorsteenpijp is 
nog de enige gelijkenis. Het oude gedeelte is op deze foto al 
helemaal niet meer terug te vinden, (coll. W.J.Heinen) 
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De Coöperatieve Stoom^uivelfabriek te Eibergen (1900-1978). 
Zuivelfabriek exit. 
Als dit nummer van Old Ni'js ter perse gaat, is het laatste, nog 
zichtbare restant van de eens zo belangrijke Eibergse agrarische 
industrie, haast uit ons dorpsbeeld verdwenen. 
De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek, van 1900-1978 pronkstuk van 
Eibergse boerennijverheid, en van 1978-1993 noodonderdak voor een 
aantal economische aktiviteiten, die niets meer met het boerenbe
drijf hadden uit te staan, wordt met de grond gelijk gemaakt. 
Door verbouwingen en uitbreidingen nauwelijks meer herinnerend aan 
het oorspronkelijke bescheiden begin, stond ze daar van 1900-1978 
aan de Hupselseweg, de hoge schoorsteen als een vinger triomfan
telijk geheven als teken van zesenzeventig jaar ondernemerslust en 
toenemende boerenwelvaart om tenslotte m haar laatste jaren te 
worden tot voorwerp van grote zorg voor het gemeentebestuur, dat 
zich voor zwaar wegende financiële offers geplaatst zag, om het 
van zijn bestemming beroofde gebouwencomplex te vervangen door een 
van vervulling verschoond woongebied. 

De alom toeslaande schaalvergroting leidde stap voor stap tot ont
manteling van de kleinschalige plaatselijke zuivelindustrieën, zo 
ook in Eibergen. De melkrijders, kleinere boeren, die een bijver
dienste goed gebruiken konden en dagelijks van alle uithoeken van 
Eibergen de melk m de thans inmiddels al antiek geworden melkbus -
sen aanvoerden met paarden en wagens, die met hun geratel van het 
ijzeren wielbeslag zorgden voor wat welkom geluid in de stile 
dorpsstraten, zijn al jaren uit het dorpsbeeld verdwenen en ver
vangen door vrachtwagenchauffeurs, die, hoog gezeten in de cabi
nes van hun grote tankwagens, hun tonnen vrachten aan melk, 
wetenschappelijk geproduceerd, evenzo wetenschappelijk verantwoord 
vervoeren naar de verwerkingsfabrieken elders. 
Na de afbraak van de landbouwloods van de ABTB aan de Beltrumse-
weg, die plaats maakte voor een aantal seniorenwoningen, en nu de 
zuivelfabriek, blijft ons als herinnering aan de eens zo bloeiende 
boerenbedrijvigheid m ons dorp nog slechts de Welkoopwinkel van 
de voormalige Landbouwcoöperatie aan de Beltrumseweg en de Rabo
bank m de Nieuwstraat. 

Hoe het begon. 
Nu het einde van de zuivelfabriek daar is, lijkt het ons een ge
schikt moment om in dit nummer van Old Ni'js de lezers iets te 
vertellen over hoe het destijds, nu bijna honderd jaar geleden, 
begon. De gegevens hebben we ontleend aan een exemplaar van het 
jubileumboekje uit 1925, uitgegeven ter gelegenheid van het 
vijfentwintigjarig bestaan van de Coop. Stoomzuivelfabriek, dat 
ons ter hand werd gesteld door J.Kuenen van de Emausweg. 
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De zuivelfabriek kwam destijds niet zomaar uit de lucht vallen. 
Er gmg bijna vijfentwintig jaar van voortrekker sar beid aan vooraf, 
van vechten tegen traagheid, ongeloof, angst voor investering m 
het ongewisse en verlies van zelfstandigheid. 

Marktproblemen. 
Na de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) brak een rampzalige tijd aan 
voor de Nederlandse boeren. Rusland en Amerika overstroomden de 
markt met goedkope granen, waardoor de prijzen van landbouw- en 
veeteelt producten onder zware druk kwamen te staan. De rogge 
leverde slechts ƒ 4,- per mud op, de varkens deden 16 cent het 
pond, de boter kostte 30 cent per pond en men kocht 8 eieren voor 
slechts één dubbeltje. Land in den Esch, zo leest men m het 
jubileumboekje, werd verkocht voor ƒ 300.- per ha en heideperce
len gingen voor ƒ 20.- a ƒ 40,- van de hand. Vergelijken we deze 
prijzen met die van tegenwoordig, (eieren bijvoorbeeld kosten nu ± 
25 cent per stuk, boter kost ± ƒ 4,80 per pond) en zetten we die 
prijzen af tegen de lonen van nu, die zeker het veertigvoudige van 
toen zijn, dan zijn de zuivelproducten thans wel zeer goedkoop als 
gevolg van de enorme mechanisatie en automatisering, terwijl de 
waarde van de grond thans veel hoger ligt. Waar koopt men die 
nog voor 40 x ƒ300,- = ƒ 12000 per ha"? 
Door de buitenlandse concurrentie konden de boeren in het laatste 
kwart van de vorige eeuw hun producten slecht kwyt. Daarnaast 
tobde men met kwaliteitsproblemen. Lukte het al eens aan deze of 
gene boer om via Heijmans of Reiraelmk een vaatje boter op de 
Deventer markt te slijten, dan moest men toch altijd genoegen nemen 
met de laagste notering. De kwaliteit van de Achterhoekse boter 
(zandboter) kon niet wedijveren met die van de Friese, die de bes
te van ons land heette te zijn. 
Boter maken deed elke boerin zelf, daardoor verschilde de kwali
teit van huis tot huis. En de onhygiënische omstandigheden, waar
onder die boter werd vervaardigd en bewaard, maakten, dat de 
"zandboter" geen beste naam had. 

Deense concurrentie op de Botermarkt. 
Ontnuchterend op de boeren werkte de concurrentie, die de Friese 
boter op de Engelse markt kreeg van de Deense. Die bleek enorm m 
kwaliteit gestegen te zijn, doordat de Denen overgestapt waren op 
bereiding m coöperatieve fabrieken, waardoor men een kwaliteit 
verkreeg, die de Friese boter naar de kroon stak. 
In Nederland moest dus het roer ook om, wilde men nog mee kunnen 
doen op de buitenlandse markt, want ook m Duitsland had vooral 
de "zandboter"uit Nederland een slechte naam. Deels door slechte 
bereidingswijzen, deels door geknoei met toevoegingen aan het toch 
al slechte product. 
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Dagelijks werd vanuit alle uithoeken van Eibergen de melk in de 
inmiddels al antiek geworden melkbussen met paard en wagen aangevoerd, 
(coll. J.Kuenen) 

H.A. Huender. 
In Eibergen was het H.A Huender, promotor van de vooruitgang, die 
al in de zeventiger jaren zocht naar pogingen om de zuivelberei
ding te verbeteren. Er werd op zijn instigatie o.a. een cursus bo-
terbereiding georganiseerd bij G.J.M. Olminkhof, om te trachten de 
boerinnen te winnen voor toepassing van het z.g. Schwartze koel
systeem en het gebruik van boterkneder en thermometer bij de boter 
bereiding op de eigen boerderij. 
Maar, ondanks de aandacht, die de zuivelbereiding vanaf die tijd 
kreeg in het bestuur van de landbouwafdeling van de G.O.M., werd 
er niet veel vooruitgang geboekt. 
Een Eibergse botermarkt bijv. met Dolf Hietbrink als waagmeester, 
werd geen succes. Men trok er geen nieuwe klanten mee aan. Ook 
pogingen van wat particulieren met een z.g. handkrachtfabriekje 
liepen op niets uit. 
Tenslotte gingen H.A. Huender (die alweer) en B.J. Groot Wassink 
op onderzoek uit bij wat coöperatieve boterfabriekjes in Limburg. 
Daar zagen ze, welke weg er ingeslagen moest worden, wilde men in 
Eibergen profiteren van de vooruitgang: er moest een coöperatieve 
boterfabriek komen. Dank zij de zuivelconsulent, H.B. Hylkema, be
landde men niet op de aanvankelijk gekozen dwaalweg van gedeelte
lijke melkverwerking in de buurten, maar koos men voor een flinke 
stoomzuivelfabriek, die het hele melkverwerkingsproces voor zijn 
rekening zou nemen. 
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Bestuur en direkteur hij de oprichting. V.1.n.r.: H.Schurer (dir.), 
G.P. ter Braak, G.J. ten Cate, W.H. Smits, H.A. Huender, 
G.J.M. Olminkhof, A. Meutstege, V. te Ras, J. Leppink, J.D. te Biese-
beek, H.J. Meijers, G.J. Koeslag, en J.H. Bennink. (coll. J.Kuenen) 

Vergaderingen. 
Twee belangrijke vergaderingen markeren de tot stand koming van de 
boterfabriek, n.1. de Algemeene Vergadering van de Afd. "Eibergen 
en Omstreken" van de Geld. Ov. Mij. van Landbouw, belegd bij H. 
Schuurman, op 28 december 1898 en 24 juni 1899 de eerste Algemee-
ene Vergadering van de vereniging die als eigenaar van de op te 
richten Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "Eibergen" zou optreden. 
De notulen van de eerste vergadering, opgemaakt door de secreta
ris van de plaatselijke afdeling van de G.O.M, van Landbouw, de in 
Eibergen bekende "meester" J. Leppink, melden, dat er veel belang
stelling was voor deze algemene vergadering op 28 december 1898. 
De Heer H.A. Huender, voorzitter, wees erop, hoe herinnering aan 
een vroeger streven tot oprichting eener fabriek hem afschrikte 
om voor de tweede maal een poging te wagen. Vertrouwende echter 
op het meerdere licht, in deze zaak verspreid, hoopt hij op meer 
succes dan de vorige maal. Wijzende op de gunstige werking van 
vele fabrieken en op de tevredenheid der leveranciers, beveelt hij 
de oprichting met warmte aan, aldus de notulen. 
Huender had ditmaal groot succes, want met eenparigheid van stem
men verklaarden de aanwezigen zich voor de oprichting. 



-9-

Connnissie en Bestuur. 
Er werd toen een commissie benoemd, bestaande uit de heren G.J. 
ten Gate, G.J. Koeslag, G.Planten, J. Kuiper, A. Meutstege, A.G. 
te Vaarwerk, H. Grijzen, A.J. te Biesebeek, E.L. Hungerink, J. te 
Koppele, J.D. te Biesebeek en A.J. Grootholt, aan wie samen met 
het afdelingsbestuur van de G.O.M. v. L., de heren H.A. Huender, 
(voorzitter), G.J.M. Olminkhof, J.H. Bennink G.Jzn., H.J. Meijers 
en J. Leppink (secr.-penn.) de voorbereiding werd opgedragen. Bij 
akte op den 13e April 1899 voor den notaris Ter Braak te Eibergen 
verleden, werd de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "Eibergen" te 
Eibergen opgericht. 
Op de 1ste Algemeene Vergadering van 24 Juni 1899 werd de 
voorbereidingscommissie vervangen door een vast Bestuur en Raad 
van Commissarissen. 

Dat eerste bestuur van de 94 leden tellende vereniging, die samen 
over 312 melkkoeien beschikten, zag er als volgt uit: 
G.J. ten Gate, voorzitter, G.J.M. Olminkhof, vice-voorzitter, 
G.J. Koeslag, secretaris, H.J. Meijers, lid en W. te Raa, lid. 

Als commissarissen werden gekozen: 
H.A. Huender, W.H.Smits (de burgemeester), J.D. te Biesebeek, 
Mr. G.P. ter Braak, J.H. Bennink G.Jzn., A. Meutstege. 

Daar waren dus geen verrassende namen bij. 
De heren Huender en Ter Braak zouden hun functie van commissaris 
meer dan vijfentwintig jaar blijven vervullen, evenals H.J. Meijers 
(van Kreraers uit Mallera),die vijfentwintig jaar onafgebroken be
stuurslid zou blijven. 
De naam, die in deze rij ontbreekt, is die van J.Leppink, die zich 
na de tot standkoming van de vereniging terugtrok, maar bij het 
zilveren jubileum kreeg hij alle lof en eer toegezwaaid vanwege 
zijn zeer werkzame aandeel in de tot standkoming van de fabriek. 

De secretaris besloot de notulen van 28 december 1898 met op te 
merken: "Na veel leeds geleden en veel strijds gestreden te hebben, 
heeft de voorbereidingscommissie het genoegen mogen smaken de 
zaak tot stand te brengen." 
Maar al was er toen een voorbereidingscommissie, de strijd was nog 
niet ten volle gestreden, want er moest geld komen voor aankoop 
van een bouwterrein en realisatie van een bouwplan. 
Dat werd een probleem. Men ondernam pogingen, de boeren over te 
halen tot levering van melk aan de toekomstige fabriek en tot 
financiële deelneming in de vereniging, maar dat liep op een te
leurstelling uit. Het vertrouwen in het welslagen van de onderne
ming, die werd begroot op ƒ 32.000,-, bleek niet groot te zijn'. 
Maar dank zij het feit, dat toen een zeventiental boeren en bur
gers zich persoonlijk borg stelden voor dit bedrag, kwam de zaak 
van de grond. 



-10-

Het pet van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "Eibergen" in 
1900. (coll. J. Kuenen) 

Het bouwplan werd ontworpen door architect Enklaar uit Ruurlo en 
van de wed. E. Koeslag werd een terrein aangekocht. De foto toont 
het open veld rondom de fabriek, ver van de dorpskern. Het voor
beeld, gegeven door de fabrikanten uit de 19 eeuw, Bouquié,Prak-
ke en Ten Cate werd (onbewust?) gevolgd. Want ook die hadden hun 
fabrieksschoorstenen opgericht op redelijk grote afstand van de 
dorpskern. 
Wie kon toen bevroeden, dat die kom, na eeuwen lang nauwelijks ge
groeid te zijn, in een eeuw tijds zo zou uitdijen'' 
Op 1 februari 1900 werd de eerste steen gelegd en al op 22 mei 
van datzelfde jaar kon de fabriek worden geopend. Onder leiding 
van directeur H. Schurer kon de eerste melk worden verwerkt. Al 
gauw bleek de fabriek een juiste greep te zijn geweest voor verbe
tering van het levenspeil van de Eibergse boerenstand. 

Eibergen, juli 1993. 
E.H.Wesselink 

Bron:"Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "Eibergen" 1900-1925 
Drukkerij H. Heinen, Eibergen. Foto's Hubers, Groenlo. 
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Van Ecberge naar Eibergen. 

Naarakunde is op het ogenblik in de mode. In de laatste jaren 
zijn er dan ook veel artikelen en boeken verschenen die de be
tekenis van familie- en veldnamen tot onderwerp hadden. 
Het is en blijft een leuke bezigheid om in archieven en tijdens 
veldwerk op het spoor te komen van vele namen en de varianten 
daarvan. Maar het begrijpen van veld-, familie- of plaatsnamen 
is een zaak van geheel andere orde. Uiteraard is er over de 
naam Eibergen al heel wat geschreven en nog meer gezegd. Op lo
kaal niveau heeft Hendrik Odink daartoe een poging gedaan in 
een artikel getiteld 'Het wapen van de gemeente Eibergen' in 
het boek "Land en volk van de Achterhoek", pag. 226-227. 
Odink liet zich met name leiden door het voorvoegsel 'ei-' en 
de neerslag daarvan in ons gemeentewapen,de bekende drie eieren. 
Hij konkludeert dan ook, dat voor Eibergen de drie eieren "wel 
zin" hebben: Enigzins voorbarig, want zonder argumenten. 

Even ter herinnering: de hypothesen die Hendrik Odink opsomt 
zijn de volgende: 
1. "De naam der plaats zou ontleend zijn aan de eivormige 

gracht, die eenmaal het oude Eibergen afsloot en liep 
vanaf het kasteel Den Borgh (nu gemeentehuis) ...". 

2. "Ei zou water moeten betekenen en bergen: geborgen zijn, 
beveiligd tegen het water van de Berkel en Rammelsbeek". 

3. Een overlevering voortvloeiende uit de rivaliteit met 
buurplaats Neede: samen gingen de toekomstige Eibergenaren 
en eveneens toekomstige Needenaren kiefteneieren zoeken: 
"Vanuit een bepaald punt ging men 's morgens weg, elk 
zoekend in verschillende richtingen. Toen men 's avonds 
weer bij elkaar kwam, klonk al spoedig de vraag:'He'j ok 
elere evondene?' Het antwoord van de ene partij klonk: 
'Jao, dree'. Deze kwamen later in het wapen en de plaats 
werd Eibergen genoemd". 

4. Afgeleid van de oudste schrijfwijze 'zo om elfhonderd': 
'Eckberghe', dan zou 'eek' eik zijn en de drie eieren 
eikels zijn. 

De enige bron die Odink voor dit artikel gebruikt heeft is de 
brief van de Hoge Raad van Adel uit 1816, waarin het gemeente-
wapen bevestigd wordt. De afbeelding van het wapen is voorzien 
van een wel zeer summiere omschrijving. Het laat zich raden, 
dat Odinks hypothesen eerder hebben bijgedragen tot verwarring, 
dan tot een oplossing van de kwestie van de naamgeving en bete
kenis. We zullen het over een heel andere boeg moeten gooien. 
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De problemen. 
We dienen eerst na te gaan, hoe de plaatsnaam Eiber gen in het, 
bij voorkeur zo ver mogelijk terugliggende, verleden werd ge
schreven. Als we de verkregen gegevens op een rij zetten, dan 
IS het wellicht mogelxjk het een en ander te zeggen over de 
ontwikkeling die ons 'eibergen' taalkundig heeft doorgemaakt, 
en misschien zijn er zelfs nog wel andere voorbeelden van namen 
/ woorden te vinden, die een soortgelijke ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Omdat de volksmond zo belangrijk is, zijn dialect
namen en -woorden voor dat doel zeer geschikt. We gaan te werk 
zoals bij het veldnamenonderzoek, maar alleen andersom. 
In de volgende fase zullen we er het Middelnederlands woorden
boek en het etymologisch woordenboek op onze vondsten loslaten 
en kijken of er wat bruikbaars uitkomt, want het vinden van een 
betekenis van een naam met behulp van zo'n woordenboek mag dan 
wel taalkundig verantwoord zijn, maar dat hoeft historisch niet 
het geval te zijn. 
En nog zijn we er niet, want al filosoferende blijft er een pro
bleem van Eibergen en Olden Eibergen. Want ja, hebben we een
maal een zinnige betekenis van de naam gevonden, dan nog blijft 
de vraag, op welk Eibergen die van toepassing is. Archeologisch 
schijnt Eibergen ouder te zijn dan Olden Eibergen (of zijn er 
in het kerngebied van Olden Eibergen nog niet zoveel opgra
vingen gedaan?), zodat het probleem nog problematischer wordt. 
Zouden we in staat zijn ook deze kwestie op te lossen, dan mo
gen we de borst gaan natmaken voor het gesuggereerde verband 
tussen de plaatsnaam en de eieren in het geraeentewapen. 

Afkortingen: 
GvD :Goederenlijst graaf van Dale, versie Philippi. 
Sloet :Sloet, L.A.J.W., Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en 

Zutphen.(Den Haag 1876). (Volgt regestnummer) 
InABbI :Veroffentlichungen der Historischen Kommission der Provinz Westfalen. 

Inventare der nichtstaatlichen Archive der Provinz Westfalen, 
Bleiband I, heft I: Kreis Borken: fuerstliches Archiv in Anholt, 
(Muenster 1902). (Volgt regestnummer) 

StQReg iSmit,J.G.,'Kerk en kerspel van Neede tot 1616', in: Biidragen en 
Mededelingen "Gelre", LXVII (1973), 27-49. Bijlage I: Regesten van 
de oorkonden betreffende Neede uit het archief van het Stift 
Ueberwasser te Muenster. (Volgt regestnumraer) 

AHBeReg :Schilfgaarde, A.P. van. Het archief van het Huis Bergh. Regestenli ist 
van oorkonden. Eerste en Derde stuk ('s-Gravenhagel932). (Volgt regestnr.) 

AHBeBr :Schilfgaarde, A.P. van. Het archief van het Huis Bergh. Regestenli ist 
van Brieven. Eerste Stuk. ('s-Gravenhage 1932). (Volgt briefnununer) 

WIIB iWestfaelisches Urkundenbuch. 
AHBReg :Schilfgaarde, A.P. van. De graven van Limburg-Stirum in Gelderland en 

de geschiedenis hunner bezittingen. (Assen 1961), Tweede Stuk: Regesten-
lijst. Archief Heren van Borculo (AHB). (Volgt regestnummer) 
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De sch r i j fw i j zen . (Chronologisch, gevolgd door bronvermelding.) 
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Het wapen van de gemeente Eibergen. 
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Geschiedenis van de schrijfwijzen. 
Wat is er nu af te leiden uit deze lange reeks van schrijfwij
zen? Ten eerste, dat de schrijfwijze van de twijfelachtige ver
melding uit 1188 pas in de 14e eeuw vaak in stukken vookomt. 
Is dat een reden temeer om te twijfelen aan de echtheid van de 
goederenlijst van de graaf van Dahl? 
Belangrijk is echter, dat de meeste 14e eeuwse schrijfwijzen 
vermeld worden in de twee -voor het toenmalige Eibergen- belang
rijkste archieven, namelijk het archief van het hoogadelijk 
vrouwenstift te Vreden en het archief van de opkomende heren 
van Borculo, 
Vervolgens is er een bepaalde ontwikkeling waar te nemen in de 
twee komponenten waaruit de plaatsnaam bestaat:'ei' en 'bergen' 
Het voorvoegsel 'ei' komt in de 14e eeuw niet voor, maar wel: 
'Ec-','Eg-' en 'Ech-'. De overgang naar 'Ey-' valt praktisch sa
men met de overgang van de 15e naar de 16e eeuw. 
De tot nu toe oudst bekende schrijfwijze met -y- dateert uit 
1383 (Eygberghe). Deze spelling bevat ook nog de -g- voor de 
-b-. De eerste letter had het blijkbaar moeilijk om zich te 
handhaven voor de -b-, en was gedoemd te verdwijnen, 
In de 15e eeuw maakte de -g- van 'eg-' definitief plaats voor 
de -y-. In de 16e eeuw kreeg deze letter gezelschap van de -i-
en nog weer later van de -ij-. Deze drie letters werden nog tot 
in de 19e eeuw gebruikt. 

Het tweede deel van de plaatsnaam, -bergen-, heeft gedurende de 
middeleeuwen betrekkelijk weinig ontwikkeling doorgemaakt. 
Vrijwel konstant is er de schrijfwijze op -berg(h)e. Alleen in 
een enige vermelding in de lijst uit 1188 is er sprake van een 
-n- op het eind. Daarna pas weer in 1463: Eybergen. In de 16e 
eeuw komen -berghe- en -berghen- naast elkaar voor. De -n op 
het eind heeft zich nooit 'echt' door weten te zetten. 
Officieel heten we nu Eibergen, maar in het dialect heet de 
plaats nog altijd Eibarge, zonder -n dus. Deze variant, al dan 
niet verhollandst, komt ook in de 17e en 18e eeuwse stukken nog 
voor: Eiberge. Op één uitzondering na, namelijk 1493: Eybarch, 
hebben we de dialectnaara echter niet in middeleeuwse papieren 
kunnen terugvinden. 

Op zoek naar een betekenis. 
ei-
Duidelijk is, dat de plaatsnaam uit twee komponenten bestaat: 
ei- en -bergen. In de lijst van schrijfwijzen kunnen we zien, 
dat de oudste schrijfwijzen vrijwel altijd beginnen met ec-, 
eg-, of ech-. 
Bij het zoeken naar een betekenis zouden we nu al kunnen vast-
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stellen, dat er in de oorsprong van de plaatsnaam, daarbij af
gaande op de oudst bekende schrijfwijzen, geen verband lijkt te 
zijn met het (kievits)ei. Daarin worden we gesteund door het 
woordenboek, dat aangeeft, dat in het oudhoogduits, het oudsak-
sisch en het middelnederlands het woord 'ei' al niet anders ge
schreven werd dan thans. (Het Engelse 'egg' is aan het Noors 
ontleend). 
Nu het ei afgevallen is, blijven er nog twee mogelijkheden over 
ec = eik en ec/ech/eg = eg(ge). De eerste mogelijkheid, waarin 
het 'ec-' van Ecberghe 'eik' zou betekenen, lijkt minder waar
schijnlijk: zowel in het middelnederlands, als vandaag de dag 
nog in ons eigen dialect, heet de eik: eek (eken). Het middel
nederlands had ook de variant elke. Deze vormen zijn niet terug 
te vinden in de oudste spelling. 

Over blijft dan de stelling: ec/ech(t)/heg/eg(het)- = eg. 
Wat heeft die 'eg' te maken met Ecberghe en Eibergen? Het was 
deze overgang van Ec- naar Ei-, die ons voerde naar Eg. En nu 
kwam ons met name het dialect te hulp. Want in Hupsel hebben we 
een boerderijnaam Elmers, afgeleid van een voornaam E(n)gbert. 
De naam verbasterde via varianten als Engberts en Eimbers tot 
de huidige spreek- en schrijfwijze Eimers. 
De voornaam Egbert heeft men wel eens verklaard uit: eg= zwaard 
en -bert= glanzend, stralend, schitterend ( J. van der Schaar, 
Woordenboek van voornamen). 
De Hupselse huisnaam brengt ons op een ander dialectwoord, waar
mee we wel heel direkt de kern van de zaak te pakken krijgen, 
nl. Eide, oftewel de eg, een in landbouwkringen niet onbekend 
werktuig. Ons woord eide is een verbastering van het middelne-
derlandse woord egghe en eghede. Alvorens over te gaan op moge
lijke betekenissen van dat ec/eg, wil ik nog wijzen op de verge
lijkbare ontwikkeling van ons woord 'zei': begonnen als 
'seghede', werd het achtereenvolgens 'zegde' en 'zeide' tot ons 
huidige (hij/zij) 'zei'. 

De eg, egge of eide, is een langzamerhand in onbruik rakend 
landbouwwerktuig, bestaande uit een houten of ijzeren raam, 
waarin in schuine richting houten of ijzeren pennen (de egge-
tanden) waren gestoken, waarmee het bouwland werd gesleept om 
groffe kluiten fijn te maken, om onkruid te vernietigen of om 
het zaadgoed onder de aarde te brengen. 
Toen de tractoren hun intrede deden, degradeerde de eg vaak tot 
weidesleep, en werd zijn werk op het bouwland overgenomen door 
de kultivator. In de diverse woordenboeken wordt een onder
scheid gemaakt tussen het landbouwwerktuig eg of egge, en egge, 
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Ansichtkaart uit het begin van deze eeuw van het gemeentehuis welke 
stond tussen de N.H. kerk en de pastorie aan de Grotestraat. 
Het gemeentewapen is nog te zien. (coll. J.Baake) 

waarmee dan het scherp van een mes, van een beitel of beil e.d. 
aangeduid wordt. Dit is in wezen een schijntegenstelling, als 
je kijkt naar de betekenissen van het woord 'egge' in het Mid
delnederlands (dat is de geschreven taal van de Middeleeuwse 
Nederlanders). Het Middelnederlands Handwoordenboek geeft als 
varianten op ecke en hegge. Betekenissen: 1. de scherpe kant 
van een wapen, het scherp van tanden. 2. iedere spitse punt, 
hoek, grens. 3. zelfkant. 
Het zal duidelijk zijn, dat de tanden van de eg prima voldoen 
aan de omschrijving onder 2. Duidelijke verwantschap is er met 
het Duitse 'Ecke' (hoek, uitstekende punt of kant) en het Engel
se 'edge' (scherpe kant, rand, snede; scherpte; zelfkant). 
Over de oorspronkelijke betekenis van het woord zegt het etymo
logisch woordenboek, dat het behoort bij de wijd verbreide indo-
germaanse basis ak-, ok-, "scherp zijn", "punt". 
Het Oudhoogduits kende een woord ecka, dat "scherpe punt" of 
"scherpe zijde" betekende. Het Oudsaksisch had het woord eggia, 
wat "scherpe kant, zwaard"betekend. Het Oudfriese woord eg en 
het angelsaksische woord ecg hadden een identieke betekenis. 
Het germaans kende agjo: "punt, scherpe kant, scherp van een 
zwaard". 
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Deze variant van het 
gemeentewapen van Eibergen 
IS uit Hillebrands 
"Wappenfibel". 
C. Druif, de auteur van het 
boek Nederlandse Gemeente 
Wapens, vond het dermate 
interessant dat hij 
besloot deze op te nemen 
m zijn boek. 

-bergen 
De zojuist afgedankte eieren hebben altijd meer tot de verbeel
ding gesproken dan het tweede deel van de plaatsnaam. Toch kos
ten die 'bergen' ook de nodige hoofdbrekens. Alhoewel het er 
sterk op lijkt, dat Eibergen ooit een 'borg' bezeten heeft, is 
het op het eerste oog weinig waarschijnlijk, dat deze borg zijn 
naam geschonken heeft aan de plaats. 
Want een borg, die een versterkte plaats is, heet in het 
dialect nog steeds zo, en in de bronnen is het al niet anders. 
Borg en Burch liggen dicht bij elkaar. Slechts eenmaal wordt 
Eibergen 'Eyburch' genoemd (1493), maar aan deze, overigens wel 
erg late vermelding, hoeft geen bijzondere waarde gehecht te 
worden, temeer daar de brief waarin deze naam genoemd wordt, 
afkomstig is van een voor het toenmalige Eibergen buitenlands 
staatshoofd, namelijk hertog Karel van Gelre. 
Een eeuwenoude Eibergse borgnaam is de Kattenborg. In het dia
lect heet de plaats Eibarge(n). Dit -barge kan m.i. zowel 'berg 
(in de Eibergse verhoudingen een wat meer dan normale natuur
lijke verheffing van het landschap) als 'borg' betekenen. 
Met 'barg' bedoelen we zowel de Needse berg als de Mont Blanc. 
'Barg' heeft in het Eibergse ook de betekenis van zanderige 
hoogte: Jukkenbarg (Olden Eibergen), Zandbarg (Voor-Beltrum), 
boerderijnaam. Een derde betekenis is: hooi-, korenberg. Maar 
in die betekenis zal hij wel niet voor de plaatsnaam gelden. 
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0ns 'barg' kan echter ook 'borg' in de zin van 'versterkt huis' 
betekend hebben: in oude stukken komt in Rekken een boerderij-
naam Bargwever voor. Deze reeds in de vorige eeuw verdwenen 
boerderij dankte zijn naam aan de nabije ligging van een al 
veel langer geleden verdwenen havezate Borg. De -o- heeft hier 
plaats gemaakt voor de -a-. Dit is een typisch Oostnederlands 
verschijnsel geweest: hoeveel Ten Gate's zijn er niet begonnen 
als Kote? De moeilijkheid in dit geval is echter, dat de uit
gang -barg schriftelijk, op een, overigens alweer vrij late, 
uitzondering na: Eybarg (1493), niet is overgeleverd. 
In de middeleeuwse bronnen is de schrijfwijze vrij konstant: 
-berg(h)e. En dat laat zich nauwlijks rijmen met het daarvan in 
de bronnen toch strikt gescheiden -borg. 
Het Middelnederlandsch Handwoordenboek lost in deze kwestie 
niks op. Berch (barch) betekent: 1. berg; 2. gebergte; 3. burg 
(burcht). Daarvan strikt gescheiden: borch (burch): 1. vlek, 
stad; 2. burcht. 

Historische bewijzen. 
Op grond van het overgeleverde materiaal en de historische be
wijzen daarvoor, is het moeilijk om de naam te begrijpen. Dat 
geldt vooral voor het eerste deel van de naam, waarbij gekonsta-
teerd moet worden, dat hij aan het einde van de 14e eeuw reeds 
onbegrepen moet zijn geweest (ec- werd eij-). 
Taalkundig is deze komponent wel begrijpbaar, maar historische 
bewijzen zijn er niet voor te vinden. Op dit moment kunnen we 
meer beginnen met het tweede deel van de plaatsnaam, dan met 
het ec-/ech-/eg-. Archeologische vondsten toonden aan, dat er 
een versterking gestaan moet hebben, daar waar nu het gemeente
huis staat. Volgens de overlevering zou die versterking Den 
Borg geheten hebben. Het schriftelijk overgeleverde materiaal 
laat echter een afleiding van de plaatsnaam uit de -borgnaam 
niet echt toe. Vanuit het dialect is een overgang van -o- naar 
-a- wel verdedigbaar en daardoor ook een afleiding uit 'borg'. 
Maar dat geldt ook voor de betekenis van 'berg' als (zanderige) 
hoogte: immers de nederzetting Eibergen lag betrekkelijk hoog 
en daardoor beveiligd voor het in de direkte omgeving van de 
plaats samenvloeiende water van Berkel en Ramsbeek. 
Dat is nog goed te zien in de omgeving van het industrieterrein 
'De Mors', alwaar een plotseling hoogteverschil optreedt naar 
de Borculoseweg en de begraafplaats aan de niet voor niets zo 
genoemde 'Hoge Oever'. Dit hoogteverschil is oorspronkelijk ken
merkend geweest voor de gehele zuidoever van de Berkel: vanaf 
'De Mors' tot in het Simmelink. Ten opzichte van dat water zit 
in de plaatsnaam wel zeker ook het element van 'geborgen zijn' 
(en misschien wel in een burcht, zodat we twee vliegen in een 
klap vangen!). 
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VxVN W E G E D E N K O N I N G . 
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RAAD, 

De Hoge Raad van Adel heeft bij besluit van 20 juli 1816 op verzoek 
van de gemeente Eibergen bevestigd, in het bezit te zijn van het 
hierbij afgedrukte wapen, zijnde een schild van lazuur (hemelsblauw) 
beladen met drie eieren van goud, geplaatst een op twee. 
(Oud-Archief gemeente Eibergen) 
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Het hele verhaal staat of valt echter met de veronderstelling, 
dat het huidige Eibergen naamgever van de plaats is. Er is ook 
nog een Olden Eibergen, dat veel later dan de 'dochter' wordt 
genoemd, namelijk pas in 1331. Het lijdt geen twijfel, dat de 
kerk van de in de oudste bronnen genoemde parochie Eibergen het 
gebouw (of de voorloper) van de huidige hervormde gemeente is. 
Dat is bij de restauratie in de aanvang van de jaren '70 afdoen
de vast komen te staan. Blijft over de mening van B.H. Slicher 
van Bath, die veronderstelde, dat om de kerk later een nieuwe 
dorpskern kan zijn ontstaan. Hij noemde hier met name Eibergen 
en Oud-Eibergen (Mensch en Land in de Middeleeuwen, I, Arnhem 
1977, ongew. herdruk der uitgave van 1944), blz. 27). 
De in het inkomstenregister van het Stift Vreden voorkomende 
'curtis Ecberghe' is naar alle waarschijnlijkheid identiek met 
de (latere) hof te Vaarwerk te Olden Eibergen. (1340 Ie vermel
ding) 
In dit verband kan gewezen worden op andere 'voorwerken' (te 
Buurse, Lonneker en andere plaatsen in Twente), waar een 'voor
werk' de oude naar de plaats genoemde hof opvolgde: de hof te 
Buurse werd later Scholten Vaarwerk etc. 
Het is echter ook mogelijk, dat de namen Olden Eibergen en Ei
bergen ontstaan zijn als gevolg van een splitsing van het marke 
gebied. Op een kaart, ten Rijksarchieve te Arnhem bewaard, is 
te zien, dat de Eibergse en Oldeneibergse marken door elkaar 
lopen, en deels zijn ze te beschouwen als één marke. Deze kaart 
moet met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden, omdat ze 
een reconstructie (17e eeuw) is van een vermoedelijk 15e eeuwse 
situatie, en ze bovendien diende als bewijs van een proces ge
voerd voor het Hof van Gelderland. De grenzen van de marke van 
Eibergen liggen hier vrijwel direct ten oosten van het dorp, 
alwaar het bos van de Rambsbeecke tot een ander (rechts-) ge
bied behoorde. 
Dit staat in scherp contrast met de gangbare kennis, immers we 
wisten tot voor kort niet anders, dan dat de Holterhoek de 
marke van Eibergen was. Inmiddels hebben we het terrein van de 
historische bewijsvoering al verlaten, omdat er (nog) niets be
wezen kon worden. 
We zullen tevreden moeten zijn met wat woordenboekenkennis, 
vage historische aanduidingen en dus met een plaatsnaam die 
nauwelijks te begrijpen is. Eén van de gevolgen was, dat Eiber
gen in de loop van de Nieuwe Tijd een wapen kreeg (bevestigd 
als gemeentewapen in 1816), dat aangepast was aan de toen ge
bruikelijke schrijfwijze van de naam. 

Olden Eibergen, augustus 1990 
Bennie te Vaarwerk. 
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Ons zoekptcuü^c 

In onze beide vorige nummers van Old Ni'js gingen we op zoek 
naar personen op oude foto's van Eibergen en Beltrum. Ditmaal 
hebben we een schoolfoto uit Rekken van een bijzonder formaat. 
Je komt ze niet veel tegen, foto's waarop zo'n 80 personen 
staan afgebeeld. De commissie 'Foto-expositie Oud-Rekken' die 
momenteel druk bezig is met het zoeken naar namen bij de foto's 
die zij aangeboden krijgt, roept de hulp in van oudere Rekkena
ren. Het gaat om de Openbare Lagere School met op de achterste 
rij in het midden meester Lenselink, rechts op de foto met don
kere pullover staat Herman Floors (Wesseler). Deze opname da
teert uit ca. 19A8. Heel wat opa's en oma's die hun kleinkinde
ren in deze leeftijd hebben, zullen zich zeker, misschien met 
wat moeite, terug herkennen. 

We vragen onze lezers de namen, het liefst schriftelijk, als 
volgt door te geven: 
Ie rij, zittend, v.l.n.r., genummerd van 1 t/m 18 
2e rij, zittend op de knieën, v.l.n.r., genummerd van 19 t/m 38 
3e rij, staand, v.l.n.r., genummerd van 39 t/m 59 
4e achterste rij, v.l.n.r., genummerd van 60 t/m 81 

Reakties gaarne zo spoedig mogelijk aan: G. te Nijenhuis. 
Rekkenseweg 34, 
7157 AE Rekken. 
Tel 05453-1233. 
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In een Rijtuigje ! 

In 1834 verliet een aantal mensen de Ned. Herv. kerk, de zoge
naamde afscheiding van Ds. de Cock. 
Tien jaar later werd ook in Aalten een afgescheiden gemeente ge -
sticht, waaruit na veel wederwaardigheden en strubbelingen de 
huidige Gereformeerde Kerk mede is voortgekomen. 
Voorgangers waren in de beginperiode dun gezaaid, dus was de 
prille kerk van Aalten zeer gebaat bij het voorstel van een 
jonge boerenzoon uit Varsseveld, om hun predikant te worden. 
Deze dertigjarige Derk Breukelaar werd in 1884 dominee in 
Aalten, maar eerst moest hij een tweejarige opleiding volgen 
bij Ds. Brummelkamp te Arnhem. Hij werd in 1846 in zijn ambt 
bevestigd en bleef tot 1888 in Aalten werken. 

De pastorie was een boerderijtje, want zonder zelf de eerste 
levensbehoeften te verbouwen en één of meer varkens te mesten, 
kon op het platteland geen dominee of onderwijzer het hoofd bo
ven water houden. 
De tractementen waren laag en van roeping alleen valt niet te 
leven. Een koetsje en een paard waren onontbeerlijk, de gemeen
te was te uitgestrekt om te voet de leden te bezoeken. 
Over zijn twee oudste zonen gaat de volgende anecdote. 

Gerrit Jan ging voor onderwijzer leren, zijn iets jongere broer 
Willem koos voor predikant en ging op de toen pas opgerichte 
Theologische Hogeschool in Kampen studeren. Gerrit Jan hoorde 
zoveel goeds over de opleiding van Willem, dat hij al gauw zijn 
broer volgde. 
Het gevolg was dat de gebroeders nagenoeg tegelijk hun kandi
daatsexamen aflegden. Nu nog een beroep. 
Hun eerste preekverzoek kwam van een kleine huisgemeente te 
Rekken. Lang voordat in 1902, samen met Neede, officieel de 
Gereformeerde Kerk van Neede-Rekken werd geïnstitueerd, verga
derde een groepje afgescheidenen in de keuken van de boerderij 
Te Raa-Hemsink aan de Zuid Rekkenseweg. 
't Was 1882 toen Hemsink op eigen erf en uit eigen middelen een 
klein kerkje liet bouwen. 
We schrijven 1885, toen de gebroeders Breukelaar in het rijtuig
je van vader stapten om op een mooie vroege zondagochtend de 
behoorlijk lange reis naar Rekken te ondernemen. 
Ze preekten elk één keer en blijkbaar hadden ze het er goed af
gebracht, want voordat ze weer aan de terugreis begonnen stopte 
Hemsink een gesloten enveloppe in de hand van Willem. Zo gauw 
ze uit het gezicht van de boerderij waren, zei Gerrit Jan:"Kijk 
's vlug wat er in zit." Willem bleek niet zo nieuwsgierig en 
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In 1882 liet Hemsink aan de Zuid-Rekkenseweg op eigen erf een klein 
kerkje bouwen. Men heeft er ruim vijftig jaar diensten gehouden. 
Op een zondagmorgen in 1947 is het tijdens een windvlaag in elkaar 
gezakt, (coll. W.J. Heinen) 

wimpelde de vraag af. "Heb toch geduld tot we thuis zijn, meer 
dan vijf gulden zit er vast niet in. We hebben met twee man een 
beste kost gehad, maar jij krijgt in ieder geval een rijksdaal
der, ook als er minder in zit, jij bent de oudste. Mocht er 
toch meer in zitten, maar dat zal wel niet zo zijn, dan delen 
we gelijk op." 

Maar Gerrit Jan hield vol en na wat tegenstribbelen, maakte 
Willem de enveloppe open en wat zat er in ...? Nota bene een 
tientje. In die tijd was een halve cent nog in hoog aanzien. Ze 
wisten niet hoe ze het hadden. 

Heerde, juni 1992. 
G. van der Ziel. 



-26-

In het vorige nummer van Old Ni'js deden we een oproep om ons 
te helpen bij het zoeken naar namen van leerlingen uit Beltrum 
uit de jaren twintig. Deze oproep was niet tevergeefs. 
Met behulp van o.a. mevr. A. Gebbink-Zemann en de hr. en mevr. 
Stoteler zijn we niet alleen de namen te weten gekomen maar 
weten we nu ook dat de foto in 1924 gemaakt is. Bij de redaktie 
bestond het vermoeden dat deze foto gemaakt was voor de ingang 
van het Gerardus-Majella. Maar dat bleek niet juist te zijn. 
Het gaat namelijk om de R.K. school aan de Meester Nelissen-
straat naast het vereenigingsgebouw Concordia. De school is 
onlangs afgebroken. We gaan terug naar ca. 1920 als het R.K. on
derwijs gelijk wordt gesteld met het Openbaar Onderwijs. Ook in 
Beltrum wordt deze gelegenheid aangegrepen om een R.K. school 
te krijgen, en met succes. Architect Hoogenkamp uit Doesburg 
krijgt de opdracht tot het tekenen van de school en onder toe
zicht van twee opzichters: Paret (een Vlaming) en Graafsma uit 
Doesburg wordt in 1921 de nieuwe school opgeleverd. 
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Het was voor ons kinderen of we in de Hemel kwamen, want we wa
ren zo'n oude school gewend. Er was zelfs centrale verwarming, 
maar nog geen waterleiding. Als je dorst had maakte je gebruik 
van de pomp. Veel kinderen bleven in de middagpauze over, aldus 
één van de schriftelijke reakties. 
De eerste hoofdonderwijzer was meester Nelissen. Het laatste 
schoolhoofd was meester Jansen. En dan nu de namen: 

1. Willem Zemann, schilder 
2. Hendrik Stoteler, ( Kip) 
3. Grada Drostenborg. 
4. Marie Ribbers-Zemann. 
5. Theodor Drostenborg. 
6. Dina Broshuis. 
7. Anna te Brake. (Koerboom) 
8. Rika Broshuis. 
9. Marie te Brake (Koerboom) 
10. Marie Nijenhuis (Eggink) 
11. Mina Stegers (Krabbe) 
12. Rika Stegers (Krabbe) 
13. Mina Nijenhuis. 
14. Marie Stegers (Krabbe) 
15. Gerard te Boome (Veldkamp) 
16. Frans te Brake (Koerboom) 
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17. Rika te Boome (Veldkamp), thans Zuster Wendeline in Tilburg 
18. Hendrik Wiggers (Klaos) 
19. Dina Wiggers (Klaos) 
20. Bernard Hofstede, was fietsenmaker. 
21. Marie Wiggers. 
22. Tonie Broshuis. 
23. Anna Zemann- (Gebbink) woont in Netterden. 
24. Mina Zemann. 
25. Fuffrouw A. ten Beusel kwam uit Beek, gem Bergh. 
26. Willem Nijenhuis. (Nijhof) 
27. Meester Reinders. 
28. Frans Nijenhuis. (Nijhof) 
29. Hendrik Hofman. (Severt) 
30. Jozef Hofstede. (Smid) 
31. Johan Hofstede. (Smid) 
32. Marie Drostenborg. 
33. Anna Nahuis. 
34. Marie Takkenkamp. 
35. Jan Takkenkamp. 
36. meester L.H. Nelissen, hoofd van de school. 

Redaktie Old Ni'js. 
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KIJKJËS IN EIBERGENS VERLEDEN. 
Naar het dagboek van J.B. Menkhorst. 

Onder bovenstaande titel zijn, waarschijnlijk in de dertiger jaren 
een zevental krante-artikelen gepubliceerd, geschreven door de 
Eibergse historicus Hendrik Odink. 
Op één van zijn speurtochten naar historische gegevens over 
Eiber gen trof ons lid Jan Grijsen (van de Keerdijk) vijf van deze 
artikelen in de vorm van kranteknipsels aan tussen de nagelaten 
notities en kranteknipsels van Odink, die bij het Staring-insti
tuut te Doetinchem in bewaring zijn gegeven. Deze vijf blijken 
interessante historische gegevens over Eibergen te bevatten, 
zoals Odink die ooit aantrof in een dagboek van de 19 eeuwse 
timmerman J.B. Menkhorst. 
Het dagboek zelf is volgens Jan Grijsen op onnaspeurlijke wijze ver 
loren gegaan. Ooit moet Hendrik Odink het bij familie van Menk
horst ter lezing gekregen hebben, waarna hij de gegevens, hier en 
daar voorzien van korte toelichtingen, verwerkte en onderbracht 
in een artikelenreeks, die gepubliceerd werd in het Eibergsch 
Nieuwsblad onder de titel: "Kijkjes in Eibergens Verleden." 

Omdat dat inmiddels al haast zestig jaar geleden is, en er in de 
artikelen historische bijzonderheden vermeld worden, die niet in 
Odinks boeken voorkomen, leek het ons een goede gedachte, onze 
lezers nog eens te laten meeleven met wat de R.K. timmerman J.B. 
Menkhorst (of was hij in de eerste plaats boer?) meer dan 
honderdvijftig jaar geleden aktueel en belangrijk genoeg vond om 
in zijn dagboek vast te leggen. 

Menkhorst: thans Zwilbroekseweg 20. 
Over het huis, waar J.B. Menkhorst destijds woonde en de plaats, 
waar het stond, weet Jan Grijsen het volgende te vertellen: 
"J.B. Menkhorst woonde in een boerenhuis met een endskamer aan 
de weg van Eibergen naar Zwilbroek. 't Strodak hing laag neer o-
ver de lemen wanden en de zwaluw nestelde onder het ruime onder-
schoer. Het huis had een appelhof en lindebomen met waterput en 
er stond een iepeboom. Het lag er eenzaam, ver weg van Eibergen, 
aan de rand van een groot heideveld. Geen huizen, maar een ein
deloos heideveld met een vergezicht over het Eibergse en Hupsel-
se veld tot aan Grol toe en Zwilbroek." 
Menkhorst had nog het leger van Napoleon over de Zwilbroekse weg 
zien trekken en ook de kozakken zijn toen in de Holterhoek ge
weest. Die gedroegen zich nogal grof tegenover het volk. In 
Eibergen was er sprake van vuistslagen. Bij Slatman gooide men 
carbidkorrels in het haardvuur tot de boer zo kwaad werd, dat hij 
een stoel pakte en die aan stukken sloeg op de rug van een 
kozak. 
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Dat vertelde boer en timmerman Johannes Bernardus Menkhorst, die 
geboren was op 10 juli 1793 m een dagboek. 
Het huis van Menkhorst staat er nog steeds op Zwilbroekseweg 20. 
Wel is het tweemaal herbouwd. De foto toont het huis Menkhorst 
voor de laatste verbouwing. 

Het woonhuis van de timmerman J.B. Menkhorst in de 
Holterhoek. Het huis staat er nog steeds al heeft het 
wel twee verbouwingen ondergaan, (coll. D. Lourens) 
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We volgen nu het dagboek van Menkhorst, zoals Odink dat destijds 
publiceerde. De tussen haakjes geplaatste stukjes tekst, zijn 
toevoegingen van Odink, kennelijk bedoeld om de door Menkhorst in 
enkele woorden aangeduide personen en gebeurtenissen uit de 
19 eeuw meer herkenbaar te maken voor zijn 20 eeuwse lezers. 

KIJKJES IN EIBERGS VERLEDEN (door H. Odink) 
Onze vriend opent zijn Dagboek met 't volgende opschrift: 
"Dit boek dient tot alle uitverkooren bijzonderheden of bijgeval
len tot narichten 1) van begraven en wiend en brand zoals volgt, 
opgesteld door J.B. Menkhorst, timmerman in den Holterhoek. 

1829. Den 25 Maaij is den laatste begraven op den ouden kerkhof 
te Eijbergen (om de Herv. kerk) met naamen Nieke ten Hoelshof op 
Ketterink in den Holterhoek 2). 
Op den 6 Junij voor 't eerst begraven op den Nieuwen Kerkhof op 
den Hoogen oever, met naamen Gerrit Jan van Lochem, de zoon van 
Jan van Lochem en Hanna Honhof, timmerman te Eijbergen. (Deze Van 
Lochem woonde in 't oude Tunderinks baas-huis, dat 't opschrift 
droeg: Anno 1613 den 20 Junij, dit Hausz mit Godt erbouwet; pax 
intrantibus, excuntibus; d.w.z. Vrede, wie hier in- en uitgaan. 
Sedert enkele jaren staat er de nieuwe onderwijzerswoning.) 3). 
De Roomsche kerkhof is ingewijd door den aartspriester van Duiven 
op den 6 Julij 1829, en op 18 Julij is de eerste Roomsche 
begraven, n.l. Garrit Jan te Bemtus, oud 80 Jaren, geb. te Olden 
Eijbergen. 
(Uit een schrijven van Burgemeester van Heeckeren aan Ds. Gooszen 
van 13 Dec. 1828 blijkt, dat op het oude kerkhof Herv. en R.K. 
naast elkander begraven werden en dit wil men voortzetten ook op 
't nieuwe,"vanwege de vredelievende gezindheid welke er tusschen 
de verschillende gezindten bestaat". Daar evenwel de Katholieken 
op gewijden grond begraven wenschten te worden, werd de nieuwe 
begraafplaats in tweeen gedeeld en door loting de Herv. 't wes
telijk deel toegewezen") 4). 
1829. 21 Junij op Zondag caplaan Niekarap uit de boerschop Zwolle 
de eerste laate diens gedaan te Eibergen en ook blijven voor kap-
laan bij den heer pastoor Abbinck uit Vreden van geboorte. 
(De R.K., sinds 1616 hier zonder herder, kregen in 1796 in 
A.J. Abbinck weer hun eersten pastoor.") 5) 
1829. is het huis an den Teuge gebouwd en een joar door H. 
Ketterink bewoond en daarop door H.D. Leppinck. 6) 
1830. Op Maij door den Heer pastoor Abbinck mij aangesteld tot 
kerckemeester in deze gemeente. 
De boekweite met de zeis gemaaid, zo slecht. 
De Paus van Roomen, Gregorius XVI, geb. te Belluna 18 sept. 1795 
erweeld voor Paus 2 Febr. 1831. 7) 
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Weinigen onder ons zullen weten dat in 1829, 'Den Nieuwen Kerkhof' op 
den Hoogen oever (Borculoseweg) in gebruik werd genomen en in tweeen 
werd gedeeld, waarbij door loting de Hervormden het westelijk deel 
werd toegewezen, (coll, W.J, Heinen) 

1832. 14 Sept. Caploan Niekamp verhuiest na Hog Zeventer teegen 
Arnhem. (Nijkamp was een oom van Hofman en werd later deken en 
pastoor van Ulft, waar hij 1872 overleed). Dito op den 15 Sept. 
1832 weergekomen caplaan Janszen uit Doesburg geboren, zo van de 
school. De Heer Janszen is 2 Maaij 1834 van hier vertrokken na 
Diera bij Doesburg; dito jaar 6 Maaij weergekomen caplaan Burgers, 
geb. van Doorninck. 8) 
1835 den 5 Januari is overleden de heer burgemeester van Eijber-
gen P.R.J.W. van Heeckeren en den 9den te Lochem begraven, met 
de lijkkoets na toegebragt. (Deze notitie van Menkhorst verleid
de Odink tot invoeging van de volgende geschiedenisles, waaruit 
zijn verering voor burgemeester van Heeckeren duidelijk spreekt: 
"Van 't sterfhuis (nu de woning van Mevr. Ledeboer-Smits) tot 
aan den Hoogen oever volgde een ontelbare menigte 't stoffelijk 
omhulsel van den geliefden burgervader, zelfs de kinderen 
schreiden en daar was reden toe: als burgemeester, secretaris, 
notaris,vrederechter, schoolopziener, had hij alles gedaan om de 
stoffelijke en geestelijke belangen van Eibergen te bevorderen en 
in alles lag 't hart van een edel mensch. Vol eerbied en dankba
re hulde noemen we Uw naam: Pieter Reinhard Johan Wild van Heek-
keren!"). 
23 Januarij is overleden de heer Pastoor A.J.Abbinck, op den 29̂ ^̂  
begraven op 't Hooge kerkhof te Eibergen. 
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Op 16 Juli 1835 werd de nieuwe burgemeester C.H, Koents met Burger-
muziek ingehaald. Logement de Kroon van D. Bennink aan de Groenlo-
schestraat nu Hagemanstraat, diende als woon- en verblijfplaats van 
de nieuwe burgervader. (Ansicht 1920, coll. J. Baake) 

6 Maart is pastoor F. Sebus als herder te Eijbergen gekomen van 
Barneveld en aldaar weer tot pastoor Jan Scholten uit Hupsel. 
(Odink: dit was Gerardus Johannis Laarberg, zoon van Johannis L. 
en Anna Maria Scholten, die op de Scholte-plaats woonden in 
Hupsel; hij was geboren 12 Maart 1795 en overleed te Barneveld, 
waar hij zeer gezien was, den 6 Maart 1876) 9). 
7 Maart caplaan Burgers vertrokken na Twello bij Deventer. 
17 April. Overleden en begraven op Paasch-Maandag den 20 April. 
Gerrit Hendrik ter Braak te Ottensteen en zijn vrouw voor lange 
jaren dood, met naamen Antonette Paalhaar, dogter van 
J.W.Paalhaar en Johanna Osterhold onder Eibergen. De eenige zoon 
Johannis ter Braak, is getrouwd den 28 Nov. 1837 te Ottensteen 
met de dogter van een hoedenmaker uit Epe met naamen Angelus 
Liefckes, een deftige bruiloft, waar mijn vrouw en ik hebben te
genwoordig geweest. 
26 Juni 1835 is mijn vrouwe van Heeckeren (Jacoba Willemina Anna 
Maria van Heeckeren tot de Heest, echtgenote van onze burgemees
ter) gestorven en op den Isten Juli te Loghem met plegtigheid 
begraven. 
16 Julij is de Burgemeester gekoomen, 's avonds om 10 uure met 't 
Burgermuziek ingehaald met naamen C.H. Koents, bij D. Bennink in 
de Kroon booven gaan wonen. 10). 
In 1835 de scheppe ( schuur) een gebind aangezet en woonbaar ge-
brocht tot gebruik van Jan Weenk. 

iüHXM 
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Interieur van een boerderij uit de vorige eeuw. Zou J.B. Menkhorst 
ook zo gewoond hebben? Het spek aan de zolder, een wendezoele aan 
de voormuur met daaraan een ketel die boven het open vuur hing. 
(coll. J.Baake) 

In 1837 werd deze, zoals J.B. Menkhorst het schreef: "kapitale 
brogge gelegd over de Berkel naar Haaksbergen." Deze ansichtkaart 
is uit 1906. (coll. J. Baake) 

I 
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Van Onweer, Wind en Vuur. 
1836. 12 Februari] achter miedags 2 a 3 uur een hevigen storm van 
snee en hagel vermengt met 2 lengten en donderslagen waardoor 
het in vele kerken en torens is geslagen, te Borculo den hane op 
den toren kapot te Grol de toren van de Groote Kerk tot den grond 
toe afgebrand en in het Zwilbroek de spitse van den toren gebrand 
te Vreden den donder in de Groote toren geslagen en ook den don
derslag weer uit te Stadtlohn dito ook weer uit. 11) 
1837. Op den 26 Febr. heeft (12) mij J.B. Menkhorst ontslag ge
geven op den 12 de rekening te helpen sluiten en op den 17 
heeft de Aartspriester al goed gekeurd en van nieuw in mijn platze 
gesteld Hermanus te Nieijenhuis, J.W. te Vaarwerk al voor lange 
jaoren en nog; Derk Reekers en G.J. Geerdink opgesteld op 
Liegmieszen. 13) 
Zo ik hebbe hooren zeggen, dat op den 9den November 1800 een zeer 
sterke wind heeft geweest zo bij geen menschen geheugen niet meer, 
maar tog in 1836 op den 29 Nov. ok zeer sterk, zo dat de windmo
len te Grolle is omver gejagt, de schuren van Laarberg bij Grolle, 
't Stierkamp in de Boeshurne, de schuppen van Tietink in Hupsel, 
den Kroep in Olden Eijbergen en verscheidene getimmerte meer zo, 
die ik niet ken; Gezingboer in Liendvelde zeer geschonden. Assing 
en het Langhiet voor een 20000 gulden verkocht, alle omvergejaagt 
en kortgeslagen boomen. 14) 
Daaran volgende op den 25 Dec. de Kersavond, niet zo een sterke 
wiend, maor tog buitengewoon uit het Oosten, maor niet geen scha
de als den 29 Nov. te vooren. 
In 1837 den 1 Nov. ok een schriekelijke wiend maor tog geen 
grooten schaden; an Klein Kurmelink in Olden Eijbergen den gevel 
voor de schuppe heengevallen. 
1837. Een kapitale brogge gelegd over de Berkel naar Haaksbergen. 
(Odink: Voordien trok men door een voorde ,vandaar nog de naam 
Hondevoort, en ging de weg langs de Schephorst op de Mollerhaar 
aan). 15) 
1837. Eene buitengewone gebeurtenis aan het huis van J.B. Menk
horst. Op den 27-28 October 't tuier 17) op de plate gelegt op de 
oosten kant boven op de Grunkamer (voederkeuken) in de stopwies-
ken en bevonden door de huisvrouw van Jan Weenk wonende in de 
schuur, 's morgens komen water halen in de schemermorgen alwaor 
een diekken damp getrokken heeft uit de pannen en na de grond 
gekrapt en uitgetrapt in .... 16) met te weten of er een schadden 
koole erin heeft gezeten of wat voor vuur; maor op den 22 daar an 
volgende is door Berend te Nieijenhuis Peterszoon gevonden een 
houtskoole tusschen een ander geval van sporen. 
Donderdag 9 Oct. om getuige te geven te Zutphen voor den Baron 
van Landsweerden met 4 a 5 man: J.B. Menkhorst en zijn vrouw en 
Hendrieka te Braak geb. Weenk en Anna Gelkink, dienstmeid. 
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Van Diefstal, Brand en Geestverschijningen. 
Op den 11 Nov. 1837 's morgens met het aanbreken van den dag 
ontdekt dat de potemmer was bevuilt door een jongen, te speuren 
bij den ooven over het vonder was gekomen met liegte klompen ter 
grootte van 13 a 14 jaren en weer omgegaan achter de lienden en 
latten slaketten miedden door de rogge an de grosstriepe weer af 
en op den eerste hoek van 't land behoerende an de Erven van ter 
Weeme of Garversland op de Koldeveie en door de voetstappen 
verlooren. 
In de tijd van braoken 't vlas uit den ooven en voor dale gehalt. 
In den Teurentijd ok twee keeten of gestoolen agter de lienden 
heen en daarna van Krebbers land weggesmeeten in de dennenbos-
schen van Derk Bennink en ok niet alle weergevonden. Met Meij 
1837 hadden zij ons den hond al vergeven, misschien op dat die 
oogmerken te bereijken. Zo hebbe ik om alle spoolij tegen te gaon 
op den 13 Nov. een grooten hond gekogt van Pramertshof J.H. te 
Nieijenhuis voor 2,50 gulden ter bewaking van mijn Goet. 18) 
1837. Op den 1 December is het Gerecht van Zutphen hier an huis 
geweest. De rigter van Justitie tot narigt om de platze te zien 
waor of het vier gelegt is en om alles nog eens genauw te onder
zoeken an mijn vrouw en an de meid en Hendrik Weenk en mij, J.B.M., 
en in de Kroon laten komen om te ondervragen wat of er gebeurt 
is. De eene Teurketting weergevonden met holten voor de beusker 
voor an de aardappelkoelen, het was niet gelukt om in de graven 
te krijgen; een oude ekze in de rietkamer gelegen, dat ik dogt, 
dat ze gestolen was, wel meer dan een half jaar weggeweest. 19) 
1838. Op den 14 Maij heeft de vrouw van den koemmies van Ham 's 
avonds met haor kiender tussen 9 en 10 uuren van Eijbergen gekomen 
en tegen Pramersland gezien net of het een geest was, heel in de 
wiedte van 't Vlier afgekomen in 't land opgeloopen tot op de 
Teuge an en toen is het uit het oog gekomen en op den 16 d.a.v. 
's avonds tussen 6 a 7 uur hebben ze het weer gezien, snee-wit, 
an 't nieuwe voerriet van mijnheer Smiets uitkomen en om de loge 
Dannenboes heen gegaon en kort na Breukers steege an de dennen 
weer ingekroopen. 20) 
(In een tussen haakjes geplaatste toevoeging vertelde H.Odink het 
volgende over de commies van Ham: Deze woonde in 't huis, dat 
tusschen de Herv. pastorie en 't Gemeentehuis stond en dat mede 
bewoond werd door de familie Maas; het was in 1630 gebouwd en 
werd 1874 afgebroken. Men vertelt, dat generaal van Ham, die in 
Indie zich beroemd maakte, hier werd geboren.) 
1838. Op 28-29 Maij heeft de vrouw van Jan Weenk vermiest 3 stuks 
sarvetten van de hegge an den Hof en het ander daor hangende door 
onze meid A. Gelkink in haor huis gebrocht. Dito dagen een lappen 
Breedoek, dat weer opgebliekt werd, vermist. 21) 
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Opmerkingen: 
1) narichten is het vernederlandste Duitse woord "Nachrichten" en 

betekent :bericht, wiend = wind. 
2) Hoelshof op Ketterink in den Holterhoek. Op de steen boven de 

achterdeur van Ketterink herinnert niet meer aan de naam Hulshof. 
Op de achtergevel van deze hoererij lezen we de initialen JWtBB en 
KTHD en het jaartal 1849 en daaronder VN 1888. Dat wil zeggen, dat 
al in 1849 met dit boerenerf de naam te Biesebeek verbonden was. 
De boerderij is nog te vinden in het Simmelink aan de Ketterink-
steeg. De bijbehorende landerijen zijn opgeslokt door het Simmelink-
plan, de dorpsuitbreiding ten Oosten van de Burg. Wilhelmweg. 

3) De onderwijzerswoning, door Odink hier bedoeld, stond naast het 
Meisterspad. (naast de HEMA) aan de Grotestraat. Ze werd jarenlang 
bewoond door meester Danker, hoofd van O.L. school I. 

4) De indeling van het kerkhof aan de Borculoseweg bestaat nog steeds 
Dat ze door loting tot stand kwam, zal bij weinigen onder ons 
bekend zijn. 

5) Hendrik Odink meldt, dat pastoor Abbinck al in 1796 pastoor te 
Eibergen werd. Op diens grafsteen op het R.K. kerkhof staat echter 
"IN HET JAAR 1835 DE 23 JANUARIJ IS DE WELEERWAARDE HEER 
J.A.A.ABBINCK R.K. PRIESTER IN DEN OUDERDOM VAN 65 JAREN OVERLEDEN 
EN DEN 28 DITO BEGRAVEN. ALHIER PASTOOR GEWEEST SEDERT 1806. BIDT 
VOOR ZIJNE ZIEL. R.I.P." 

6) Waar lag den Teuge? 
7) "erweelt" is een vernederlandsing van het Duitse "erwahlt" = 

"gekozen". 
8) hog Zeventer = hoog Zevenaar en Diem = Didam. 
9) Scholteplaats in Hupsel. Jan Grijsen weet, dat hiermee bedoeld 

wordt de boerderij, waar de eerste helft van deze eeuw Horstman 
boerde. Thans wordt het bedrijf uitgeoefend door diens schoonzoon 
A.G.H.te Biesebeek, die opgroeide op het hierboven genoemde 
Ketterink. 

10) Hier hebben we weggelaten de tussen haakjes geplaatste toevoe
ging van Odink: "Bennink was later Elbrink, nu de dokterswoning 
aan de Groenlosche straat". 
Sinds Odink dit schreef, diende dit doktershuis nog een groot aan
tal jaren als postkantoor. Tenslotte is het afgebroken. In de tuin 
ervan werd het huidige postkantoor gebouwd en op de plek van het 
oude ligt nu het H. Odinkplein. 

11) "leugten". Het Duitse woord voor 't Achterhoekse "lochten"= 
"lichten". Het valt op, dat het Nederlands van Menkhorst hier en 
daar is doorspekt met Duitse woorden, zoals: leuchten, genauw 
(= nauwkeurig), platze (= plaats), al gebruikt hij dat onjuist. 
Duitsers zouden hier het woord "Stelle" gebruiken; daarnaast ge
bruikt hij vernederlandse Duitse woorden, zoals bv. "narigt" van 
"Nachricht= tijding, bericht; "Ekze" van "Axt"(= bijl) en "Dannen-
boes" voor dennebos, en daarnaast zuiver Achterhoeks in "jaoren", 
"nao", "maor" en "koele"(=kuil), "graven" (nauw verwant met het 
Duitse Graben) voor sloot en "spitse"(= torenspits). 
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12) de zin moet waarschijnlijk luiden:"heeft de pastoor mij J.B.M, 
ontslag gegeven". Met aartspriester zal de aartsbisschop bedoeld 
zijn 

13) Liegmieszen = Maria Lichtmis, 2 februari. 
14) Verkoop Assing en Langhiet. Bedoeld zijn: de landgoederen Assmk 

(bos) en Lankheet. 
15) Schephorst. Deze naam, ook door Odink in zijn verhaal over de 

Mallemse molen gebezigd,is praktisch verloren gegaan. Nu heet die 
plek in de volksmond "Joddenbulte, omdat daar, aan de oever van 
de Berkel, thans het jodenkerkhof ligt. De Mollerhaar was het 
heideveld ten N. van de Mallemse Molen. Op het laatste stukje 
heide op de Hoge Haar is de villa "De Schuilhoek" gebouwd. Of 
Mollerhaar te maken heeft met het woord "Molle"(molen) of Mallem 
is met duidelijk. 

16) tussen "in" en "met" ontbreekt m.i. een zinnetje, dat aangaf, 
waarin vrouw Weenk de smeulende strowis wierp om het vier(=vuur) 
uit te trappen. Jan Weenk woonde in een huisje aan de ingang van 
het pad dat naar Menkhorst leidde. Voor water moest ze blijkbaar 
naar Menkhorst. Niet ieder huis had toen een waterput' 

17) Wat is een "tuier"'? 
"stopwieske", een strowis, om gaten dicht te stoppen"̂  Zoals de 
strowissen, waarmee men bijpannendaken de kieren tussen de 
dakpannen dicht stopte"? 
Wie weet er nog de betekenis van de woorden "slaketten" en 
"grosstrieppe"'' 

18) voor dalen gehalt = Naar beneden gehaald, 
wat was "teurentijd""? 
wat IS "spoolij"*? 
Krebbers, later generaties lang Hasselo aan de Rekkenseweg. Naar 
deze boerderij is de Krebberskamp in het Simmelink genoemd. 
Erven ter Weeme. Let op de schrijfwijze zonder h ' De huidige mode 
dit woord met h te schrijven, is onverklaarbaar. 
Garversland op Koldeweie'. Waar zou dit geweest zijn"? 
"de hond vergeven." Misdaad bestond m "die goeie ouwe tijd" dus 
ook al. 't Was in die goeie ouwe tijd toch blijkbaar met altijd 
zo "geneugelijk", als men ons thans wel eens wildoen geloven. 

19) "teurkettmg"- waarschijnlijk foute schrijfwijze van tuerkettmg= 
deurkettmg. 
"holten en voor an de beusker voor an de aardappelkoelen" Wat 
was een beusker"? 

20) Waar zou de "Teuge" gelegen hebben"? 
"de loge Dannenboes" Waarschijnlijk een schrijf- of drukfout voor 
"hoge dannenboes" =dennenbos. "Boes" van het Duitse "Busch". Maar 
dat woord betekent eigenlijk struikgewas. 
Waar lag het "voerriet" van meneer Smits'? Was dit G. Smits, de 
vrederechter of D.W. Smits, de ouderling van de Herv. kerk"? 

21) Wat was een "breeddoek""? 
Ook hier al weer sprake van diefstal. En dat in die "goeie ouwe 
tijd","toen de mensen veel meer voor elkaar over hadden",zoals 
men nogal eens hoort beweren. 

Bewerking: redaktie Old Ni'js E.H. Wesselmk. 
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Transportnota's uit lang vervlogen tijden. 
Voordat er in de tweede helft van de vorige eeuw spoorwegen wer
den aangelegd, werden de meeste goederen met paard en wagen ver
voerd. Eigenlijk werd de stortkar het meest gebruikt, maar 
moest er over grotere afstand iets worden vervoerd, dan maakte 
men toch van een vierwielige wagen gebruik. 
Veel mensen waren op anderen aangewezen omdat zij niet over een 
paard en wagen beschikten. Meestal waren het landbouwers, waar
op dan een beroep werd gedaan; zij waren in het bezit van paar
den en wagens. 
In "Den ligger 1783 Gerrit Olminkhof zijn Schrijfboek" en in 
andere geschriften van mijn betovergrootvader, kwam ik notities 
tegen van twee eeuwen geleden, waarin sprake is van situaties 
die wij ons nog nauwelijks kunnen voorstellen. 
Wat ons niet vreemd in de oren klinkt, zijn de namen, die we nu 
anno 1991 nog tegenkomen. De hieronder volgende lijst van bewe
zen diensten heeft geen chronologische volgorde, omdat de namen 
bij andere zaken staan vermeld van genoemde personen. 
Niet iedereen kon het transport betalen. Men betaalde dan in 
natura door bijvoorbeeld in de hooi- of rogge-oogst te helpen. 

1788 12 juni een voor (vracht) schadden van 't Langelo vene 
met 3 paarden aan Berent Brueker of Peussen. 
Men mag aannemen dat de genoemde man leerlooier en 
mogelijk ook schoenmaker was, omdat er aan hem ook 
"Beeste veile" en "Eek" werd verkocht. 

1780 10 september voor Veltkamp. Een voor schadden van het 
Mallemce Venne. 

1785 Een voor schadden gehaald van 't Haxbergse Venne is 
ƒ 1-10-0. (De omschrijving van het vrachtgeld is: 
guldens-stuivers-duiten) 

1775 In Mei heeft Esken Nalenberg een dag in het veen 
geholpen. 

1782 Jan Ardelman. Een dag plaggen Meyen, 5 stuivers. 
Jannes Olminkhof, zoon van hiervoor genoemde Gerrit, 
bezat onder Haaksbergen veengrond. Plaggen en turven had 
men voor eigen gebruik natuurlijk ook nodig, maar waar
schijnlijk heeft men daarvan ook verkocht. 

1775 Gerrit Ten Hoopen Twe voor kluin van 't Eybergsche vene 
gehaald en nog Een voor spaander gebragt. 

1774 voor Pas Olthaar Een voor kluin van 't Eybergsche vene 
gehaalt. 

1775 idem. 
1783 in October Een voor torf gehaalt van 't Eybergse vene. 
1783 van 't haxbergse veene 1 voor torf met twe paarden is 

ƒ 1-10-0. 
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1780 Den 11 September voor Aaltien Harperijnk Een voor torf 
gehaalt van 't rijssense venne is 3 Gul. 

1780 voor de Wedw. Ruwhof gehaalt twe voor torf van 
't Eybergse vene is 4 Gl. 

1781 nog twe voor gehaalt is 4 Gul. 
1783 nog een dag plaggen varen met 3 paarden is 3 Guld. 

nog een voor torf van 't Eybergs vene gehaalt is 2 Gulden. 
1784 10 sept. voor Jan Ruwhof Smit (Smid Jan Ruwhof woonde 

te Neede) Een voor schadden van 't Langelsche vene is 
1 Gul. 10 Stuy. 

1792 voor Jan Ruwhof van 't haxbergse vene met twe Paarde Een 
voor torf ƒ 1-10. 

1782 Voor Jan te Nijenhuis 10 nov. 2 voor holt uit Assink Bos 
is 1 Gl. 10 St. 

1783 Een voor schadden van 't Langelo vene is 1 Gl. 10 st. 
Een voor holt uit den Zwilbroeker bos gehaalt. Nog gehald 
een voor torf van het Zwilbroek is twé gulden. 

1786 Een voor torf van 't Eybergsche venne. 
1787 Een voor torf van 't langelse vene met 3 paarden ƒ 1-15-0. 
1785 1 dag met 3 paarden plaggen varen is 2-10-0. 
1793 den 12 August voor Jan te Nijenhuis Een voor holt van 

Diepen (Diepenheim) is ƒ 1-10-0. 
den 25 sept: Een dag plaggen varen met twe paarden is 
ƒ 2-5-0. 

1811 in augustus voor Gerrit Jan te Beumphuis op den Winkel 
gehaald vier voor Kluin van het Zwilbroek ƒ 7 Gu. (den 
Winkel is gelegen in de buurtschap Hoonte gem. Neede en 
nu bewoond door de familie B. Tenhagen.) 

1813 July nog gehaald 2 voor ƒ 2-16-0. 
1814 voor Bosman een voor torf gehaalt ƒ 1-10. 

dito nog een voor torf gehaalt ƒ 1-10. 
1796 Gerrit Jan te Beumthuis 2 voor schadden gehaalt. 
1809 den 2 novembervoor Berent Broshuis Een voor torf gehaald 

van het Hoxberger vene met 3 paard kost ƒ 2-5. 
1803 van het hogseberge gehalt een voor torf. 
1796 Jan Sijverink op den Mors van Haxbergse vene met 3 paarden 

Een voor torf gehalt. 
1801 Jan Sijverink gehalt een voor torf ƒ 1-15. 
1796 voor Gosen Leurink in Eijbergen 1 voor torf van 't buur-

sche met 3 paarden. 

In het vorenstaande valt op, dat er in de tegenwoordige gemeen
ten Eibergen en Haaksbergen nogal wat veengronden waren. Die 
veengronden bestonden uit hoog- en laagveen, er werd immers 
turf en kluin gewonnen. 
Wat ook opvalt is, dat men zich niet consequent aan de spelling 
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Een bladzijde uit het schrijfboek van Gerrit 
Olminkhof. Het betreft het verpachten van 
percelen hooigras in het Achterste Broek, 
(coll. J.J.M. Olminkhof) 
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hield. Tot ca. 1805 kende onze Nederlandse taal geen vaste spel
ling. Men schreef gewoon op wat men hoorde, of zoals men dacht 
dat het geschreven moest worden. Die spelling van 1805 heeft op 
het geschrevene nauwelijks enige invloed gehad. Ook de spelling 
die in het midden van de 19e eeuw ingevoerd zou worden, leverde 
weinig resultaat op. 
Verder hebben we gelezen, dat men nog al eens met een 3-span op 
weg moest. Aan weerszijden van de dissel liep dan een paard en 
het derde paard liep ervoor en trok aan de dissel. Verharde 
wegen kende men toen nog niet en in het veen was het vaak dras
sig, wat extra trekkracht vroeg. 
Wij met ons aardgas hebben het toch maar gemakkelijk, vergele
ken met ons voorgeslacht, dat zich met het stoken van turf en 
hout heeft moeten behelpen. 

Wehl, april 1991. J.J.M. Olrainkhof. 
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Scheppels Mankzaod 

Disse keer begin ik met een verhaaltjen, da'w toe'estuurd kregen 
van een old Eibergenaar dee ziene name der neet onder wil hebben 
staon. Jammer, maor, umda'w 't wal een aardig verhaal vennen, 
en umda'w beni'jd bunt, of ter m Rekken nog luu bunt, dee 't 
ok van vrogger kent, plaatse wi'j 't. 't Verhaal hef ok nog een 
titel, dee ow ni'jsgierig mek: 

De bokse van d'n Duutsen keizer. 
Mien grotvader was m Rekken geboorn en doordeur kwam 't, da'w 
der in den wiedten nog familie hadden wonnen. Een paar keer in 
't jaor gmge wi'j der op de fietse es hen um de kunnigheid te 
onderhollen en vake was 't nog wal gezellig ok. Noo was Rekken 
veur ons jonges van zeuven, acht joor m dee tied ne besten ende 
fietsen vanoet Eibarge, moor aj dan ok nog, zoas wi'j, vlak bi'j 
de grenze mossen waezen, dan haj toch wal 't geveul, daj zo'n 
betjen an 't ende van de wereld eraakt waren. Wieter koj neet en 
i'j hadden der wieter niks verloorn ok, zae mien va altied. 
En zo kon 't gebeurn, daw op ne goeien dag weer es noor Rekken 
hen gingen, 't Had 's nachts bes eraegend, moor de zunne kwam 
d'r al weer deur en wi'j jonges hadden der schik in. Bi'j 't 
Karkloo haw zovolle lawaai onder de beume, dat mien va zae, daw 
't luk kalmer an mosten doon, anders jagen wi'j 't wild vot. 
Wieter ging 't dan op Rekken an, langs de Pauwe, de lezere 
brugge en 't woonwagenkamp, dan nog ne ende deu 
wa'w der. 
Bi'j den boer, woor wi'j waezen mosten, zatten ze al achter 't 
ruutjen te kieken en too wi'j 't ar f opkwammen, ging den nen-
deure al as vanzelf los. Naor onze gedachten wonnen d'r niks as 
olie leu op de boerden'je en door waarn ok twee omes bi'j. Dee 
omes waarn van veur 1900 en wi'j jonges konnen ons kwelleke veur 
stellen, hoo lange of dat elene was. Ene kon der mooi vertellen 
en den zae altied, dat alle leu an de grenze heel old wordden. 
"Onze leeven Heer verget ons", zae e dan, "en dat kump, umdat 
Hee zelf de weg hier langs de grenze ok neet al te good wet." 
Dat kwam ons raar veur, moor wi'j zaggen zelf, hoo old ze waarn, 
dus zol 't wal woor waezen. 
Asse wi'j dan de ranja op hadden, dan vroogen wi'j um altied, um 
nog es wat te vertellen aover vrogger. En dan kon 't gebeurn, 
dat e oe oetleggen, hoo'j ne haze of ne kateker laevendig konnen 
vangen, of wat aj mosten doon, aj de weg kwiet waarn m d'n 
tweedonker. Maor 't leefste vertellen e aover den eersten oorlog 
Dan gmg e der es recht veur zitten, vlak bi'j 't fenuus en met 
de pette zo wat schuuns aover de oorne. 
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"In de Pruusse", begon e dan, "hadden ze toondertied volle 
gebrek en konnen ze alles gebroeken. Wi'jleu an de grenze 
hielpen ze dan mangs, deur es ne paar peerde aover d'n paol te 
brengen of ne koore met botter, 't Was good beschouwd neet too-
estaon en i'j mosten donders good oetkieken veur de kommiezen, 
want d'r leepen d'r too heupe van. At ze ow greppen, waa'j ow 
spul kwiet en i'j waarn zelf ne besten zet van hoes, veur daj 
weer los kwammen, I'j konnen der wal luk geld met verdeenen, al
lene koj dat neet zomoor naor de boerenleenbanke brengen, want 
dat viel te volle op.. Dat geld bewaarne wi'j in ne grote kiste 
op de delle en uradat den oorlog nogal anheeld, haw op 't leste 
de kiste haoste vol." Veur e wieter ging, trok e eerst een paar 
maol duchtig an de piepe, zodat wi'j jonges haoste de traone in 
de ogen kregen van d'n damp, zo kort zatte wi'j der bi'j. 
"Too den oorlog veurbi'j was, kregen de Pruussen 't geld in de 
knuppe te zitten en wordden 't alsmoor minder weerd. Op 't leste 
konne wi'j veur onze kiste met geld nog kwelleke ne kilo eier 
kriegen. Too hew 't moor verbrand in 't fenuus, dan haw der te-
minste nog hette van". 
Wi'j gingen op de delle kieken en door ston de kiste nog net as 
vrogger, allene zat ter gin geld meer in, maor vretten veur 't 
peerd. Ok 't fenuus was ter nog, dus wi'j twiefelen der neet an, 
dat 't alleraaole waor was. 
"En no jonges", ging e wieter," noo za'k oe wat vertellen, wat 
ter neet volle wet. Too de Pruussen den oorlog verspold hadden, 
kreeg den ollen keizer Wilhelm de schuld en ginge op de loop 
noor Holland. En too 't e op den novemberdag in Ellewick anekom-
men was, zatten ze um zo kort achter 't gat, dat e dwars deur 't 
veld noor hier egaon is." 
Den ome ston op van 't fenuus en leep noor 't raam. Door wees e 
noor een singel achter in de weide 't Was ter nogal dampig van 
den raegen, moor aj good kekken, koj toch duudelijk zeen, dat 
ter in den puntdraod ne olie plodde hing. "Door is 't ewes", zae 
e, "i'j kont nog precies zeen, woor at e met de bokse vaste hef 
ezetten". 
Too wi'j later weer met de fietse op hoes an gingen, hooven mien 
va bi'j 't Karkloo neet te roopen, daw stille mosten waezen. 
Stille wa'w too vanzelf al van de gedachte, wat ter vrogger alle 
maole gebeurd was an de grenze. Tot zowied dit verhaal. 

Zo ziej moor weer, wat veur vertelsels en woore gebeurtenissen 
der onder de mensen laeft. Laot ze neet verloren gaon. Stuurt ze 
an de redactie van Scheppels Mankzaod. Dan belaeft ter zowat 
tweedoezend laezers plezeer van. Of bunt 't er dreedoezend? 

E.H.Wesselink, 
Hondevoort 22, 7152BA Eibergen tel. 05454-71866, 
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