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Onze voorzitter E.H. Wesselink bekijkt samen met Joh. Baake, de 
samensteller en G. te Nijenhuis, de coordinator van de werkgroep 
foto-expositie Rekken, het resultaat van het themanummer 1993: 
Oud Rekken in Beeld. Een fotoboekje, waarbij een wandeling door 
Rekken wordt gemaakt in de periode 1870-1970. 
(Foto Henk Braakhekke) 
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Van de bestuurstafel. 

Fototentoonstelling Rekken. 
De foto-expositie Oud-Rekken in Beeld werd een groot succes. 
Op 90 panelen stonden meer dan 950 foto's tentoongesteld, die een 
beeld gaven van Rekken en de Rekkenaren uit de periode 1870-1970. 
Twee week-ends in november werden de foto's in zaal Kerkemeijer 
nauwkeurig bewonderd door honderden bezoekers, jong en oud. Een 
grotere beloning had zich de tentoonstellingscommissie niet kun
ne wensen. Ook de filmavond op woensdag 2A november, met o.a. een 
film uit de zestiger jaren vol Rekkenaren trok een volle zaal. 
Oud-Rekken in Beeld. 
In vervolg op en als prachtige afsluiting van de tentoonstelling 
werd onder redactie van onze penningmeester Joh. Baake het boekje 
"Oud - Rekken in Beeld" samengesteld, dat door de Historische 
Kring werd uitgegeven als thema-nummer 1993. Alle leden ontvingen 
dit thema-nummer, zoals met alle thema-nuramers het geval was, 
gratis thuis bezorgd, hetzij via de post, hetzij via onze vrijwilli
ger sbrigade. 
Filmfestival 1994. 
Het filmfestival van 6 maart 1994 is inmiddels ook al weer verle
den tijd. Het was het vijftiende festival, en het negende, dat door 
ons bestuur, samen met museum De Scheper werden verzorgd. Ondanks 
een hapering in de pers, waardoor de aankondiging vrij laat plaats 
vond, hadden we tweemaal een goed bezette zaal, die veel genoegen 
beleefde aan een viertal films, dat werd vertoond door onze vaste 
operateur, Ben Tragter, die dit festival besloot met een door 
hemzelf gemaakte, zeer sfeerrijke film over een aantal prachtige 
plekjes in Eibergen. 
Ledenvergadering. 
Tegelijk met dit nummer van Old Ni-js ontvangen de leden de uitno
diging voor onze ledenvergadering op zaterdag 16 april 's 
middags te 14.30 uur in De Huve. Voor de agenda verwijzen we naar 
de uitnodiging. 
Uitstapje. 
Op verzoek van enige leden zijn we bezig een uitstapje te organi
seren op zaterdag 27 mei en wel naar het kasteel Anholt, net over 
de grens bij Dinxperlo. Nadere bijzonderheden treft u aan op bij
gevoegd aanmeldingsformulier. We zijn benieuwd, hoe groot de animo 
voor dit nieuwste initiatief zal zijn. 

Eibergen, maart 1994 Het bestuur. 
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Boerderijnamen in Eibergen in iiel Bevolkingsregister tol 1826. 

Boerderijnamen in Eibergen. 
In de oudste delen van het bevolkingsregister van de gemeente 
Eibergen (1817-1825) zijn per buurschap alle, toen bekende, boer 
derijnamen genoteerd. Dat was destijds bepaald geen overbodige 
luxe. Want nog maar kort tevoren, namelijk in 1811, werden onze 
voorouders door de wetgeving van de keizer Napoleon verplicht 
een vaste familienaam te gaan voeren. 
Tot dan toe was het gebruikelijk dat men de naam van de boerde
rij voerde. Nieuw in de Bataafs-Franse Tijd was ook de invoering 
van een huisnummerlijst. De kadastrale gemeenten Eibergen en 
Beltrum hadden ieder hun eigen huisnummering. Het was een doorlo
pende nummering: 
Holterhoek : nrs. 1 (Trekpot) tot en met 30 (Koerhuis); 
Hupsel : nrs. 31 (Kievit) tot en met 54 (Weerkamp); 
Olden Eibergen : nrs. 55 (Pijpers) tot en met 99 (Bosman); 
Mallem : nrs.100 (Haanhutte) tot en met 152(Tiggeloven); 
Rekken : nrs.100 (de Helle) tot en met 247(de Pionder). 
Het dorp Eibergen had een eigen nummering. 

Deze huisnummering is in de loop der tijden diverse malen gewij
zigd. In het bevolkingsregister over de jaren 1825-1850 werd 
reeds per buurt genummerd. Vanaf 1850 kregen de huizen per buurt 
een letter (wijknummer) voor het huisnummer. 

Dorp Eibergen : A Holterhoek : B 
Hupsel : C Olden Eibergen : D 
Mallem : E Rekken : G 

In het begin van de jaren '70 werd deze nummering vervangen door 
de huidige, waarin de wijkaanduiding plaatsmaakte voor de straat
naam en huisnummer. 
Maar we keren terug naar ons oudste register, waarin de boerde-
rijnamen staan opgetekend. Omdat de huisnummering nog vrij nieuw 
was, en omdat de inwoners elkaar het beste kenden onder de huls
of boerderijnaam, was het voor de burgelijke autoriteiten wense
lijk om van de nood een deugd te maken, en de boerderijnamen 
afzonderlijk te noteren. Dat gebeurde ook nog in de registers 
over de jaren 1825-1840, 1840-1850 en in het register 1901-1910. 
Door deze, louter vanuit administratieve motieven, opgetekende 
namen is het mogelijk de bewoningsgeschiedenis van het platte
land nauwkeurig te reconstrueren vanaf het begin van de 19e eeuw 
Mede vanwege het feit dat deze registratie zo vroeg begon is het 
ook mogelijk aansluiting te krijgen bij oudere lijsten van boer
derijen. 
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Werkwijze. 
Aanzet voor de onderhavige publicatie vormden de aantekeningen 
van Bennie te Vaarwerk uit het oudste deel van het bevolkingsre
gister van de gemeente Eibergen. Jan Grijsen van de Keerdijk 
heeft deze gegevens bewerkt en nader onderzoek verricht. 
Hij heeft de gegevens o.m. vergeleken met de in het gemeentear
chief aanwezige kopieën van de kadastrale minuutplans uit 1832. 
Hierin worden de boerderijnamen eveneens vermeld. Verdere gege
vens werden verkregen van vele zegslieden in de buurschappen. Al 
met al leverde dat vele aanvullende gegevens op. Van de meeste 
boerderijen konden mede daardoor het huidige adres getraceerd 
worden. 
Ondanks veel speurwerk moesten ook enkele vragen onopgelost 
blijven en zullen andere gegevens incompleet blijken te zijn. 
Om voorbeelden daarvan te noemen: er zijn boerderijen die tegen
woordig een andere naam hebben dan in 1825. Een voorbeeld hier
van is Pagenboom in Rekken, dat vanouds het Holters heette. 
Andere boerderijen zijn na 1825 verplaatst (een boerderij werd 
vanouds gerekend te behoren tot het roerende goed) en hebben de 
naam meegenomen. Een voorbeeld hiervan is het erve Brooks in 
Rekken. 

In de eerste kolom worden de boerderijnamen vermeld zoals ze in 
het bevolkingsregister tot 1825 voorkomen. In de volgende kolom 
wordt het oorspronkelijke huisnummer vermeld. De derde kolom 
noemt de toenmalige bewoner. In de laatste kolom vinden we bij
zonderheden, zoals het huidige adres of aanduiding wat er met de 
boerderij gebeurd is. 
De lezer zal snel merken dat de dialectnaam van de boerderijen 
ontbreekt. Dat was ook de opzet, want het onderzoek was geba
seerd op schriftelijk overgeleverde namen. 
We komen op de geschiedenis van de boerderijnamen en de dialect
namen uitgebreid terug in de publicatie over het veldnamenonder-
zoek. 
Tenslotte zouden wij van de gelegenheid gebruik willen maken om 
de gemeente Eibergen in overweging te geven om de oude boerderij 
namen te vermelden op een eerdaags nieuw uit te geven kaart van 
Eibergen. De gemeente Borculo heeft hierin al vele jaren geleden 
het voorbeeld gegeven. 

Voor op- en/of aanmerkingen, aanvullingen e.d. kan men zich wen
den tot ondergetekenden. 

Holterhoek / Olden Eibergen, 1993. 
Jan Grijsen, Bennie te Vaarwerk. 



Boerderij Poppmk, gelegen aan de Apedijk li. 
(Coll. H. Kerkemeijer) 

ien opname uit ca. 1912. 

Het '"^eestershuus". Een foto uiL 
(Coll. Els Lefennk-Geesmk) 

1910. Don Borgweg 10 m Rekken. 
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Boerderijnamen in Eibergen. 

Boerderijnaam 
Vóór 1826 

Huisnr. Bewoner 
tot 1826 ca. 1818 

Huidig(e) adres, situatie 

REKKEN: 
Laakhorst 

Zweers 232 
Poppink 243 
Spenke 213 
Groot Tanking 
Groot Bartels 238 
den Pol 162 

Kormelink 

229 Suters, Hendrikus 

Stemerdink, Ant. 
Smitsbergen, Hendr. 
Simons, Derk 
Tanking, Willem 
Tanking, Gerrit 
Onbekend 

191 Vennebeek, Gerrit 

Vonnevertlo 
Groot Holters 
Kuipershuis 
Groot Heurne 
Engsink 
Woerds 
Harms 
Goorhuis 
Evers 
Nijenhuis 
Odink 
Bodder 
Goorhuis 

Krosehuis 
Klein Sluemers 
Paauen of Kijk 
aan den Dijk 
Hemsink 
Sjongen 
Simens 
Kip 
Meestershuis 
Stomps 
Looveld? 
Beumer 
Holsman 
Bulten 
Reekers 
Gieten 
Wolf 

210 
155 
196 
217 
220 
246 
199 
200 
165 
171 
177 
182 
195 

196 
241 

239 
224 
163 
170 
173 
187 
189 
... 

231 

Vennevertlo, wed. 
Tanking 
Wolfs 
Wientes, J.B. 
Wolters, Jan H. 
Woerds, Gerrit H. 
Horst, Gerrit ter 
Isfordink, Jan 
Simmelink, Herm. 
Roossink, Gerrit 
Odink, Enbert 
Weerkarap, wed.J.W 
G. Kuiper 

Teggerink, G.J. 
Vaarwerk, B. te 

Elverink. Tone 
Raa, Gerrit te 
Sjongen, Jan 
Simens, Berend 
Stomps, Derk 
Simes, Engbert 
Stomps, Jan H. 
Smits 

Holsman 

Reekers, G.J. 

Afgebroken, heeft gestaan 
nabij nr. 223. 
Koordesweg 1. 
Apedijk 15a. 
Zuidrekkenseweg 15. 
Onbekend. 
Apedijk 14. 
Afgebroken, heeft gestaan 
achter Sjongen, nabij 163. 
Verdwenen, Heeft gestaan 
aan Den Borgweg, alwaar 
een perceel nog de huis-
naara Kormelink draagt. 
Zuidrekkenseweg 34. 
Rekkensebinnenweg 18. 
Havelandweg 8. 
Zuidrekkenseweg 20. 
Diekerweg 2. 
Apedijk 12. 
Borgweg 12. 
Borgweg 17. 
Rekkensebinnenweg 46. 
Zuidrekkenseweg 11. 
Holterweg 1. 
Holterweg 16. 
Onbekend. Wel perceel 
bekend onder deze naam. 
Onbekend. 
Afgebroken. 

Rekkenseweg 33. 
Zuidrekkenseweg 7. 
Rekkensebinnenweg 22. 
Holterweg 11. 
Holterweg 2. 
Borgweg 10. 
Vredensebaan 4. 
Loovelderweg 4. 
Onbekend. 
Zuidrekkenseweg 30. 
Krakeelsweg 8. 
Koordesweg 2. 
Gestaan nabij Bartels. 
Heeft gestaan aan de 
Apedijk nabij Bartels, 238. 
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Hier de achterkant van boerderij Elfers (Veursten Elfers) in 1940, 
gelegen aan de Huttendijk l in Rekken. 
(Coll. Fam. te Raa) 

[n llupsel aan de Groenloseweg 34 
boerderij Rietman met huisnummer 
F.J. Gijsbers in 1942. 
(coll. G.J. Wennink) 

s/,i,i/ </(■,•<■ lioerderij. In IH.I11 iv.i . 
3'i. Deze tekening in gemaakt door 
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Boerderijnaam 
vóór 1826 
het Merink 
Kuiper 
Deeske 
Geessink 
Kapers 
Tieberink 
Liesenbosch 
Lammers 
Boschkuiper 
Oldenkotte 
Raas 
Huttenhuis 
Nabers 
Klein Tankink 
Middelhuis 
Witte Maat 
Zwarte Maat 
Fennen 

Deeshuisje 

Eshuis 
Nijenhuis 
Abbink 
Helle 
Brooks 

Wevers 
Simens 
Rosink 
Pastorij 
Scheppers 
Deggerink 
Bots 
Huttenhuis 

Siembarend 

Sweers 

Welssels 
■ » v^ .A. t^J WJ V* ̂  tmj 

Smitshuis 
tk^lLI Jw t*. *—J J X 1..4 _i_ hJ 

Bruggers 

Huisnr. 
tot 1826 
... 
160 
184 
... 
. . . 
174 
215 
172 
183 
197 
227 
203 
205 
... 
158 
167 
166 
175 

181 

185 
218 
219 
153 
157 

176 
178 
180 
188 

244 
203 

232 

n.b. 

226 

Bewoner 
ca. 1818 
Roossink? 
Hoenink 
Horst, Jan ter 
n.b. 
n.b. 
Negberink 
Heurne, Derk ter 
Klanderman, wed. 
Kuiper, Willem 
Konniger, jan W. 
Kistemaker, St. 
Karnebeek, Herman 
Kots, Jan Hendrik 
Lansink, Jan H. 
Meilink, Jan H. 
Maat, Tone ter 
Annevelink, Geert 
Annevelink, Jan 

Annevelink, Gerrit 

Arentsen, Gerrit 
Abbink, wed. 
Abbink, Jan Hendr. 
Brummelhuis, H. 
Broeke, Derk te 

Bennink, W.H. 
Barge, Harm te 
Boeijink, G.J. 
Beukers, Joh. G. 

Buts, Jacobus 
Karnebeek, Harm 

Steraerdink, A. 

Nijenhuis 

Huidig(e) adres, situatie 

Zuidrekkenseweg 17. 
Havelandweg 6. 
Deeskerweg 2. 
Vredensebaan 1. 
Borgweg 11. 
Borgweg 1. 
Landewersweg 2. 
Verra. afgebroken. 
Deeskerweg 1. 
Borgweg 20. 
Zuidrekkenseweg 5. 
Huttendijk 8. 
Diekerweg 1. 
n.b. 
Rekkensebinnenweg 39. 
Rekkensebinnenweg 47. 
Rekkensebinnenweg 24. 
Afgebr. Heeft gestaan 
aan de Leemweg. 
Afgebr. Heeft gestaan 
aan de Deeskerweg. 
Borgweg 9. 
Rekkenseweg 11. 
Rekkenseweg 18. 
Rode Slatweg 4. 
Afgebr. Heeft gestaan 
aan de Borgweg. 
Holterweg 5. 
Rekkensebinnenweg 53. 
Holterweg 6. 
Lindevoort. 
Idem. 
Idem. 
Apedijk 13. 
Afgebr. Heeft gestaan 
tegenover nr. 204. 
Heeft gestaan vóór 170 
aan de Holterweg nabij 
nr. 170. 
Verdwenen. Heeft gestaan 
nabij Klein Heurne. 
Heeft gestaan nabij 
nr. 239. 
Heeft gestaan a/d Rekken
seweg nabij ABTB loods. 
Heeft gestaan naast 
Hemsink, nr . 224. 
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Boerderijnaara 
vóór 1826 

Huisnr. 
tot 1826 

Bewoner 
ca. 1818 

Huidig(e) adres, situatie 

Klein Willem n.b. 

Tankink 

Wolf 
den Borg 
Bekking 
Wolters 
Bempthuis 
Poppink 

Ruwhof 
Klein Koordes 
Groot Koordes 
Bomers 
Klein Bartels 

Pionder 
Bargwevers 

Elvers 
Jordens 
Deeters 
Dieke 
Gieber 
Bisschop 
Aan den Molen 
Bruggers 
Klein Holters 
Oosterbroek 
Meerbekke 

Tenkers 
Horst 
Holters 
het Hag 
Krosenhuis 
Klein Heurne 

HUPSEL 
Schurink 
Borking 
Bruinink 
Doeven 
Luttikesch 
Rentink 
Geerdink 

n.b. 

n.b. 
192 
221 
234 
164 
242 

235 
230 
223 
212 
237 

247 
194 

204 
186 
211 
225 
236 
206 
245 
226 
154 
193 
156 

159 
168 
169 
161 
201 
216 

37 
32 
48 
39 
34 
46 
38 

n.b. 

n.b. 

n.b. 
Borg, J. ter 
Berenschot, D.W. 
Bruggers, Jan G. 
Bempthuis, Hendr. 
Bouman, Hendr. J. 

Barge, Fr. W. ten 
Weerink, J. 
Groot Koordes, D. 
Broekmolen, G. 
Bensink, Hendrik 

Broshuis, Hendrik 
Elferink, Gerrit 

Elferink, J.G. 
Geesink, Gerrit J. 
Gierkink, Harm 
Meilink, Derk 
Meekes, Gerrit J. 
Maasland, A. 
Nijenhuis, Hendr. 
Nijenhuis, Herman 
Odink, G.J. 
Oosterbroek, H. 
Klein Poelhuis, J. 

Planten, Jan 
Planten, Arend 
Planten, Gerrit 
Roelevink, Jan 
Raa, Jacobus te 
Reiners, Jan W. 

Heeft gestaan naast 
Dieke, nr. 225. 
Heeft gestaan naast 
Wolfs, aan de Wolfsweg. 
Wolfweg 4. 
Oldenkotseweg 8. 
Diekerweg 4. 
Rekkenseweg 45. 
Rekkensebinnenweg 43. 
Heeft gestaan bij 
Apedijk 15a. 
Afgebroken. 
Koordesweg 4. 
Koordesweg 2. 
Zuidrekkenseweg 28. 
N.b. Heeft gestaan aan 
de Apedijk nabij 138. 
Rekkenseweg 31. 
Afgebr. Heeft gestaan 
bij nr. 192. 
Huttendijk 1. 
Borgweg 3. 
Ruskeslatweg 3. 
Zuidrekkenseweg 18. 
Rekkenseweg 43. 
Slemphutterweg 3. 
Rekkenseweg 89. 
Rekkenseweg .. 
Rekkensebinnenweg 31. 
Borgweg 13. 
Afgebrand. Heeft gestaan 
aan de Havelandweg. 
Rekkensebinnenweg 20. 
Holterweg 15. 
Borgweg 17. 
Havelandweg 3. 
n.b. 
Zuidrekkenseweg 13. 

Alferink, G. Hendr. 
Borking, Gerrit, H 
Boerman, Waander 
Doeven, Jannes 
Eimbers, Jan Willem 
Eimbers, Jan 
Geerdink, Gerrit Jan Hupselse Esweg 1, 

Schurinkweg 2. 
Borkingweg 1. 
Hupselseweg 98. 
Molenweg 20. 
Molenweg 17. 
Afgebroken. 
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Boerderijnaam 
vóór 1826 
Kievit 
Hulsmk 
Scholte 
Scheper 
Pasop 
Eimbers 
Weerkamp 
Teetmk 
Wolberink 
War f 
Wessels 
Alferink 
Huiskers 
Leppmk 
Rietman 

HOLTERHOEK 
Trekpot 

Koerhuis 
Roeterink 
Weernink 

Geessmk 

Krebbers 

Ketterink 
Bouwmeester 

Menkhorst 
Eppmkhutte 
Breukers 

Oude Breukers 
Pot (Potman) 

Huisnr. 
tot 1826 
31 
45 
36 
47 
49 
35 
54 
42 
40 
53 
30 
43 
41 
44 
33 

? 

3 
4 
6 

7 

8 

9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 

Slathuis (Slatman) 16 
Boschjan 

Luttikholt 
Groothold 
Emaus 
Prammert 
Slemp 
Nieuwkarmen 
Masmate 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
26 
27 

Bewoner 
ca. 1818 
KI. Kievit, Hendrik 
Groot Kormelink, E. 
Laarberg, Jan 
Maas, Albert 
Nahuis, Hendrik 
Schuurmk. Jan 
Sievermk, G. 1 
Teetink, Bernardus t 
Wolberink, Jan Willem 
Ooscherraan, Jan Hendr 
Mentink, Berend 1 
Alferink, Arnoldus 
Berendsen, Johannes 
Eimbers, J.W. 
Riet, Fred, te 

Schutten 

Menkhorst 
Simraelmk 
Weernink, Jan 

Geessmk 

Hasselo 

Ketterink 
Klein Bogt 

Dieperink 
Balthasar, J. 
Te Braak 

Roelevink 
Oonk 
Maas 
Ketterink 

Luttikholt 
Groothold 
Helmers 
Nijenhuis 
Gielmk, Evert 
Bomers 
Kolthuis 

Huidig(e) adres, situatie 

Groenloseweg 27. 
Hupselse Dwarsweg 12. 
Hupselse Esweg 3. 
Hupselseweg 96. 
Hupselseweg 100. 
Molenweg 24. 
Weerkampsweg 2. 
Molenweg 13. 

Wolbennkweg 1. 
Warfendijk 3. 

Wesselsdijk/ Hup.Dw.weg'''' 
Hupselseweg 65. 
Spilmansdijk 3. 
Hupselseweg 61. '''' 
Groenloseweg 34. 

Afgebr. Stond op de 
plek van Shell-station. 
Hagemanstraat 85. 
Roeterinkpad 18. 
Afgebr. Stond op de plek 
v/d MAVO (SG het Assmk) 
Afgebr. wegens nieuwbouw, 
stond op de hoek Kette-
rinksteeg-Zwilbroekseweg. 
Afgebr. wegens nieuwbouw, 
stond aan de Rekkenseweg. 
Bij scholen op 't Simmelmk. 
Afgebr. wegens nieuwbouw, 
stond aan de Rekkenseweg. 
Zwilbroekseweg 20. 
Rekkenseweg 6. 
Heeft gestaan aan de 
Rekkenseweg t.o. nr.6. 
Stond nabij Potman, nr.15. 
Rekkenseweg 15. 
Apedijk 1. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
tussen Slatman-Luttikholt. 
Apedijk 2. 
Apedijk 4. 
Emausweg 2. 
Meeldijk 4. 
Slemphutterweg 12. 
Karmanweg 3. 
Slemphutterweg 17. 
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Boerderij Roeterink aan het Roeterinkpad m het Simmelink, zoals die er 
uitzag voor ze m 1945 afbrandde door oorlogshandelingen. 
(Coll. A. Simmelink) 

Wier een luchtopname uit de veertigei jaten van boerderij BumpLhuis m 
Olden Eibergen. Deze is gelegen aan de Kuipersweg 4. 
(Coll. li. ten Dolle) 
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Boerderijnaam 
vóór 1826 
Ottenhuis 
Ontvangershuis 
Slemphutte 
Flier 

Wolink 

Huisnr. 
tot 1826 
28 

1 

Bewoner 
ca. 1818 
Koenderink 
n.b. 
n.b. 
n.b. 

Kamperman, L 

Huidig(e) adres, situatie 

Geelink 
Koerboom 
Wiggers 
Paalhaar 
Geelink 
Scholten 

Weenk 

28 
29 
23 
25 
24 

Koerhuis 

OLDEN EIBERGEN 
Pijpers 
Groot Holshof 
Bumpthuis 
Venneman 
Brinke 
Raben 
Nieuwe Molen 

Jukkert 

Kiskamp 
Leugenmorsch 
den Poel 
Klein Holshof 
Jukkert 
Eskert 
Schoonhuis 
Hannink 
Bosman 
Hiddink 
Klein Kiskamp 
Oontink 
Kuipers 
Kolthof 
Kruipaan 
Nijhuis 

30 

55 
57 
74 
81 
88 
93 
94 

64 

62 
98 
56 
58 
66 
72 
73 
76 
82 
84 
63 
68 
69 
79 
65 
92 

Riet, Hendr. te 
Simmelink 
Wiggers, H.J. 
Paalhaar, J.W. 
Geelink, J.W. 
Scholten, Jan 

Weenk 

J. Doeven 

Bouwhuis, Gerrit J. 
Klein Bruinink, G. 
Baak, Bernardus te 
Braak, A. te 
Brinke, Jan W. te 
Bretveld, Derk 
Beins, G. Frederik 

Elshof, Lambertus 

Grooters, Engbert 
Grijsen. Jan 
Hoopen, Jan te 
Klein Holshof, A. 
Harkei, J.B. te 
Hannink, Manus 
Hannink, Engbert 
Hannink, Gerrit 
Hartemink, Johannes 
Hiddink, Berent 
Kiskamp, Jan Hendr. 
Kuipers, Hendrikus 
Kuipers, Gerrit 
Kolthof, Jan 
Landewers, Jan 
Nijhuis, Derk, Jan 

Slemphutterweg 30. 
Vredenseweg 1-3-5. 
Slemphutterweg 11. 
Afgebr. Heeft gestaan 
bij het Kerkloo. 
Afgebr. Gestaan op hoek 
Groenloseweg-Klaashofweg. 
n.b. 
Koerboom 9. 
Vredenseweg 16. 
Slemphutterweg 14. 
Winterswijkseweg 38. 
Afgebr. Heeft gestaan 
bij nr. 25. 
Afgebr. Heeft gestaan 
bij nr. 11 (Menkhorst) 
Afgebr. Heeft gestaan 
bij nr. 25. 

Pieperweg 1. 
Lindveldseweg 12. 
Kuipersweg 4. 
Borculoseweg 60. 
Borculoseweg 74. 
Borculoseweg 76. 
Afgebr. in 1970. Gestaan 
aan de Berkel ter hoogte 
van Teeselink op Waanink. 
Afgebr. wegens nieuwbouw 
aan de Kiefteweg. 
Lindveldseweg 9. 
Leugemorsweg 6. 
Lindveldseweg 19. 
Oude Borculoseweg 15. 
Jukkertweg 12. 
Kuipersweg 6. 
Afgebroken. 
Borculoseweg 51. 
Borculoseweg 64. 
Borculoseweg 68. 
Oude Borculoseweg 9. 
Ontinkweg 4. 
Kuipersweg 1. 
Groeneweg 2. 
Oldeneibergsedijk 10. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
nabij Teeselink op Waanink. 
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Halverwege Groenlo-Eibergen was de bouwplaats Floor in Hupsel, bewoond 
door de familie Floor. Nu is hier keukencentrum De Beek gevestigd. 
(Coll. W.J. Heinen). 

Op 't Loo aan de Berkel vmdon wc bocrdciij Bartcls, Looweg 2. Foto 1987. 
(Coll. E.H. Wesselink) 
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Boerderijnaam Huisnr. Bewoner 
vóór 1826 tot 1826 ca. 1818 

Huidig(e) adres, situatie 

Roelevink 

Spenke 
Jong Scholte 
Oude Scholte 
Florijn 
de Horst 
Kruipaan 
Wanssmk 
Bras 
Vaarwerk 
Bretveld 
Nieuw Reimelink 

Baak 
Lubbers(-man) 
Beesebekke 
Bosman 
Groot Kormelink 
Klein Kormelink 

75 

83 
96 
97 
77 
85 
65 
91 
70 
71 
87 
78 

80 
100 
95 
99 
59 
60 

MALLEM en 't LOO 
Kuipene 
Bals 
Molen 
Ruiters 

Slemp 
Tiggeloven 

Levers 
Hofman 
Lammers 
Veltkamp 
Koelman 
Groot Reuvers 
Nukkert 

118 
102 
131 
147 

150 
152 

123 
127 
120 
101 
124 
113 
138 

Eskes 139 

Derks 
Roossmk 
Broshuis 
Vunderink 

134 
110 
105 
108 

Olthof, Roelof 

Oenck, Jan, Derk 
Olmmkhof, Gerrit 
Olminkhof, Bern. 
Slotboom, Adolf 
Saaltmk, wed.v.B. 
Tops, A. 
Teeselink, G.A. 
Vaarwerk, Eng. te 
Vaarwerk, Jan W. te 
Vaarwerk, J.B. te 
Bonninkhof, Bernard 

Baak, Jacobus te 
Nijland, Geert 
Te Blesebeek 
Bempthuis, Gerrit 
Groot Kormelink, B. 
Klein Kormelink, F. 

Naaldenberg, Jan 
Rooks, Jan Derk 
Rooij, Klaas van 
Ruiters 

Rollerman, Hendrik 
Roelevink 

Stekking, Evert 
Scholten, Hendrik 
Temmink, Berent 
Veltkamp, Jannes 
Vundermk, A. 
Wennink, Jan 
Wansink, Arend 

Wansmk, Christ. 

Aard, Egbert ter 
Bloeraendaal, Jan H. 
Burgers, Hendrik 
Borkink, Jan Derk 

Afgebr. Heeft gestaan t.o. 
Slotboom op Florijn aan de 
Stokkersweg. 
Oldeneibergsedi ]k 16. '''' 
Needseweg 35. 
Needseweg 39. 
Stokkersweg 11. 
Borculoseweg 70. 
Borculoseweg 54. 
Borculoseweg 78. 
Kuipersweg 2. 
Vaarwerkweg 8. 
Borculoseweg 72. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
op een perceel genaamd 
Reimelink kamp. 
Borculoseweg 58. 
Leugemorsweg 4. 
Leugemorsweg 8. 
Wolinkweg 2. 
Kormelinkweg 9. 
Kormelinkweg 11. 

Slotmansweg 4. 
Needseweg 23. 
Mallemsemolenweg 114. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
op de Brink. 
Haaksbergsebmnenweg 2. 
Mallemse Tiggel. Afgebroken 
Gestaan nabij De Boer. 

Rekkensebinnenweg 16. 
Rekkensebmnenweg 6. 
Afgebr. Stond op de Brink. 
Needseweg 22. 
Kloosterweg 5. 
Hogehaarweg 4. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
nabij nr. 135. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
nabij nr. 135. 
Looweg 3. 
Haaksbergbeweg 28. 
Leugemorsweg 5. 
Vunderinklaan 3. 
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Boerderijnaam Huisnr. 
vóór 1826 
Klooster 

Slotman 
Bartels 
Grijsenhuis 
Wilms 

Tiggeloven 
Reeker 

Mugger 

Kremers 

tot 
116 

114 
133 
135 
149 

151 
126 

111 

122 

Bewoner 
ca. 1818 

Huidig(e) adres, situatie 

Haanhutte 100 
Veldkamp 117 
Klein Reuvers 114 

Kooning 132 
Nieland 103 
Rommeier 106 
Mallumse Griesen 112 
Eskes 140 

Bril 
Landewers 
Veldmans 
Kunnen 
Klein Kremers 
Zweerink 
Temmink 1. 
Temmink 2. 
Brouwershuis 

143 
107 
119 
146 
129 
109 
121 
120 
116 

Oude Horst of 
Stille Buurte 

Richel 

Pelle 

Ter Braak 
de Boer 
Kroep 

149 

wed. van A.Brouwers 

wed. van J.Brummelhu 
Boevink, Hendrik 
Bisperink, Jan 
Biesebeek, J.W. te 

Boevink, Engbert 
Burgers, Hendrik 

Haar, H. ter 

Meijers, Jan G. 

wed. R. ten Broeke 
Reverdmk, G.J. 
Grijsen, Jan Hendr. 

Grijsen, Arnold 
Hoonte, Enbert te 
Kolthof, Jan 
Kolthof, Jan H. 
Koordes, Gerrit 

Keunekamp, Enbert 
Landewers, Harm. 
Annevelink, Ant. 
Lammers, Wolter 
Meenk, Tone 
Grijsen, Jan Hendr, 
Temmink, Barend 
Temmink, Hendrik 
Heisterkamp, Bern. 

Horst, Enbert te 

Te Biesebeek 

Stokking 

Braak, J. ter 
Simmelmk, Arend 
Burgers 

Afgebroken. Heeft gestaan 
nabij nr. 113. 

is Slotmansweg 1. 
Looweg 2. 
Brinkweg 2. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
op de Loosche Brink. 
Rekkensebinnenweg 25. 
Looweg 8, op de Loosche 
Brink. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
achter de Watertoren. 
Afgebroken. Gestaan achter 
Groot Reuvers, no. 113. 
Needseweg 20. 
Hoonesweg 4. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
t.o. de Watertoren. 
Looweg 4. 
Rekkensebinnenweg 8. 
Leugemorsweg 3. 
Hogehaarweg 6. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
tussen Grijsenhuis en 
Konning op de Brink. 
Thans: schuur naast Looweg 8 
Needseweg 9. (Lannever) 
Slotmansweg 10. 
Rekkensebinnenweg 29. 
Slotmansweg 8. 
Haaksbergseweg 29. 
Haaksbergseweg 32. 
Slotmansweg 6. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
achter Groot Reuvers. 

Apedijk 3. (na 170 jaar 
in 1968 herbouwd) 
Afgebroken. Heeft gestaan 
op de Loosche Brink. Ver
plaatst naar hoek Rietmolen 
seweg-Haaksbergseweg. In 
ca. 1965 weer afgebroken. 
Afgebroken. Heeft gestaan 
in de buurt van KI. Kremers. 
Looweg 10. 
Hoonesweg 2. 
Rekkensebinnenweg 10. 



-17-

Het vergaan van hel s.s. "Eibergen". 
Er zullen wel weinig mensen in Eibergen zijn, die weten, dat er 
een stoomschip heeft bestaan met de naam "Eibergen". 
Dank zij Hans Brokaar en diens zoon Peter die studeerde aan de 
Hogere Zeevaartschool "Willem Barentsz" op Terschelling, kwamen 
wij in het bezit van het verhaal over de ondergang van dit schip. 
Het stond in nr. 112 van december 1992 van "Cornells Douwes", het 
periodiek van de Vereniging van oud-leerlingen der zeevaartschool 
Terschelling. 
De schrijver van het verhaal, de heer P.van Leunen, oud-directeur 
van deze zeevaartschool, gaf het de ondertitel mee van "Fragmen
ten uit het leven van Albert Schaap", die tijdens de ramp met het 
s.s. "Eibergen" eerste stuurman was van dat schip en geeft daar
mee aan, dat zijn verhaal meer omvat dan alleen de ondergang van 
de "Eibergen". 
De gegevens uit het artikel ontleende de schrijver aan gesprekken 
met Albert Schaap en diens familie-archief,daarnaast verwijst hij 
naar "De Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog" van 
Bezemer en "Engage the enemy more closely" van Correlli Barnett. 

Met toestemming van de heer van Leunen geven wij in onderstaand 
artikel datgene weer, wat hij in "Cornells Douwes" schreef over 
het vergaan van het s.s. "Eibergen" in 1941. 

De "Eibergen" 
Het s.s. "Eibergen" was gebouwd in 1913 en was eigendom van de 
Zuidhollandsche Scheepvaart Maatschappij, een thans niet meer be
staande rederij die destijds schepen in de vaart had met namen als 
"Eibergen","Driebergen" en "Kelbergen". 

Lloyd's War Losses, het boek,waarin de oorlogsverliezen aan sche
pen geregistreerd staan, vermeldt, dat het Nederlandse s.s. "Ei
bergen" (4801 ton), varende in ballast op weg van Tyne en Oban 
naar Pepel in positie 48°-02'N en 25°-06'W door een Duitse onder
zeeër tot zinken werd gebracht. Van de bemanning, bestaande uit 
39 koppen,verloren vier het leven, waaronder de beide kanonniers. 

Oorlog ter Zee 
Albert Schaap was in 1936 na het behalen van zijn rang als tweede 
stuurman, in dienst getreden bij de Zuid-Hollandsche Scheepvaart 
Maatschappij. Na het behalen van zijn eerste rang in december 
1939 en het volgen van een cursus koopvaardijbescherming (nodig 
vanwege de inmiddels uitgebroken oorlog), vertrok hij in april 
van het jaar 1940 met de "Driebergen" via Engeland naar Zuid-
Amerika. 
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Een opname gemaakt in 1941 van bet s.s. Eibergen, brt. 4801. Eigenaar: de 
Zuid Hollandse Scheepvaartmaatschappij te Rotterdam, kapitein R. Hilbrandie. 
(Coll. P. Mulder, te Ede) 
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Onderweg vernamen ze van de Duitse inval in Nederland en dat bete
kende, dat Nederland ook op zee in oorlog was met Duitsland. 
Ze wisten van de gevaren, veroorzaakt door de Duitse raiders, die 
al in oktober en november van 1939 grote schade toebrachten aan 
de Engelse koopvaardijvloot, die daardoor in korte tijd 3 miljoen 
ton aan scheepsruimte verloor. 
Een jacht van de Engelse oorlogsvloot op Duitse onderzeeërs en 
slagschepen kon dan ook niet uitblijven. Ouderen onder ons zullen 
zich nog herinneren de spectaculaire jacht van vier Britse krui
sers op het Duitse vestzakslagschip "Graf Spee", dat op zijn 
rooftocht door de zuidelijke Atlantische Oceaan negen Engelse 
schepen tot zinken had gebracht. Het adembenemende gevecht van 
dit pronkstuk van Duitse maritieme techniek, dat het in zijn een
tje enkele dagen wist vol te houden tegen vier Britse kruisers, 
hield de wereld een week lang in zijn ban. Tenslotte vluchtte 
de "Graf Spee" naar de monding van de Rio de la Plata, de grens
rivier tussen Uruguay en Argentinië. Op 20 december liet de kapi
tein, geen uitweg meer ziende, het schip voor de ogen van zijn 
belagers in de lucht vliegen. Daarna pleegde hij zelfmoord. 

De "Eibergen" in Engelse wateren. 
Vanaf 10 mei 1940 werden ook Nederlandse schepen doelwit van de 
Duitse kaapvaart en al spoedig werden enkele Nederlandse boten 
tot zinken gebracht. De "Driebergen", waarop Albert Schaap voer, 
kwam echter via Freetown behouden met een lading graan in Glasgow 
in Schotland aan. 
Over zijn herinneringen aan dat eerste oorlogsjaar lezen we in 
"Cornelis Douwes" het volgende relaas van stuurman Schaap: 
"Toen in 1940 de stuurman van de "Eibergen" overleed, kwam ik als 
eerste stuurman op dit schip terecht. In Glasgow kreeg het schip 
een Degaussingkabel en werd de eerste bewapening geplaatst. Ik 
was gunner-officer.(bevelvoerder over de boordschutters, EHW.) 
Vaak werd geoefend met het vier duims kanon. Er werd dan een vat 
overboord gezet om er op te oefenen, maar het viel echt niet mee, 
om zo'n vat te raken. Gelukkig werd het op de oceaan vanaf 1943 
veiliger; er was meer bescherming vanuit de lucht." 

"We hadden kolen geladen op de Engelse oostkust en zouden in kon
vooi naar Methei. Er stond een noordooster storm. Toen we buiten 
kwamen, werd geseind, dat het konvooi niet doorging. Onze kapi
tein, erg eigenwijs, wilde echter niet terugkeren. "Wij kunnen 
Methei zelf wel vinden", was zijn mening. De kustvuren brandden 
uiteraard niet en de karakters van de lichtboeien, die er lagen, 
leken erg veel op elkaar. Een nauwkeurige positiebepaling was dan 
ook moeilijk. 
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Zelf kwam ik om twaalf uur op wacht. Op de vraag, waar we zaten, 
deelde de kapitein mee, dat hij het niet precies wist. 
Enfin, wij kwamen een boei tegen, maar konden niet vaststellen, 
welke dat was. Eén ding was echter zeker, we zaten in de route. 
Om vijf uur, een uur nadat ik van wacht was, liep er een enorme 
schok door het schip. Eerst dachten we aan een mijn of torpedo. 
Toen ik op de brug kwam, zei de kapitein: "Blijf jij maar boven, 
dan ga ik naar de machinekamer, want daar loopt de zaak vol. Zet 
het schip maar op het strand". We zetten koers naar wal, en kre
gen deze inderdaad in het zicht. Het bleek toen, dat we bij South 
Shields zaten. Op ons verzoek om naar binnen te mogen werd beves
tigend geantwoord; een loods was in aantocht. 
Inmiddels was de kapitein ook weer boven gekomen en deelde mee, 
dat de droge tank onder de machinekamer lek was, maar dat ook de 
tanktop lek was, zodat water in de machinekamer binnendrong. Naar 
later bleek, had het schip op een wrak gezeten. In South Shields 
kwam de brandweer er aan te pas om de machinekamer leeg te pompen 
en werd de nodige reparatie verricht. 
Van South Shields vertrokken we naar Methei. We vertrouwden de 
zeewaardigheid echter maar half. Toen ik 's nachts op wacht kwam, 
stond er een noordooster storm en het schip stampte zwaar. We ga
ven de timmerman opdracht om te peilen. Toen hij de peildop van de 
betreffende tank losdraaide, schoot het water omhoog. De tank was 
dus nog flink lek. Bij het aanlopen van South Shields waren we 
met 28 voet diepgang over een rug gegaan. Op de ree van Methei 
mochten we echter niet verder. We moesten terug naar Grangemouth 
om de lading daar te lossen en vervolgens in dok te gaan. Er zijn 
toen 36 nieuwe platen aangebracht. 
De "Eibergen" was een oud schip van 1913. Behalve de "Eibergen" 
beschikte de rederij nog over de "Kelbergen" en de "Driebergen". 
De "Driebergen" is gezonken. Dit schip was op weg naar Newcastle 
toen het door een schip van een uitgaand konvooi werd beschadigd. 
Eén van de lege reddingboten is in Denemarken aangespoeld. 
De "Kelbergen" heeft het wel gehaald en is na de oorlog in de 
thuishaven teruggekeerd. 
Toen de "Eibergen" gerepareerd was, zei de voorman daar tegen me: 
"Ik hoop, dat jullie het halen, want elk schip, dat we tot nog 
toe hier gerepareerd hebben, werd naderhand getorpedeerd." 
Ik dacht: "Dan staan we er goed voor." 

Torpedering 
Het eerste gedeelte van de reis verliep echter voorspoedig. Het 
konvooi bereikte de oceaan. Na voldoende om de west te zijn ver
daagd, verspreidde het konvooi zich en gingen we alleen varend 
verder met de bestemming Freetown. Op weg daar naar toe werd de 
Eibergen getorpedeerd", aldus Albert Schaap. 
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Over deze torpedering, die op 3 juni 1941 het s.s. "Eibergen" 
deed ondergaan, staat volgens het artikel in "Cornells Douwes" 
het volgende vermeld in "De Nederlandsche Koopvaardij in de Tweede 
Wereldoorlog" van Bezemer:"De Eibergen (4801 ton) van de Zuidhol-
landsche Scheepvaart Mij. te Rotterdam, was onder kapitein R.Hil-
die op 23 mei uit Newcastle naar West-Afrika vertrokken. Het 
schip werd in konvooi OB 327 opgenomen en zette, na ontbinding 
van het konvooi enige dagen later, de reis zelfstandig voort. In 
de eerste nachtelijke uren van 3 juni werd de "Eibergen", een 600 
mijl ten Noorden van de Azoren, getorpedeerd. De tweede machinist 
J.Holdermans en de olieman A. Rombeek moeten meteen in de machine 
kamer zijn omgekomen, terwijl twee kanonniers later vermist wer
den. Alle anderen konden zich in de sloepen redden, die na vier 
dagen door een Engelse torpedobootjager werden gevonden. Deze di
rigeerde een Engelse kruiser naar de schipbreukelingen, die allen 
opnam en op 9 juni te Gourock afleverde. 
De "Eibergen" was getorpedeerd door de "U 75", die, zonder dat 
men daarvan iets had gemerkt, het Nederlandse schip al uren had 
achtervolgd. De "U 75" had in de middag van 2 juni een schip ver
kend, waarop Ringelmann (bepaald geen briljante commandant, naar 
het de indruk maakt) 's avonds een eerste torpedo afvuurde, die 
miste. Twee torpedo's, kort daarna gelanceerd, gingen eveneens 
naast. Ook van deze gemiste aanvallen had men op de "Eibergen" 
niets gemerkt tot dan ongeveer een uur later (het was inmiddels 
3 juni geworden) een vierde torpedo doel trof. Een genadeschot, 
bijna vijf kwartier daarna afgevuurd, deed het schip tenslotte 
binnen de minuut zinken. Ringelmann noteerde in zijn logboek, dat 
hij "den hollandischen Dampfer "Eibergen" had vernietigd; uit de 
noodseinen was hij achter de naam van het Nederlandse schip geko
men". 

Ooggetuigeverslag 
Uit de mond van Albert Schaap tekende de heer van Leunen het 
volgende ooggetuigeverslag op over de ramp, die de opvarenden van 
de "Eibergen" trof: 
"Tegen middernacht stonden we aan dek om een luchtje te scheppen. 
Binnen was alles afgesloten; het was daar donker en benauwd. Ik 
maakte een praatje met de tweede machinist die na enige tijd met 
een "Ik ga een wachtje pikken" naar de machinekamer verdween. Dat 
was het laatste. Zelf had ik "wacht te kooi", maar ik lag nau-
lijks een kwartier of het gebeurde. Ik heb hem nooit weer gezien. 
Vier man zijn omgekomen, de anderen hebben het allemaal gered. 
De bakboordsboot was bij de torpedering vernield; de vierde machi
nist die in de buurt van deze boot lag te slapen, had van de tor
pedering niets gemerkt. Ik hoop, dat de huidige generatie dit 
alles nooit zal hoeven mee te maken". 



-22-

1. De beide boten van de 'Eibergen' gefotografeerd vanaf de kruiser 'Cairo'. 
2. Een aantal bemanningsleden van de 'Cairo', de kruiser die te hulp kwam. 
3. Eén van de twee reddingsloepen die langszij komt van de kruiser. 
4. Geredde bemanningsleden van het s.s. Eibergen. 

(Coll. J. de Jong, West-Terschelling) 
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Schipbreuk. 
Schaap maakte tijdens de dagen in de reddingboot in een schrift 
de volgende korte aantekeningen: 

Dinsdag 3 juni, 1 dag. Om 01.10 getroffen door onderzeeër in po
sitie 48 -08'N en 25 -16'W Bemanning in de boten. Bakboordsboot 
op sloependek niet meer aanwezig. Vermist zijn: Tweede machinist 
J.Helderman, olieman A.Rombeek, gunner F.Thomas, gunner J.Maas
land. Voeren in oostelijke richting in de hoop' enig schip te 
ontmoeten. Eerste dag: verstrekten cake en vlees en per man een 
weinig water. 

Woensdag 4 juni, 2 dag. Harde, zuidelijke wind, hoge zee en dei
ning. Vervolgden de oostelijke koers. Toestand van de bemanning 
goed. Verstrekten enig water, vlees, brood en chocolade. Motor
boot defect van 1.45-2.15 uur. Gerepareerd, vervolgden de reis. 

Donderdag 5 juni, 3 dag. Vervolgden de oostelijke koers en onder 
vonden een harde ZZO-lijke wind met enige regen. Toestand beman
ning uitstekend. Verstrekten cake, een tinnetje water, een blik 
je melk per persoon. 

Vrijdag, 6 juni, 4 dag. Fraai weer,flauwe koelte. Kregen te 8.00 
uur motorboot langszij en voorzagen deze van kompas met goede 
nachtverlichting. Verstrekten 1 cake per persoon per dag, 1 
blikje melk en een blik cornedbeef. Opgenomen inventaris van de 
boot: 16 blikken corned beef, 46 blikjes melk, 2 plakken choco
lade. 

Zaterdag 7 juni, 5 dag. Vervolgden op oostelijke koers en zagen 
om 11.50 een destroyer. Werden opgepikt door de kruiser "Cairo" 
op 50 -12'N en 20 -14' W des zaterdagmiddags om 12.30 uur. 

Schaap besluit zijn verhaal in Cornells Douwe als volgt: 
"We kwamen aan de wal en kregen een week zogenaamd survival leave 
(overlevingsverlof, EHW), maar binnen de kortste keren zat ik als 
eerste stuurman op de "Keilhaven" om iemand af te lossen, die 
moeilijkheden met de justitie had gekregen. Daarna ben ik op de 
"Jobshaven" gekomen, een oud gammel schip. Toen de oorg geëindigd 
was ontmoette ik in Cardiff Dirk Stada.Deze zat op de "Kelbergen" 
en vertelde, dat hij al thuis was geweest op Terschelling. Ze 
waren weer op weg naar Holland. Na de nodige moeite ben ik met de 
"Kelbergen" thuis gevaren". 

E.H. Wesselink. 
BRON: 
- Naar gegevens uit "Cornells Douwes" nr.ll2. Periodiek van de vereniging 

van oud-leerlingen der zeevaartschool Terschelling. 
- Foto's: pag.18 P. Mulder, Ede. 

pag.22 Archief van oud-leerlingen der zeevaartschool Terschelling. 
Met dank aan de heer J. de Jong, Terschelling. 
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In het vorig nummer van Old Ni'js waren we op zoek naar leerlin
gen van de Openbare Lagere School in Rekken. De opname werd rond 
19A8 gemaakt van alle leerlingen met inbegrip van het personeel. 
Binnen een week waren alle namen van leerlingen bij Gerard te 
Nijenhuis bekend en velen hebben reeds de foto met namen bekeken 
tijdens de foto-expositie "Oud Rekken in Beeld" die we in novem
ber 1993 hebben georganiseerd. Dan nu de namen: 
Ie rij zittend 1 t/m 18: l.Johan Floors, 2.Rika Bats, 3.Johan 
Onstein, A.Johan ter Beek, 5.Henk Geesink, ó.Gerrit Barts, 7.Jo 
Bentsink, S.Mineke Bats, 9.Joke Nijkamp, lO.Aaltjen Bouwmeester, 
11.Mini Onstein, 12.Johan? Antvelink, 13.Albert Geesink, 14.Jan 
Korten, 15.Sinie Temmink, ló.Aaltjen Floors, 17. Aaltjen Bats, 
18.W. Tankink. 
2e rij zittend 19 t/m 38: 19.Jan Geesink, 20.Jan Stomps, 21.Jan
na Dinkelman, 22.Jo Bats, 23.Anna Kolstee, 24.Sarie den Hamer, 
25.Sinie Geesink, 26.Mina Floors, 27.Gerda Groot Abbink, 28.Jo 
Meilink, 29.Wim Floors, 30.Dirk Boevink, 31.Hennie Hietbrink, 
32.Henk Lammers, 33.Gerrit Bats, 34.Gerrit Floors, 35.W. Floors, 
36.Henk Boevink, 37.Annie Hesselink, 38.Aaltje Boevink. 

3e rij staand 39 t/m 59: 39.Jan Lammers, 40.Dini Floors, 
41.Annie te Wolthuis, 42.Joke Esselink, 43.Riki Meddeler, 44.Ger-
rit Meddeler, 45.Ineke Rhebergen, 46.Henk ten Haken, 47.Jan te 
Nijenhuis, 48.Bennie Antvelink, 49.Albert Geesink, 50.Jo Pasman, 
51.Jo Bouwmeester, 52.Henk Tenkers, 53.Engbert Hesselink, 
54.Herman Tankink, 55.Alie Boevink, 56.Dini Lammers, 57.Gerrit 
Antvelink, 58.Mina Simens, 59.Annie Bodijn. 
4e rij staand 60 t/m 81: 60.Dini Geesink, 61.juffr. S.Hoekstra, 
62.meester Rolman, 63.Mini Bats, 64.Gerda Bouwmeester, 65.Ria 
Lenselink, 66.Jo Onstein, 67.Hans Dekkers, 68.Gerrit ter Beek, 
69.Jan Groot Obbink, 70.meester Lenselink, 71.Evert Mooimasn, 
72.Johan Abbink, 73.Gerrit Lentink, 74.Albert Temmink, 75.Jan 
Lenderink, 76.Gerrit Onstein, 77.Dini Hietbrink, 78.Annie Medde
ler, 79.Dini Groot Obbink, SO.Riki Mellink, 81.Herman Floors. 
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Nu of nooit, het museum moet er komen! 
Het bestuur van Stichting Museum De Scheper waardeert het zeer, 
dat de redactie van Old Ni'js ruimte beschikbaar stelt, om u iets 
te vertellen over de plannen die we met ons museum hebben. 
Zoals dat hoort in een oudheidkundig blad, beginnen we met de his
torie. 

Voorgeschiedenis. 
Ons verhaal begint met Herman Schepers. Deze bloemist- archeoloog-
geoloog- streekhistoricus- museumbeheerder en misschien nog wel 
meer, is behept met de eigenschap om alles wat hem interessant 
voorkomt te bewaren. Hij bewaarde het echter niet alleen, nee hij 
las er van alles over, stak zijn licht op bij deskundigen, zodat 
hij op den duur "naor wies" werd op oudheidkundig gebied. 
Nu is de heer Schepers niet iemand die het allemaal voor zichzelf 
wil houden. Vandaar dat hij in 1980, het aanbod van de toen jubile
rende Eibergse vrijwillige brandweer om te helpen bij het opzetten 
van een museum, met beide handen aanpakte. 
Het oude boerderijtje Burg. Smitsstraat 2 werd opgeknapt en op 17 
oktober 1980 vond de feestelijke opening van museum de Scheper 
plaats. Naast de tentoongestelde archeologische- en geologische 
vondsten, kon men een kijkje nemen in de weefkamer, de klompenma
kerij, de karnkamer, de woonkeuken en de waskamer. 
Sedert de opening hebben duizenden bezoekers hun weg naar het muse
um gevonden. Vooral de speciale exposities trokken veel bekijks. 
Voorbeelden hiervan zijn: Eibergen in de jaren 1940-A5, Zestig 
jaar radio en de School in vroeger tijd. 
Toen het museum in 1987 werd ondergebracht in een stichting, was 
de Scheper voor velen al een begrip. Het museumbestuur kwam er ech
ter al gauw achter dat er maar één groot probleem was, namelijk 
ruimtegebrek. Het museumboerderijtje was niet alleen te klein, 
maar ook niet geschikt om vooral de collecties archeologie en geo
logie op een overzichtelijke manier te laten zien. Hetzelfde euvel 
deed zich voelen bij de speciale tentoonstellingen; te weinig ruim 
te, geen goede verlichting en onvoldoende voorzieningen voor de 
bezoekers, er moest wat gebeuren.! 

De Vurever. 
In Haarlo stond tot 1989 een prachtig oud boerderijtje "Vurever" 
genaamd, dat dateerde van 1857. Dit zogenaamde "Gelders huuske" 
bezat een schilddak, een topgevel boven de enddeuren, een 
karakte-ristieke oonderschoer en had nog de oorspronkelijke 
indeling. 
De Stichting Historisch Boerderij Onderzoek omschreef in 1967 de 
Vurever als "een in meer dan één opzicht gaaf exemplaar". 
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Een opname van de keuken van de Vurever, gemaakt voor de afbraak in Haarlo. 
Deze boerderij zal herbouwd worden in de tuin van het museum. 
(Coll. museum De Scheper) 

De keitjesvloer ingelegd in vierkanten van klinkers en de stook-
plaats met gietijzeren pot zijn nog origineel. Behalve de voorge
vel, die in 1911 in steen is opgetrokken, zijn nauwelijks verande
ringen aangebracht. Toen dit boerderijtje in 1989 zou worden afge
broken, vonden de eigenaren het jammer als dit historisch waarde
volle gebouw verloren zou gaan. Zij waren zo vriendelijk het aan 
museum de Scheper aan te bieden. "Veur niks a'j 't ok ofbrekt". 
Ons bestuur nam dit aanbod dankbaar aan. De door ons geraadpleegde 
Ootmarsumse architect W.H. Morsink sr. mat alles nauwkeurig op en 
nummerde het. Met behulp van een tiental vrijwilligers, verzorgde 
slopersbedrijf Penterman gratis de afbraak en sloeg de materialen 
op. Het wachten was op de herbouw ervan als museumboerderij in 
hartje Eibergen. 

Het huis van mevrouw Betsy geknipt voor museum. 
Met elkaar pratend over een nieuwe behuizing voor ons museum, 
waren we het er al gauw over eens, dat het huis Grotestraat 41 het 
meest geschikt was voor het realiseren van onze plannen. 
Dit pand, destijds door mevrouw Betsy ter Braak- Prakke aan de ge
meente Eibergen nagelaten, is immers één van de weinige mooie, 
oude gebouwen die Eibergen nog bezit. Natuurlijk speelde bij deze 
keus de situering een grote rol. Immers, het stukje Grotestraat 
daar bij de oude dorpskerk, vroeger het Schild genoemd, waar de 

ij^ti^mm^antitai^tilÊtÊÈ 
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Het toekomstige museum: de villa rechts naast de electnciteitsmast. 
Hoe smal was de straat, hoe breed de stoepen! Links de dorpspomp. 
(Coll. J. Baake) 

vrouwen water haalden bij de pomp en de mannen een praatje maakten 
in 't voorbij gaan, dat plekje ademt nog iets van de intimiteit, 
die ons dorp in het verleden kenmerkte. 
Nu kunnen we wel plannen maken, maar zonder het gemeentebestuur 
gaat dit niet. Gelukkig was dat met ons van mening, dat het huis 
en de locatie zich bij uitstek leende voor het type streekmuseum 
dat ons voor ogen stond. Tevens was men bereid het pand aan ons te 
verhuren. Het wordt nu tijd u iets te vertellen over het hart van 
een museum, namelijk de collectie. 

De collectie. 
Museum de Scheper is in het bezit van een rijkgeschakeerde en gro
te verzameling. We kunnen u er slechts een fragmentarische indruk 
van geven. 
Geologie. Deze collectie bestaat uit ongeveer 2500 voorwerpen, 
voor het merendeel afkomstig uit de Eibergse bodem. Er werd hier 
bont zandsteen aangetroffen uit een circa 200 miljoen jaar oude 
formatie. Fossielen uit het Bovenkrijt getuigen van leven dat hier 
tientallen miljoenen jaren geleden was. In een recenter verleden 
klotste waar wij nu wonen de zee, zoals walviswervels en haaietan-
den duidelijk maken. Gisteren, maar dan geologisch gesproken, mar
cheerden mammoeten door wat nu uw tuin is. Hun beenderen kunt u 
komen bezichtigen. 
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Archeologie. De oudste tekenen van menselijk leven in onze streek 
zijn klingen en krabbers van de Hamburgercultuur. Deze mensen woon
den circa 14000 jaar geleden aan de oevers van de Berkel. 
Verder vallen er talrijke prehistorische aardewerkresten, potjes, 
bijlen en klokbekers te bewonderen. Interessant is ook een deel 
van de belangrijke middeleeuwse muntenvondst van Haarlo. 
Vrij recent werden opgravingen gedaan in de voormalige gracht die 
om ons dorp liep. De resultaten ervan, voornamelijk aardewerk, 
kunt u komen bekijken. 
Boerengerei en -kleding. Voor het inrichten van de Vurever is een 
complete inboedel voorradig. We noemen verder alleen nog de 2500 
wandtegels, de collectie ijzeren haardplaten en de klederdracht: 
van ondergoed tot overjas. 
Ambachten en huisvlijt. We kunnen wel van alles gaan opnoemen, 
zoals weefgetouwen, naaimanden, kraanzagen, wasplanken en strijk-
stenen, maar er is geen beginnen aan. 
Schoolattributen. Onze vroegere plaatsgenoot en oud-directeur van 
het L.B.O., de heer L.T. Kuipers, stond zijn belangwekkende verza
meling af aan het museum. We hebben nu tientallen schoolplaten, 
maar ook griffels, leien, leesboekjes en nog veel meer uit uw 
jeugd of uit de schooljaren van uw ouders en grootouders. 
Gebruiksvoorwerpen. Keulse potten, zalfpotjes, piklampjes, kande
laars, smodden, maten, gewichten, een fiets met houten wielen, enz. 
Industrie. Een kleine greep: Eibergse dakpannen, pickers, de eer
ste stoelen van Groot Landeweer. 
Literatuur. De kern van de literaire collectie bestaat uit publica
ties van Menno ter Braak en de gedichten van Willem Sluiter. 
Van de eerste is bijna het gehele oeuvre aanwezig (vrijwel alle 
eerste drukken), terwijl de Sluitercollectie de belangrijkste ter 
wereld is. 
Bezetting. Pamfletten, bonkaarten en wapentuig herinneren aan 
Eibergen in de donkere oorlogsjaren. Nog niet zo lang geleden ver
trouwde oud-verzetsraan Joh. Smits zijn archief aan het museum toe. 
Daarin bevinden zich onder meer nummers van het illegaal in Eiber
gen bij drukkerij Heinen gedrukte blad Trouw en vervalste persoons
bewijzen. 
Diversen. Hebt u wel eens gehoord van een houten couveuse of van 
een rattenburcht? Weet u dat een neogothisch raam met gekleurd 
glas van de Eibergse synagoge bewaard is gebleven? Hebt u wel eens 
de vele oude films over onze streek bekeken tijdens het Eibergse 
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Filmfestival dat elk jaar plaatsvindt? Is het u ook bekend hoe uw 
voorouders wild stroopten? Het is geen doen, we stoppen met deze 
opsomming. 

Huis en boerderij in één museumcomplex. 
Het ligt in de bedoeling om in het huis van mevrouw Betsy de geolo
gische, de archeologische en klederdrachtencollectie onder te bren
gen. Aparte vertrekken zijn bestemd voor de Eibergse schrijvers. 
De schoolattributen krijgen eveneens een afzonderlijke ruimte, ter 
wijl de voormalige raadszaal wordt ingericht als ontvangstruimte. 
In de tuin van het huis, aan de Hagen, wordt de Vurever herbouwd. 
Uiteraard wordt die ingericht met boerengerei. Er komt een weefka
mer, een melkafdeling en een klompenmakerij. Het erf wordt opge
sierd met een achttiende eeuwse put van Bentheimer zandsteen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit museumcomplex een aanwinst voor 
ons dorp zal zijn. Er is in de loop der jaren al zo veel karakte-
ristieks afgebroken in Eibergen, dat het tijd wordt dat er weer 
eens iets wordt opgebouwd. In dit verband is het misschien aardig 
om te weten, dat er vroeger diverse boerderijtjes zoals de Vurever 
aan de Hagen hebben gestaan. 

Wat kunt u doen. 
Al lezende zult u wel hebben gedacht dat deze plannen een lieve 
duit gaan kosten. Die gedachte is juist. 
Gelukkig krijgen we forse subsidies van gemeente, rijk en provin
cie. Daarnaast zijn er vermoedelijk verscheidene particuliere 
fondsen, die bereid zijn geld te verstrekken voor een goed opgezet 
project als het onze. 
Toch willen we ook graag een beroep op u doen. We winden er geen 
doekjes om. We hebben voor de bouwplannen nog veel geld nodig maar 
ook in de verdere toekomst voor de exploitatie van het museum. 

De folder die u in dit blad aantreft geeft nadere bijzonderheden 
over onze financiële actie. Wij hopen dat u met ons zult zeggen: 
Nu of nooit, het nieuwe museum moet er komen! 

Namens het Stichtingsbestuur Museum de Scheper. 
L.A. van Dijk, secretaris. 
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KIJKJES IN EIBERGENS VERLEDEN. 
Naar hel dagboek van J.B. Menkhorst. 

Reacties van leden n.a.v. vragen uit Old Ni'js nr.21. 

Woordverklaringen. 
Niemand heeft kunnen vertellen wat een "tuier" geweest kan zijn, 
wat het betekend kan hebben "'t tuier op de plate leggen". 
Overigens is, mede door toedoen van onze lezers voor praktisch 
alle onbekende woorden uit Menkhorsts dagboek een verklaring ge
vonden, zoals hier volgend blijkt. 

Slaketten blz 36. 
Waarschijnlijk een verschrijving voor staketsels. Staketsels waren 
erf- of gebiedsafscheidingen door middel van palen, waartussen 
een plank of ketting was aangebracht. Staketsel komt van het Fran
se woord estaque en dat betekent "staak". 
Grosstriepe = "grosstriepe"= een strook gras. l) 

"Sik an 't tuur". 
Blz.36 de zinnen: "In den teurentied twee keeten gestoolen ach-
terde lienden" en "Deeene teurketting weergevonden met holten 
voor de beusker voor an de aardappelkoelen", worden duidelijk als 
men weet, wat een "tuur" of "teur" was. 
Een "teur" of "tuur" was een ijzeren pen, zoals de vroegere deur-
ankers, waarom de scharnieren van deuren draaiden. In vroegere 
tijden stonden geiten met een lang touw of ketting aan een tuur op 
het gras bij de woning of op een grasstrook langs de zandweg. Maar 
nog vroeger, in de tijd van de potstallen en het driemaal melken 
per dag, stonden ook de koeien een deel van de dag aan zo'n tuur 
of teur. Weiland was schaars en daarom moesten opgroeiende kinde
ren de koeien vaak hoeden naar plekken, waar gras was. Kinderen 
hoefden in 1837 nog niet naar school, er was geen leerplicht! Dat 
hoeden noemde men "teuren" of "turen". "Aan 't tuur hebben", was 
vroeger een uitdrukking. Vandaar de term "teurentied". Tijdens dat 
hoeden liet men het tuur met keeten (foute schrijfwijze voor 
ketting) en holten( = halter) voor het gemak vaak liggen. 2) 

"Beusker". 
Toch bleek bij Menkhorst iemand in die teurentied twee kettingen 
met halster gestolen te hebben,waarvan de ene dus door Menkhorst 
werd weergevonden bij de beusker, d.w.z. struikgewas, vgl. het 
Twentse "buske". Ook in Eibergen hoort men vaak een "k", waar 
vroeger een sch geschreven werd, bijv."wasken" en in het gezegde: 
"In de buskes (boschjes) bruden". 3) 
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Spooli 1. 
Dit woord komt van het middelnederlandse werkwoord spolieren en 
betekende "roverij", evenals het wat deftiger "spoliatie". 4) 

Voerriet van mijnheer Smiets. 
In de buurt van het Kerkloo had de familie Smits niet alleen bos, 
maar ook bouw- en weilanden liggen. Een voerriet, moet volgens 
Jan Grijseneen soort van toegangsvaarweg zijn geweest naar een 
stuk land. 5) 

Breedoek. 
Een zwarte omslagdoek, door vrouwen gedragen. Meestal gebreid, 
maar hier was het dus een doek van een lap stof, die te bleken 
had gelegen. Die zal wel niet zwart zijn geweest. 6) 

Namen van boerderijen. 
Tietink 7), den Kroep 8), Klem Kurmelmk 9) en Pramershof 10). 
Het dagboek maakt melding van Tietmk m Hupsel, den Kroep m 
Olden Eijbergen, Klem Kurmelmk m Olden Eijbergen en van Pramers
hof. Tietink in Hupsel was tot voor kort Te Koppele aan de Molen
weg nr.10. Thans woont daar A.A. Rooks. Schuppen = loods, schuur. 
Hoe raar een naamsaanduiding ook kan ontstaan, leert ons de door 
Menkhorst gebruikte aanduiding "Den Kroep" voor een boerderij in 
Olden Eijbergen. Willem Langelaar (jarenlang boer op Klein 
Kormelink) meent te weten, dat met deze naam vroeger de boerderij 
Groot Kormelink aan de Kormelmkweg werd aangeduid. Daar zou ooit 
een gezin gewoond hebben, waar een aantal kinderen na elkaar ge
storven was aan de kroep, destijds een gevreesde kinderziekte. 
Als het juist 13, wat Langelaar zegt, dan is die familietragiek 
intussen bijna twee eeuwen in de volksmond bewaard gebleven. 
Overigens bestaat erm Eibergen nu nog een boerderij met de naam 
"Den Kroep", n.1. die van Schukkmk aan de Rekkense Binnenweg. 
Klein Kurmelmk, 9) waar een hele gevel uit de schuppe viel door 
de storm, ligt eveneens aan de Kormelmkweg. Het was jarenlang de 
boerderij van de familie Langelaar. 
Op de Pramershof woonde m 1837 al een Te Nijenhuis en dat is 
tot heden zo gebleven. 10) 

Oude veldnamen en nog wat. 
Den Teuge il). "Het huis op den Teuge". Daar werd in 1829 dus het 
huisje gebouwd, dat uitgroeide tot het huidige "Mmkhorst". 
Garversland 12) op de Koldewei moeten we zoeken tussen 't Brende-
ke en de Zwilbroekseweg, ongeveer, waar nu een groot aantal volks
tuintjes ligt aan de Zwilbroekseweg. Leusmk onderscheidt een la-
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ge en een hoge Koldeweie. Het was vroeger eigendom van Scholten, 
wiens boerderij werd opgeheven bij de ruilverkaveling. Men heeft 
er een straat naar genoemd: Scholten Hofmanbrink. 
Breukersweg 13) was een zandweggetje, dat van de Rekkenseweg naar 
Ketterink liep, achter het huidige woonwagenkampje langs. 

De aartspriester 
Menkhorst noemt hem enkele malen in het dagboek, op 6 juli 1829 
en op 26 februari. Beide malen had het iets te maken met belang
rijke kerkelijke gebeurtenissen.(zie Old Ni'js 21, blz.31 en 35). 
In noot 12 opperde ik de gedachte, dat met aartspriester de 
aartsbisschop bedoeld zou zijn. Niets is minder waar. Dank zij Joop 
Olrainkhof en mevrouw Dusink-Dijkstra te Neede werd duidelijk, wat 
een aartspriester was. 
Mevrouw Dusink legt het als volgt uit: "In de 18 eeuw werd 
Nederland door Rome als missiegebied beschouwd, omdat in ons land 
de R.K. godsdienst verboden was.(althans geen kerken mocht hebben 
en ook geen bisschoppens. EHW) Als missiegebied werd Nederland 
bestuurd door een apostolisch vicaris, die vaak resideerde in het 
buitenland. Als "locale" baas van de hier toch opererende 
priesters werd een aartspriester aangesteld. 
Toen de Fransen hier rond 1800 de dienst uitmaakten, kregen we 
allemaal vrijheid van godsdienst, maar het heeft -door allerlei 
tegenstanden- nog tot 1853 geduurd, voordat er weer bisdommen kwa
men met daaraan verbonden een bisschop. Toen kwam er dus ook pas 
weer een aartsbisschop. 14) 
Concluderende: ten tijde van het dagboek (1829 -1838) waren er 
hier dus geen (aarts)bisschoppen, maar wel aartspriesters. Bij 
Geerdink vind ik er een vermeld voor Twente en een voor Gelder
land.Tot zover mevrouw Dusink-Dijkstra. Ons lid Joop Olrainkhof, 
zelf R.K. en bekend met de materie, voegt daaraan nog toe: "Uit 
de functie van aartspriester, een soort bovenpriester is de 
functie van deken ontstaan ,ook een priester met een bovenlocale 
functie." 

"Elbrink." 
In noot 12 vermeldden wij Odinks opmerking over Elbrink als her
bergier van De Kroon. Het blijkt, dat enkele lezers hier even uit 
het oog verloren, dat in het dagboek toestanden van 1829 - 1838 
worden besproken. Herberg De Kroon stond in 1835 op de plek, waar 
nu het H.Odinkplein is, maar leek niets op de villa die in 1905 
daar door Van Soest werd gebouwd en tot 1921 als dokterswoning 
diende voor de artsen Scheffelaar, Klots, Pfeifer, Veening, Gies-
bers en Strumphler. In 1921 werd de villa in gebruik genomen als 
postkantoor, tevens woning voor de postdirecteur. 15) 

! 
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In het begin van onze 20 eeuw woonde er een Bart Elbrink vooraan 
in de Groenloscheweg,(nu J.W.Hagemanstraat), naast de villa van 
mevrouw Ledeboer. Bart was ongetrouwd en had een klein winkeltje 
in kruidenierswaren naast Klein Hazebroek, en de villa van 
mevrouw Ledeboer (waar thans Helminks meubelzaak is). 16) 

Eibergen, februari 1994. 
E.H. Wesselink. 

Met dank aan: 
Jaap Bartelink (1,2), Leo van Dijk (1,4), Jan B. Grijsen ( 2,3,5,6,10,13), 
Bennie Kruisselbrink (7), Willem Langelaar (8,9), G.J. en J.G. Schukkink (8), 
Willem Leusink (11,12), A.M. Dusink-Dijkstra (14), Joop Olminkhof (14), 
mevr. v/d Beek-Izaks (16) en voor (15) verwijs ik naar "Eibergen in Oude 
Ansichten",deel 2 door F. J. de Leeuw en W.J. Heinen. 
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Op zoek naar De Menkhorst. 
( n . a . v . Old N i ' j s 21 , b l z . 31-38) 

De noten en vragen, die ik plaatste bij bovengenoemd artikel ga
ven nogal wat lezers aanleiding tot reageren. Er kwamen al reac
ties bij mij binnen voordat ik zelf een exemplaar van Old Ni'js 
had thuis bezorgd gekregen. Zo snel wordt Old Ni'js blijkbaar door 
sommige leden gelezen. Hartelijk dank! 
Door de reacties van de lezers zijn mij een aantal woorden en na
men voorkomend in het dagboek van timmerman Menkhorst, meer dui
delijk geworden. 
Daarnaast inspireerden ze mij, zelf nog wat op zoek te gaan om 
wat meer te weten te komen over de geschiedenis van de boerderij 
van Menkhorst. En ik zal proberen, hier weer te geven, wat er zo
al tevoorschijn is gekomen. Voor mij was het zeer leerzaam! Ik 
hoop, voor veel lezers ook. 

Menkhorst en Minkhorst. 
Van één lid ontving ik de volledige inleiding, die Hendrik Odink 
destijds schreef.voorafgaand aan het dagboek van Johannes Bernar-
dus (Berend) Menkhorst. Het is, zoals bij Odink vaker voorkomt, 
een verhaal vol romantiek en folklore. Maar de beschrijving, die 
Odink in deze inleiding geeft van "De Menkhorst",een boerderij met 
endskamer, waarvan het strooien dak laag neerhing over de lemen 
wanden, -een typisch Westfalische vakbouw-, tovert ons, mensen 
van 150 jaar later, een beeld voor ogen, dat sterk afwijkt van wat 
we nu van dit boerenhuisje, Zwilbroekseweg 20, zien, en ook de 
door ons geplaatste foto uit een vroegere tijd, roept niet het 
beeld op, dat Odink schetste en dus rees bij sommigen en ook bij 
mijzelf de vraag, of Hendrik Odink het wel over dit boerenhuis had 
of over de in de nabijheid gelegen boerderij van Leusink die door 
menigeen ook "Menkhorst" wordt genoemd. 

Twee Loten van één stam. 
De vraag is dus, welke van de twee boerderijen nu de oudste 
Menkhorst is, die aan de Zwilbroekseweg met op het hek aan de weg 
de naam "Menkhorst" of die aan 't Brendeke, waarop in de gevel de 
naam "Minkhorst" prijkt. 
Jan Grijsen houdt het erop, dat Zwilbroekseweg 20, thans bewoond 
door het echtpaar Lourens, de plek is, waarin J.B. Menkhorst 
tweehonderd jaar geleden, op 10 juli 1793, werd geboren. 
En het dagboek van Menkhorst bevestigt de mening van Jan Grijsen. 
Immers, daar lezen we: "In 1829 is het huis an den Teuge gebouwd" 
en dat is nu nog de naam van het stuk grond, vlak bij de boerderij 
"Minkhorst", thans bewoond door Leusink en voordien door enkele 
geslachten Menkhorst. 
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Zo ongeveer dacht zich Hendrik Odink de boerderij Menkhorst uit ca. 1830. 
Een boerderij met een endskamer, waarvan het strooien dak laag neerhing 
over de lemen wanden. 
(Coll. J. Baake) 

Minkhorst. 
Van het oorspronkelijke Menkhorst is in de loop van de vorige eeuw 
nogal wat grond verkocht. Op het andere boerderijtje daarentegen 
is beter geboerd, daar kon grond bijgekocht worden. En het huis 
werd meer dan eens verbouwd. O.a, in 1894, zoals nog op de achter 
gevel van de oude boerderij staat te lezen. In 1915, toen het 
door drie ongehuwde broers Menkhorst werd bewoond, n.1. Jans, 
Willem en Hendrik, kreeg het een dwarshuis ervoor gebouwd. 
Volgens Leusink was de oorspronkelijke naam niet Menkhorst, maar 
Minkhorst. Zo staat de naam geschreven op het pleisterwerk in het 
oude huis op 't Brendeke. En zo stond de naam ook op de bidprent
jes van de overleden broers, aldus Leusink. Navraag op het gemeen
tehuis wijst echter uit, dat ze daar als "Menkhorst" ingeschreven 
stonden. Dat zegt niet alles, want de vader van de broers kon 
niet schrijven, zoals uit geboorte-aangiften uit 1862 en 1866 
blijkt. Hij kon dus niet controleren of de naam door de ambtenaar 
goed geschreven werd. Zo hebben meer families een andere naam ge
kregen. 
Toen de ongehuwde broers oud werden en geen opvolgers hadden, von 
den ze een opvolger in G.M. Leusink, (Gerard), afkomstig uit Oele 
bij Hengelo(O). Zijn moeder was Hendrika Menkhorst. Ze had haar 
man leren kennen, toen ze in Oele in dienst was. 
Gerard Leusink was nog jong, toen hij introk bij zijn ooms op 't 
Brendeke. Het was daar een echte vrijgezellenhuishouding, want 
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behalve de drie broers Jans, Willem en Hendrik waren daar ook nog 
twee tantes in huis, n.1. Grada en Leideken. Een vierde broer 
Bernard was destijds naar Duitsland vertrokken. Gerard Leusink 
vond zelf ook een Duitse vrouw, namelijk Anna Maria Derking. 
Gerard en Anna werden de ouders van de huidige boer op 
"Minkhorst" Willem Hendrikus Hermanus Leusink. 

Menkhorst, sinds 1742. 
Berend Menkhorst was een man met soms rare kunsten. Om te zien, 
of kennis een mens werkelijk een voorsprong geeft op anderen 
zonder kennis, liet hij zijn oudste zoon zo goed mogelijk onder-
leggen (zoals dat heette), en de tweede opzettelijk niet. (Scho
len waren toen nog niet verplicht). Die jongen leerde lezen noch 
schrijven, en kon later, zoals we zagen, de geboorte-aangifte van 
zijn kinderen, hij had er minstens zes, niet ondertekenen. 
Het moet deze ongeletterde zoon zijn geweest, die met goedvinden 
van zijn vader boer werd op het boerderijtje aan den Teuge en daar 
goed boerde, zodat het bedrijfje groeide. De oudste daarentegen, 
Engelbertus, redde het niet in Eibergen. Men zegt, dat hij niet 
zo goed oppaste. Nadat hij al wat grond had moeten afstaan, kwam 
tenslotte de hele boerderij met nog ± 6 ha of wat minder, in 1872, 
onder de hamer. Hij vertrok met zijn vrouw en vijf kinderen naar 
Amerika. Hij was toen 48 jaar oud. 
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Zijn naam komt voor op de lijst van Eibergenaren, die in de jaren 
van 184A-1873 naar Amerika emigreerden. Waar hij zich daar ves
tigde, is onbekend. De boerderij "Menkhorst" werd toen, zoal niet 
direct, dan toch al spoedig, eigendom van Scholten op Hofman. De 
Menkhorst was inmiddels een kleine boerderij geworden. Maar op 6 
hectare kon men in die tijd nog boeren, al was het bepaald geen 
vetpot. Er hebben diverse pachters op gewoond, o.a. een zekere 
Leppink, maar dat was een "kwekkenboer", zoals de zoon van zijn 
opvolger, G. Meijer, weet te vertellen. Meijer woonde er van 1925 
tot 1933 en na hem kwam de laatste pachter, Hendrik Bussink, die 
er van ± 1934 tot ± 1970 heeft geboerd en er een net bedrijfje 
van maakte, aldus Meijer, al moest hij na de oorlog om zijn gezin 
met zes kinderen te onderhouden, overdag naar de fabriek omdat 
het boerderijtje niet voldoende opleverde. 

"Menkhorst" 1742-1971. 
Dat de Menkhorst aan de Zwilbroekseweg ooit een boerderij met 
endskamer zou zijn geweest, zoals Odink zestig jaar geleden sug
gereerde, kunnen zich de laatste bewoners, de kinderen van 
Hendrik Bussink evenmin voorstellen als wij. Daarvoor was het niet 
hoog genoeg van dak. Wat de kinderen Bussink zich herinneren, is, 
dat het huis wel heel oud, maar vooral ook, heel slecht was. 
Van de schuur, die wat dichter naar de weg gestaan moet hebben en 
waarvan J.B. Menkhorst in zijn dagboek in 1835 schreef, dat hij er 
een gebint bij aan had gezet om ze bewoonbaar te maken voor Jan 
Weenk, die knecht bij hem geweest moet zijn,is al lang geen spoor 
meer te vinden. 
Het boerderijtje,dat er nu nog staat, was een huis met houten 
gebinten, die het dak droegen. De buitenmuren hadden dan ook geen 
dragende functie en waren slechts één steen dik. Dus was het een 
koud en vochtig huis. Spouwmuren kende men destijds niet. 
Jan Bussink heeft in één van de gebinten, die haast ijzerhard zijn 
van ouderdom, het jaartal 1742 gevonden. Tot zover gaat dus in 
elk geval de ouderdom van de Menkhorst terug. In dit huis werd in 
1763 Hendrik M. Menkhorst geboren, de vader van J.B. Menkhorst, 
onze dagboekschrijver, die dertig jaar later, in 1793, het levens
licht aanschouwde, toen de Fransen voor de eerste keer een poging 
ondernamen om Nederland te bevrijden van de "tiran", stadhouder 
Willem V. 
Het voorhuis, de boerenkeuken, had een keitjesvloer, terwijl de 
achterkeuken en de deel een lemen vloer hadden. In het voorhuis 
moet zich vroeger een open haard hebben bevonden met een schouw 
en een open vuurplaats. Dat was, ook nadat er een schoorsteen in 
was gebouwd, nog wel te zien. Die schoorsteen was er zo scheef in 
gebouwd, dat de wind er bij storm vreemd vat op had. 
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Dinie Bussink voelt nog de angst, die ze had in de stormnachten, 
als het huis stond te kraken in de wind. "Maar", zegt haar broer 
Jan, "doordat het op gebinten stond, was er nauwelijks gevaar voor 
omwaaien". Maar in de vijftiger jaren is er eens zo'n zware storm 
geweest, dat de zijmuur aan de wegkant bol stond, zo zwaar was de 
druk op de gebinten geweest. Die muur moest toen wel door een 
nieuwe vervangen worden. 
Doordat het een pachtboerderijtje was, had het geheel voortdurend 
achterstand in onderhoud. De eigenaren lieten er niet meer dan 
het hoognodige aan doen en meestal pas na veel aandringen en soms 
pas na tussenkomst van derden. 
Het huis stond bovendien zo laag, dat de kinderen 's winters, als 
het water in de Ramsbeek weer eens hoog stond, bij het uit bed 
stappen, tot aan de enkels in het water stonden. Pas na de laats
te kanalisatie van de Berkel en de Ramsbeek kwam aan die toestan
den een eind. 
Men sliep er tot 1925 in twee bedsteden. Op de vraag, hoe dat 
ging met een stuk of vijf kinderen, antwoordde G. Meijer: "Aover 
dwars koj der een hele riege kwiet."In 1925 liet de eigenaar er 
een (niet grote) slaapkamer in maken. Bij Bussink waren zes kin
deren. Twee meisjes en vier jongens. In hun tijd was er nog een 
langwerpige slaapkamer bijgekomen tegen de buitenmuur aan. Daarin 
sliepen de vier jongens twee aan twee in twee ledikanten. De bei
de meisjes sliepen in de ene bedstede, die nog over was. 
Het huis had vroeger, volgens Meijer, ook een weefkamer. Die had 
een deur naar de deel. Daar stonden in zijn jongensjaren meelton
nen met veevoer. In 1925 was de stal nog een potstal. Die werd 
tussen 1925 en 1933 verbouwd tot een toen moderne grupstal. Er 
konden vier a vijf koeien in staan. Eén koe per hectare, dat was 
zo ongeveer de norm toen. 

Boerenleven op vijf bunder. 
Hendrik Bussink kwam van Aalten. Hij had gediend als boerenknecht 
bij Arend Jan te Biesebeek van Ketterink. Toen in 1933 het boerde
rijtje "Menkhorst" vrijkwam, ging hij daar als pachtboer zijn ge
luk beproeven. Hij was toen ruim dertig jaar en kreeg al spoedig 
voor een gestadig groeiend gezin te zorgen. Na de oorlog, toen 
steeds hogere lonen nodig waren, om in het levensonderhoud en de 
opvoeding van de kinderen te voorzien, werd een boerderij van 
nauwelijks 6 ha met een vijftal koeien, wat varkens en kippen te 
klein om er van te bestaan. Bussink moest zien, er wat bij te 
verdienen. Hij werkte, uiteraard als ongeschoold arbeider, bij 
diverse Eibergse bedrijven, zoals de KTV, Groot Landeweer, en bij 
de ECB. Er werden toen nog dagen gemaakt van half acht 's morgens 
tot half zes 's avonds en ook 's zaterdagsmorgens werd er gewerkt. 
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Boerderijtje Menkhorst aan de Zwilhroekseweg 20. Een opname uit 1943. 
Bewoners destijds waren de Bussmks. Hier de kinderen: Mien, Vlim, Dime 
en Jan. 
(Coll. W. Bussink) 

Een foto gemaakt in het oorlogsjaar 1944. De familie Bussink met links 
een vrouw van één der onderduikers. 
(Coll. W. Bussink) 
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Het werd een zwaar leven, zowel voor hem als voor zijn vrouw, 
's Morgens voor dag en dauw eruit om met paard en wagen mest naar 
het land te brengen, dan kon zijn vrouw die overdag over het land 
strooien. Na zes uur 's avonds moest hij 't land dan ploegen. En 
zo ging het ook in de hooi- en roggetijd. Al het werk op de boer
derij, dat niet gedaan kon worden door vrouw en kinderen overdag, 
moest door vader Bussink gedaan worden voor 's morgens zevenen en 
's avonds na zessen en op de zaterdagmiddagen. 
Ook toen het boerderijtje eigenlijk niet meer rendeerde, durfde 
Bussink het niet aan, alleen van zijn werk in de fabriek te leven. 
Een boer kan zich niet voorstellen, niet meer zijn eigen groente 
en aardappels te verbouwen. 

Menkhorst Exit. 
In het kader van de ruilverkaveling Rekken in de zestiger jaren 
tenslotte, kwam er een eind aan "Menkhorst" als boerenbedrijf. 
De grond werd door de eigenaar Scholten op "Roosink" geruild voor 
grond, dichter bij zijn boerderij in Mallem gelegen en het huis met 
erf werd ± 1971 verkocht aan de huidige bewoners, het echtpaar 
Lourens, afkomstig uit Amsterdam. 
Gelukkig is daardoor het oude boerenhuis, althans voorlopig, 
voor afbraak bewaard gebleven. Het staat er nog als herinnering 
aan twee eeuwen haast vergeten boerenhistorie. 

Folklore en Vroomheid bij Odinks Menkhorst. 
Hendrik Odink was zelden de beschrijver van naakte feiten.Hij had 
de behoefte, om aan gegevens, die hij aantrof in oude kronieken, 
gegevens toe te voegen uit de volksmond, waardoor verhalen ont
stonden, waarin werkelijkheid en fantasie soms hand in hand gaan, 
evenals in de in zijn tijd zo populaire historische romans. 

Een voorbeeld van Odinks verteltrant is de beschrijving van de 
appelhof bij Menkhorst, die zoals destijds algemeen gebruikelijk 
was, gelegen was aan de voorkant van de boerenwoning. 
Die appelhof en ook de waterput met boom, waarvan Odink repte, 
was er nog toen de Bussinks op Menkhorst woonden. Die appelhof 
had oude appelsoorten als de heerlijke"honingzuuten" en de Sint-
jaopiksappels, die al in juli rijp waren en een boom met juttepe-
ren en natuurlijk blauwe pruimen en pier sen (perziken). 
Wanneer Odink schrijft, dat de appelhof een omheining had van een 
palrahaag, op de hoeken waarvan een paar hanen prijkten en in het 
midden een kruis, dan is hij bezig, zijn lezers te onderwijzen in 
de volksgebruiken van weleer. En oudheid kenners herkennen in die 
beschrijving niet alleen de folklore, maar ook de oud-Christelijke 
symbolieken, die in die beschrijving worden weergegeven. 
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De palm namelijk (bij ons de buxus) moest de herinnering oproepen 
aan de palmtakken, waarmee het enthousiaste volk Jezus zingend 
toezwaaide bij zijn intocht m Jeruzalem op de zondag voor Pasen 
(Palmzondag), terwijl de in de haag uitgeknipte hanen het oud
christelijke symbolen waren van de waakzaamheid (o.a. herinnerend 
aan de waakzame haan uit het bijbelverhaal van Petrus' verlooche 
nmg), die we daarom ook als haan op de toren kennen en als haan
tjes op de versierde krakeling, (krekkels) die kinderen meedroe
gen m de palmpasenoptocht. En die haantjes en krekkels waren 
versierd met palmtakjes uit de buxusheg. 
En tenslotte was het uitgeknipte kruis in de palmhaag bij Menk-
horst het symbool der erbarramg. Het merkwaardige is, dat Odmk 
wel de betekenis van het uitgeknipte kruis vertelt, maar niet de 
betekenis van palmhaag en uitgeknipte hanen. 

Volksgeloof. 
Op blz. 29 van Old Ni'js nr 21 staat: "bij de waterput stond een 
lepeboom". Dit moet zijn "een mooie levenboora". Een levenboom was 
oudtijds de benaming voor een taxus, een conifeer met kleine rode 
vergiftige bessen. Volgens Odink m zijn "MIDDEWINTERAOVEND 
vertelsels veur den Achterhook", had de taxus in het volksgeloof 
een beschermende werking. Zo'n levenboom kon dus in Odinks 
beschrijving van een oud-Achterhoekse boerderij als de Menkhorst 
met ontbreken, ook al zou hij er niet hebben gestaan. 

Eibergen, februari 1994 
E.H.Wesselink 

Met dank aan: J.B. Grijsen. 
W.H.H. Leusmk. 
H. Scholten. 
G. Meijer. 
D. Langenberg-Bussmk 
G.J. Bussmk 
G. V e l d m k - P l e i t e r . 
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AS DE DAGE LENGT 

Noo 't laêven weer opni'j begint 
dat an kump drieven op de wind 
d'n geeteling zich al lot heur'n 
heel d'n natuur zich geet verreu'n 
d'n lesten snee hendig ve'smelt 
noo wo'd an oons opni'j ve'teld 
wat d'r steet te gebeur'n. 

Daor is ne roppe in de loch 
van ieveregen vogelvloch 
wat doodse kelte hef 'ebrach 
in spraokeloos'n winternach 
daor an wo'd, noo de dage lengt 
dee laêvensdrang en kleure brengt, 
duur nummes meer 'edach. 

wat noo weer Ni'js wo'dt an 'emaakt 
en oons in 't deepste waêzen raakt 
noo weid' en veld wo'd op 'edreugd 
met al zoo 't oons van oldsheer heugt 
in 't greunen van 't zoore gros 
brok onbedwingbaor laêven los 
dat wi'j belaêven meugt. 

en zoo geet alles weer vedan 
maor den natuur trok 't zich neet an 
hoo wi'j aover de dinge denkt 
hi'j vrao^en dee onraste brengt 
eenmaol zoww' t neet meer ondergaan 
maor in een ander laêven staan 
waar dan de dage lengt. 

Wim Kemink. 
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1h 
^uden in de hlczcn., 

'/. 

'(W 

p:^ j^ jg=fe i ;a ;HEgEEEi^ SF^ 
Daar buiten in de biezen, daar lei een hond-je dood. Zijn 

^gi^^Sgfe=Jfad=^_t3^ ^ 

Staa r t j e was be-vro-ren, zijn b i l - l e - t j e s wa-ren b loo t . 

j^=j=j^. jgysa^^^^^=^.^ 
Toen kwam Jan de Sla-ger,die zei: "Die hond is tna-ger' 

^ M=^J^L_JH-^E^NA.^^ >E H r t = ^ 
Toen kwam Lijs-je Lon-ken, die zei:"Dat beest is droii-ken'" 

h==^^=^E^^J=in±:Mf=^^^^-
Toen kwam Leentje Lol-le-pot, die zei:"Dat beest is hallef zot' 

^ ->f- ^= ,p^== j v -a ; ^^ 
Toen kwam Thijs de Tim-mer-man, die 

sDij-ker-de- ' t hond-je zijn s t a a r t - j e weer an 
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Scheppcls Mank/aod. 

Disse keer wi'k beginnen met een paar olde versjes, dee 'k al een 
jaor of vier eleden ekregen hebbe van Anna Gebbink-Zemann oet 
Netterden en afkomstig oet Beltrum. 't Eerste versjen geet aover 
een dood hundjen. Volgens Anna Zemann zongen ze as kinder t̂ vers 
jen in Beltrum zo: 

Hundjen lae achter 't peurtjen dood. 
Stertjen der of en 't peutjen bloot. 
Too kwam klein Jan oet Amsterdam 
Den timmern dat hundjen den start der weer an. 

In Hosse Bosse Teune, een book vol liedjes van Henk Krosenbrink 
steet een variatie op dit liedjen, zoat dat m Eibergen en 't 
Woold en ok in Meddo onder Wenterswiek bekend was: 

Achter op ut dakhoes, 
daor lag een hundeken dood. 
Ut stertken was bevroorne, 
En de billetjes laggen bloot. 
Deo kwam Jan de slager, 
Den zae, dat beest is mager, 
Doo kwam Jan de timmerman, 
Den maken der 'n holten stertken weer an. 

En m Eibergen en 't Woold worden der dan nog weer twee regels 
an eplekt, misschien um te vertellen, dat 't hundeken nao de ope
ratie van den timmerman weer gezond was: 

Vot leep ut hundeken, 
Met ut blote kundeken. 

Ok disse variaties bunt verbasteringen van 't oorspronkelijke old-
Hollandse kmderversjen, dat zich zo mooi liet zingen. 
Daorum heb ik 't op de bladziede hiernaos af laoten drukken. Da's 
veur de muziekliefhebbers, 'k heb 't vrooger vake met de kinder 
ezongen,'t verhaaltjen van 't arme hundjen, dat daor dood lei, in 
't ene darp in de biezen, m Wenterswiek op 't dakhoes en in 
Beltrum bi'j 't peurtjen. En lederene mos ter 't ziene van heb
ben en leet 't wark liggen um dat hundjen te bekieken. 
Den darden regel van 't versjen wier net zo vake ezongen as dat 
er leu waarn, dee eur commentaar op 't dooie hundjen gavven. 
De vrouwleupraot kwam der neet bes af' Den besten van allemaole 
was Thies den Timmerman. Den spollen veur wonderdokter. 
Veur de kleine porken gien probleem, zonnen wondertimmerman' 

I 
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Et volgende versjen is een slaopdeuntjen oet de tied van Annans 
grotmooder: 

Slaop, slaop, slaop mien hundjen 
Zolle wiej zingen een deuntjen? 
Van den pappot en den bri'j, 
Zökke deuntjes zinge wi'j. 

En dan kump Jannaoken, zoat ze dat vrogger in Beltrum zongen: 
Jannaoken, wi'j hebt nog wal de tied. 
Dan laow es naor den goorden gaon 
en zien, hoo of de knollekes staon. 
Jannaoken, wi'j hebt nog wal de tied. 

En dan nog een heel bekend dansliedjen oet de Franse tied. En dat 
zong Anna Gebbink in eur jonge jaorn zo: 

Hup Marjenneken, strook in 't kenneken, 
Laot de vrouwkes dansen 
Vandage kump de Prins in 't land 
En margen dee kale Fransen. 

't is een verbastering van 't eigenlijke versjen, dat in 't kort 
vertellen van de umwenteling van 1795, too'w in ons land de Fran
sen op bezuuk kregen, urn ons de vri'jheid, geliekheid en broeder
schap te brengen, deew, volgens de Patriotten onder stadholder 
Willem V waren kwiet eworden. Um t fees van de vri'jheid te 
vieren, worden der op de marktpleinen vri'jheidsbeume neerezet en 
rondom den boom wier ezongen en edanst. Eén van dee versjes kan 
dat van Marianneken ewes waezen. 

Hop Marianneke, stroop in 't kanneke, 
Laat de poppetjes dansen. 
Gisteren was er de Prins in 't land 
En nu die kale Fransen. 

't Merkwaardige van dit versjen is, dat Marianne ook het symbool 
is veur Frankriek, zoat den Nederlandsen Leeuw 't symbool is veur 
ons land en John Buil veur Engeland en Uncle Sam veur Amerika. 
In plaatse van "Gisteren was er de Prins in 't land", de Prins 
was ja naor Engeland evlucht.wordden der ok ezongen:"Gisteren was 
nog den Pruus in 'land". Veural in 't Oosten van ons land was 't 
volk nog neet vergetten, hoo de Pruussen in 1787 't land hadden 
afestreupt, too ze onderweg waarn naor Den Haag um de Patriotten 
lieke te zetten, dee too den Prins van Oranje 't laeven daor zoer 
maken. Maor at er fees was, wol 't volk bes metdoon. Wat maken 't 
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now oet, wee der de baas was in 't land, de prins of de Pruussen 
of de Fransen, alle heren wollen edeend worden. Pruussen plundern 
't land en de Fransen zatten slech in de klere, dee kwanmen hier 
um zich zat te etten en ni'js in de klere te stekken, wier der 
ezegd. En dit alles klonk deur in 't dansversjen van 1795. Of dat 
wiesken too ni'j was, is de vraoge, want ik kwam der onverwachts 
nog een versie van tegen: 

Hop Marianneke, stroop in 't kanneke 
Hop, Marianneke Jansen. 
Hij wiegt het kind, hij roert de pap 
En laat het hondje dansen. 

Hoc old of disse variatie is, wet ik neet, maor waren stroop en 
familienamen gin produkten oet de tied van Napoleon? Rara. 
Het laatste mankzaod van dit keer kump van Wim Kemink. Een hele 
riege olde gezegden, dee te mi'j anreiken onder den titel: 
Ons Rieke Dialect. 
1. "Noo geet door de kammenetsla (kabinetslade) ok too en los". 

(Dat zeien ze, um mekare te vertellen, dat er argens in de 
buurte fees op komst was. Um zich mooi op te konnen tuugen 
kwammen de beste spullen veur den dag oet de kammenetsla). 

2. "Ne vette gaanse 't gat smeern?" "'k Zol nog leever, ne vette 
gaanse 't gat smeern!" 
(protest tegen 't geven van cadeaus an rieke leu) 

3. "Dat is niks! Da's zo'n klein betjen! Dat is net zo volle, 
as aj met een leug gat hen drieten gaot". 
(oetneudiging um flink wat op 't bord te doon met 't etten). 

4. "Ze driet allemaole op enen hoop en dan roeken, wee 't hardste 
stunk.(eerst samenspannen en dan mekare de schuld geven.) 

5. "Dat bunt beste jonges! Dat bunt zukke beste jonges, i'j zollen 
der de klompe op kapot slaon."(Den sprekker meent neet, wat 
hee zeg, 't Bunt helemaol neet zukke besten, dee jonges.) 

6. "Dee hebt de piepen in enen zak" 
( De piepen in ene tabakstoeten, dus afesprokken wark). 

7. "De prakke bi'j de marse zetten".(Oet protest den arbeid neerleg
gen. Kump van den marskraemer, den zien gaostok, waort hee onder 
't gaon zich met in balans hiel, naost de mande neerzat. 

8. "Hoo wi'j 't hebb'n , dunne of deur een deuksken?" 
(I'j konnen wal keezen, maor 't was beide van 't zelfde). 

9. "As 'k zo paaps wasse, as 'k gaaps wasse, dan kon 'k wal 
ne misse doon".( worden ezeg, at iemand volle mos gapen. 
Was neet anti-rooms bedoeld, zeg Wim Kemink der bi'j.) 

10. "Leu, maakt ow toch neet bange vuur nen heeten winter." 
( Gin zorge hebben, veur iets, wat onwaarschienlijk is). 
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Dit laatste gezegde zegge wi'j altied anders. Bi'j ons is 't: 
" Maak ow neet bange veur een heiten harfst". 
En vanwaege het begin- of staf riem: ĥ eiten jiarfst, liekt 
mien disse variatie tamelijk origineel. (EHW). 

N.B. De gezegden bunt in 't Eibargs dialect van Wim Kemink. Zien 
oetleg in 't Nederlands heb ik "vertaald" in 't dialect. 
Dat kan hier en daor iets anders klinken. 

Zo, dit was 't dan weer. Wee hef ter wat veur het volgende nummer 
van Old Ni'js? 'k Bun zowat deur 't mankzaod hen. Ik holle mien 
anbevaolen. Alles kleine betjes kont de meuite weerd waen. Samen 
met wat andern stuurt, kan wat weinig is, een helen hoop worden. 
Laot 't ow allemaole good gaon! 

E.H.Wesselink, Hondevoort 22, 7152 BA Eibergen. 
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