old ni-js

Kroniek van
Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle

"Old Ni-js is het orgaan van de Historische kring Eibergen.
Lidmaatschap / abonnement kost ƒ 25,00 per jaar.
Inwonende leden betalen ƒ 5 , - per jaar, maar ontvangen hiervoor
geen extra nummer van Old Ni-"|s.

Secretariaat: Historische kring Eibergen.
Corn. Trooststraat 90
7482 XG Haaksbergen
Tel. 05A27-27772

Bestuur Historische Kring Eibergen
E.H. Wesselink. Hondevoort 22,
J.H.J. Aarnink. Corn. Trooststraat 90,
I. Baake, K.Nieuwenhuizenstraat 5,
H.G. Schepers, Grotestraat 69,
J. van Dijk-Sijbrandij, De Blomsgaarden 26,
H.E. Grobbee, de Haarstraat 2,
A.J. Busink-te Biesebeek, Lariksweg 23,
J.B. Nijman, Rekkensebmnenweg 3,
H. Braakman, Holterweg 13,

7152
7A82
7161
7151
7151
7156
7151
7152
7157

BA
XG
VB
BB
AM
LN
XV
AN
AG

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

Administratie:

Bank:

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

Rabo bank Eibergen.
rek.nr.31.64.48.095.

Tel.05A50-94Ü01

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

-1-

/^^

old ni-js

KvA^^^^^y^y
^^^3^^

Kroniek van Eibergen,
Beltrum, Rekken en Zwolle

9e jaargang no. 23

Inhoud van dit

oktober 1994

nummer:

- Naam en geschiedenis van de boerderij De Vurever.
door L.A. van Dijk

blz.

3

- Reacties op Kijkjes in Eibergens verleden.
door E.H. Wesselink

11

- Harfs
door B. Meulenkamp

14

- Kijkjes in Eibergens verleden. II
naar het

dagboek

van J.B.

Menkhorst

15

- Ons Zoekplaatje

25

- Zó was het vroeger, omstreeks 1925.
door B. Meulenkamp
- Eibergen in de reformatietijd.
door B. te Vaarwerk

27
30

- Het Rijksarchief in Gelderland (RAG) te Arnhem.
door P. Wouters

e.a

32

- Foto deelneemsters slachtcursus uit 1928

35

- Scheppels Mankzaod.
door E.H. Wesselink

36

-2-

Achterzijdc

van de Vurever

nog in

Haarlo.

(Coll.

b.H.b.Ü.

te

Arnhem)

-3-

Naam en geschiedenis van de boerderij De Vurever.
Inleiding
Nu aan de Hagen de boerderij De Vurever is herbouwd als onderdeel van museum De Scheper, zijn er veel mensen die vragen stellen over naam en geschiedenis.
In dit artikeltje zal ik vertellen, wat ik denk dat de naam betekent en wat bekend is van de geschiedenis.
De museumstichting stelt het erg op prijs, dat de redactie van
Old Ni-js ons daartoe de gelegenheid biedt.
De spelling van de naam Vurever.
Dankbaar maak ik gebruik van de gegevens verzameld door G.W.
Vrieze. Deze deed onderzoek in papieren van de familie Hulshof,
de laatste bewoners van de Vurever in Haarlo. Tevens verdiepte
hij zich in het archief van de Nederlands Hervormde kerk Eibergen.
Hij vermeldt de volgende schrijfwijzen:
1967
Vurever, jaarverslag Stichting Historisch Boerderijonderzoek.
1903-1953 Vuurreve, diverse notariële akten.
1894
Vuureve, Waterschap.
1891
Vuurreve of Hulshof, huurcontract.
1888
Vureve, grondbelasting.
1855
Hendrik Vuurreve, trouwboek.
18A8
Vureef, marke Haarlo.
1760
Geertjen Veurreve, doopboek.
Tot zover Vrieze.
H.W. Heuvel (1919) en Hendrik Odink (1959) schrijven Vuurreef.
In een tweetal artikelen in dagblad Tubantia vermeldt A.J.
Derking uit Borculo, dat het boerderijtje plaatselijk bekend
stond onder de naam Vuuraeven, waarbij 'aeven' dient te worden
uitgesproken als het Franse woord air. Op een ongedateerde
kaart van de gemeente Borculo vond ik Vureven. Op de huisnaamlijst van Haarlo in 1939 staat Vuurreve vermeld. Lezend in de
Lochemse Courant van 7 maart 189A trof ik het volgende berichtje aan: "Borculo, 2 maart. Bij den landbouwer G.A.Hulshof op de
Vuureve onder Haarlo is een geval van miltvuur geconstateerd."
Uit deze gegevens leid ik af dat de laatste r van Vurever pas
recent is toegevoegd.
Oudere bronnen.
We beginnen met een aantekening uit 1626, door Hoefer vermeld
in zijn boek over geestelijke goederen in de heerlijkheid Borculo. Hij schrijft:

-4-

"Vicarie Mariae Virginis.
Possessor de soene van Jan van Marhulsen;
- Weijde lande: De 'maete' genoemd Suerreve gelegen in Haarle."
Deze vicarie (kerkelijk goed) behoorde bij de kerk van Geesteren. Waarschijnlijk heeft Hoefer in het handschrift de V voor
een S aangezien. Heuvel nam de naam Suerreve over, maar ging
ervan uit dat het een oudere naam van Vuurreef was.
Ds. A. van Weelden uit Borculo wijst in een reactie op het eerder vermelde artikel in Tubantia, op een archiefstuk uit 1477,
waarin de veldnaam Vorreff voorkomt. Dit stuk land wordt door
de gebroeders Vockink op 3 april 1477 geschonken aan het Onze
Lieve Vrouwenaltaar in de kerk van Geesteren. In het boek De
Familie Veldinck te Haarlo vanaf lAOO, trof ik een akte aan,
opgemaakt in 1416, waaruit blijkt dat 'Essekene Veldyncg ende
zinen rechten erffgenamen eyn sclach van der marck van Gheistern tusschen der Vocinc Braec ende den Ameschoter Lande'
koopt.
We lezen hier dat Essekene Veldyncg het stuk land de Voerreff,
koopt van de mark van Geesteren, dus van de ongedeelde grond.
Er mag dan ook worden aangenomen dat we geen oudere vermelding
dan deze van 1415 zullen vinden.
De betekenis van de naam.
In het voorgaande zagen we, dat, voor zover we weten, de laatste r van de Vurever pas in 1967 voor het eerst opduikt.
Vrieze veronderstelt dat de toegevoegde r de bewoner van de
Vuurever aanduidt. Hij vermeldt dat de grootvader van zijn echtgenote (Hulshof) d'n Vurever werd genoemd, terwijl grootmoeder
Gediene van ^t. Vuurreve heette. Ik vind deze lezing van Vrieze
zeer aannemelijk.
Dat brengt ons bij de vraag wat betekent dan Vureef, Vuurreve
of hoe de naam vroeger dan ook maar werd gespeld.
Een aanknopingspunt geeft ons de familienaam Veurreve uit 1760.
Kennelijk is veur hetzelfde als vuur, wat in het Nederlands
'voor' betekent. Ook nu nog liggen in het dialect de eu- en de
uu- klank in dit woordje niet ver van elkaar af.
In de ene plaats neigt men meer tot uu, in de andere meer tot
eu. Vuur is dus voor, maar wat betekent reef of reve?
Dr. B.H.Slicher van Bath schrijft dat reef of reve wil zeggen
streep, reep, strook of rand. Men treft deze veldnaam, naar
zijn zeggen, vooral in Twente aan. In familienamen als Reef,
van 't Reve, Reefman en Sprokkereef vinden we deze veldnaam
terug. Het lidwoord van reve is 'het'. Vrieze schrijft dat men
vroeger zei:'we gaan vanmiddag naar het Vuurreve.

-5We kunnen nu concluderen dat vuurreve in het Nederlands voorreve betekent, namelijk een reep of strook grond, die aan de voorzijde lag. Een andere mogelijkheid is dat het een stuk land betreft, dat vóór een ander stuk land ligt het reve geheten. Deze
mogelijkheid lijkt me echter ingewikkelder dan de eerste en dus
wat onwaarschijnlijker.
Gezien bovenstaande acht ik het aannemelijk dat de boerderijnaam Vuurreve afkomstig is van de gelijknamige veldnaam en dat
deze veldnaam eerder voorkomt als Vuerreve (Suerreve 1626),
Vorreff ( U 7 7 ) en Voereff (1416).
Ik heb deze veronderstelling voorgelegd aan drs. Loes H. Maas,
als medewerkster van het P.J. Meertensinstituut was zij betrokken bij begeleiding van veldnamenonderzoeken.
Zij schreef mij dat de naam Wegereef (Hengevelde, Ambt Delden)
in 1457 als Weghereff en in 1601/1602 als Wegereeff werd geschreven. In 1601 wordt een huis in de Twickeler marke geschreven als Die 01de Reff, terwijl er een jaar later Die 01de Reeff
staat.
Volgens mevrouw Maas steunen deze gegevens mijn veronderstelling dat Vuureve en Voereff dezelfde namen zijn. 'Voor' in de
betekenis van 'aan de voorzijde van', komt in oude bronnen in
allerlei vormen voor: voir, voer, vuer, veur en vor.
Bouwgeschiedenis van de Vurever.
In het volgend deel van mijn artikeltje ontleen ik veel gegevens aan de heer G.W.Vrieze en aan het door ir. R.J.W.M. Gruben
van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek geschreven rapport over de Vurever.
Het hallehuistype.
Voor de sloop stond de Vurever aan de Borculoseweg AA in Haarlo,
Voordien was het adres M.IOA. Het boerderijtje behoort tot de
in de Achterhoek veel voorkomende hallehuisgroep.
Zowel het' woon- als het bedrijfsgedeelte bevindt zich bij dit
type onder één dak. De hoofdconstructie bestaat uit achter elkaar staande gebinten. Het woonhuis wordt van de rest gescheiden door een brandmuur, zo genoemd omdat zich daartegen de
stookplaats bevindt.
In ons deel van de Achterhoek bezit een boerderij van het hallehuistype een groot zadeldak, dat aan de voor- en achterzijde
wordt afgesloten door een planken gevel. In de achtergevel bevindt zich gewoonlijk 't onderschoer. Toen het tegen het eind
van de vorige eeuw wat beter begon te gaan met de boerenstand,
kreeg men behoefte aan het vergroten van de woonruimte. Meestal
gebeurde dit door één van de zijbeuken van het woonhuis te ver-
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Een deel van het woongedeelte
(Coll. S.H.B.O. te Arnhem)

De delle

(Coll.

G.W.

Vrieze)

met keitjesvloer,

karakteristiek

ingericht.
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muur dan wat verhoogd (hoge zied).
In dezelfde periode werden de houten gevels vervangen door geheel dragende, stenen gevels. In het bedrijfsgedeelte werd de
rechte, houten nendeure vervangen door een boogvormige ingang.
Bij de Vurever echter is de achtergevel gelukkig gebleven zoals
die was. De voorgevel daarentegen werd in 1911 vervangen door
een zachtrode, machinale steen, gemetseld in strak kruisverband.
In plaats van de planken top kwam er een zogenoemd schild, afgedekt met pannen.
Het wordt nu tijd wat nader met deze boerderij kennis te maken.
Verdere kenmerken van de Vurever.
Het voorhuis bestaat uit twee gebintvakken. In het middenstuk
ervan, de heerd, speelde zich het huiselijk leven voornamelijk
af. In de rechterzijbeuk zijn een slaapkamer en een keldertje
gesitueerd. Links bevindt zich een slaapkamer met beddesteewand
en links naast de stookplaats de ouderlijke beddestee. In het
bedrijfsgedeelte, bestaande uit vier gebinten, ligt direct achter de brandmuur de weefkamer en rechts de waskamer. Achter de
waskamer vindt men eerst de wc en dan de koestal, terwijl achter de weefkamer respectievelijk de kalver-, paarden- en varkenstal zijn gelegen. Centraal ligt natuurlijk de delle.
De Vurever bezit niet een echt onderschoer. Wel zijn er in de
achtergevel twee uitgebouwde, met elkaar door een dak verbonden
hoekschotten aanwezig.
In 1967 werd de boerderij onder leiding van J.A. van Beelen van
de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek opgemeten: 11,56
bij 15,40 meter. De meetgegevens werden verwerkt in een rapport.
Hierin staat onder meer te lezen, dat de hele indeling van de
boerderij nog authentiek is, inclusief de weefkamer en de spoelplaats, waar tot het begin van deze eeuw de wipkarn stond.
Beslist bijzonder is de keitjesvloer in de woonkeuken, ingelegd
in vierkanten van klinkers op hun kant. Dergelijke vloeren worden zelden meer gaaf aangetroffen. Ook de stookplaats is nog
origineel.
De Vurever is een bijzondere boerderij, omdat er nauwelijks wijzigingen hebben plaatsgevonden, aldus de SHBO.
Tot 192A was de open schouw nog volledig in gebruik. Daarna
werd in de winterperiode een zogenaamde potkachel gestookt en
's zomers nog het open vuur. Pas in de loop van de jaren vijftig werd een fornuis geplaatst. Zeker is dat in de zomer van
1957 het open vuur nog heeft gebrand.
Het onderste gedeelte van de muur onder de schoorsteenboezem
bestaat uit geteerde plavuizen. Vanaf ongeveer een meter opwaarts zijn geglazuurde wit-blauwe bloemvaastegels aangebracht.
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De herbouw van de Vurcvcr aan de Hagen in Eibergen. De gebinten zijn
gericht. Opname gemaakt in augustus 1994. (Coll. A.J. Temmink)
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Als u na lezing vindt dat de Stichting
Museum De Scheper
gesteund moet worden om de Vurever 'for ever' te
laten
voortbestaan
als museumboerderij,
wordt dan donateur van
onze stichting.
Dit kan bij de VVV, bij Bloemenhuis
Schepers,
beiden in de Grotestraat,
of bij de secretaris
van de
stichting.
De Blomsgaarden 26, 7151 AM Eibergen.
Tel.05454-72343.
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later gewit. Het houtwerk was geschilderd in boerenrood (ossenbloed). Leuk om nog te vermelden is dat het keldert je een
'kluisje' bevatte. De vloer van de kelder was gemaakt van bakbakstenen en plavuizen. Onder één van de plavuizen bevond zich,
onopvallend, een kleine bergruimte.
Natuurlijk valt er meer te vertellen over bouw en inrichting.
Hiervoor verwijs ik graag naar het nog te publiceren rapport
van de heer Gruben.
De ouderdom van de Vurever en een raadselachtige rechter.
In de keitjesvloer van de woonkeuken staat het jaartal 1857 te
lezen. We mogen aannemen dat het hier gaat om het bouwjaar van
de boerderij. Vrieze deelt mee dat A. Hulshof (geboren in 1899)
en H.J. Hulshof (1901) vertelden, dat de Vurever in 1857 werd
verplaatst. Van d'n olden gaorden, dat dichter bij de Berkel
lag, verhuisde de boerderij een meter of vijftig hogerop.
Men deed dit vanwege de veelvuldige overstromingen van de Berkel. Volgens de familie-overlevering zou bij de bouw gebintwerk
zijn gebruikt, dat onder Ruurlo vandaan was gehaald. Bij onderzoek bleken de gebinten van het stalgedeelte inderdaad veel ouder te zijn dan 1857. Waarschijnlijk stammen ze uit de 16e eeuw.
De gebinten van het voorhuis zijn echter van jongere datum.
Gruben schrijft in zijn rapport, dat in de buurt van de Vurever
een boerderijtje moet hebben gestaan, dat kort voor 1857 is gesloopt: "Dit boerderijtje (met onderschoer) was eigendom van de
aan het eind van de 18e eeuw levende Borculose rechter Eduard
Daniels, die vanwege zijn Franse sympathieën in 1805 gedwongen
was naar Amerika te vluchten. Mogelijk is het gebint in het
voorhuis van de Vurever afkomstig uit die gesloopte hoeve van
Daniels."
Heuvel schrijft hierover dat de overlevering het volgende weet
te verhalen: "Eduard Daniels was rechter in Borculo, maar geen
beste; het moet aan het licht zijn gekomen, dat hij iemand had
laten ter dood brengen, die onschuldig was; bevreesd voor de
woede va^ het volk, was hij er 'bij nachtslapenstijd' vandoor
gegaan, naar Amerika zo men zegt. Sinds bleef het boerenplaatsje Vuurreef (vroeger Suerreve) onder Haarlo zonder eigenaar, de
bewoner betaalde eerst nog pacht aan familie van den voortvluchtige in Goor en Vreden, maar later niet meer."
Vermoedelijk is het door Gruben genoemde afgebroken boerderijtje niets anders dan de oude Vurever, die op d'n olden gaorden
stondDe vraag rijst waarom er gebinten uit het Ruurlose Broek moesten komen. Vrieze veronderstelt, dat toen het boerderijtje in
1857 werd verplaatst, van de gelegenheid gebruik werd gemaakt
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het woongedeelte meteen wat te vergroten. De Eibergse predikant
ds. Ledeboer vermeldt in zijn notitieboekje dat er m die tijd
nog vier kinderen in het gezin van Hendrik Vuurreve thuis wonen.
Wat meer ruimte zal wel van pas zijn gekomen. Deze uitbreiding
zou kunnen verklaren, waarom men gebinten te kort kwam. Zouden
de gebinten m het woonhuis dan afkomstig kunnen zijn van de
oude Vuurreve, of juist uit Ruurlo?
Samenvatting
De naam Vurever gaat terug op Vuurreve of in het Nederlands
Voorreef, wat betekent een strook of reep grond aan de voorzijde gelegen. Vermoedelijk is het een andere schrijfwijze van de
veldnaam Voerreff, die in 1416 opduikt.
Historisch gezien is de naam 't Vuurreve voor de boerderij meer
op z'n plaats dan De Vurever.
Deze boerderij is uniek omdat er sinds de bouw m 1857 weinig
aan veranderd is. Er zijn nog veel meer sporen aanwezig, die
aanknopingspunten bieden voor het reconstrueren van de bouwgeschiedenis.
Eibergen, juli 199A.
L.A. van Dijk.
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Reacties op KIJKJES IN EIBERGENS VERLEDEN
Naar het dagboek van J.B. Menkhorst, (1830-1840),
gepubliceerd in Old Ni'js nr. 21, september 1993.
Van de heer Muller, bij ouderen onder ons bekend vanwege het in
zijn woning in de J.W. Hagemanstraat gevestigde Instituut Pitman,
dat jarenlang grote bekendheid genoot vanwege de kantooropleiding
in typen, stenografie en handelscorrespondentie, die door de heer
Muller met inzet en discipline werden gegeven, zoals bleek uit
een film, die we op ons laatste filmfestival mochten vertonen,
ontving ik nog enkele aantekeningen over oude woorden uit het
dagboek van J.B. Menkhorst.
De reactie van de heer Muller (inmiddels de 90 jaar gepasseerd),
toont aan, dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn, om nog
aktief lezer van Old Ni'js te zijn.
De heer Muller schrijft:
"Volgens de grote Van Dale van 1924 is:
een tuier: 1. band,
2. paal voor een tuitouw.
tuierblok: blok van een tuiertakel
tuieren: 1. vastmaken
2. met een tuiertakel werken.
tuierreep: tuiertakel (takel van een touw en lichte schijven).
tuiertouw: reep, touw van een tuiertakel.
tuien: (zeew): met touwen vastzetten, vasthechten, binden."
De heer Muller schrijft; "Wat betreft "'t tuier op de plate elegt",
zou dit verband kunnen houden met het in hetzelfde woordenboek
vermelde:
Plaat; (Zuidnederl). Eerste plank, die uit een boom gezaagd
wordt; bodemplank, muurplaat,
(grav): koper, staal, steen, waarop gegraveerd of getekend is.
Hier is wellicht iets uit af te leiden!"
Slakkettrap: wenteltrap (dus met 2 k's)
Slakk^tveer: spiraalveer.
Sik an 't tuur: Een sik, geit aan de paal, waaraan ze graast.
Tuur: Paal, waaraan het vee graast."
Hier ziet men, hoe de betekenis van Tuier(= bindtouw) overgaat in
de betekenis tuur(= paal), waaraan de sik stond te grazen. Uit
deze betekenis ontwikkelde zich de naam tuurhamer, waarmee men
de tuurpaal in de grond sloeg. (EHW).
De heer Muller vervolgt dan :
"In de teurentied: (= schemertijd, tussentijd óf intussen?)
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Twee keeten gestolen: een keet was ook een gemetselde bak voor
het zoutzieden. Keeten hoeft dus geen foute schrijfwijze van
Menkhorst te zijn voor ketting. In Zuid-Nederland was keet ook
een benaming voor duivenhok en in de dieventaal voor slaapstee.
Voerriet kan inderdaad heel goed een toegangsweg naar het
rietveld zijn geweest. Ik weet niet, in welk verband het in Old
Ni'js nr.21 voorkomt. Maar misschien zou voerriet niet bedoeld
kunnen zijn als riet om aan het vee te voeren en niet als
dekriet voor daken?"
Tot zover de heer Muller uit Haaksbergen. Hartelijk dank voor de
reactie. Het blijkt wel, hoe moeilijk het is, om de betekenis vast
te leggen van woorden, die 150 jaar geleden gangbaar waren, maar
die inmiddels uit het spraakgebruik zijn verdwenen. Overigens
ligt het niet zo voor de hand, dat gemetselde bakken zomaar
werden meegenomen, zoals in het verhaal van Menkhorst wel was
gebeurd. En de betekenis van zijn dagboekaantekening "Op den 27-28
October 't tuier op de plate gelegt" als inleiding op "eene belangrijke gebeurtenis aan het huis van J.B. Menkhorst" blijft
eveneens onduidelijk.
Paalhaar. Iemand vroeg, of er relatie bestond tussen de families
Menkhorst en Paalhaar. Die was er. De zoon van Menkhorst was
getrouwd met een dochter van Paalhaar. Jan Grijsen tekent hier bij
aan: "Paalhaar was logementhouder en vooral paardehandelaar."
En soms ging die handel zo in het groot, dat Paalhaar een borg
nodig had om de handel aan te kunnen, zoals in 1831, toen Menkhorst zich had borg gesteld voor de aankoop van 175 rijkspaarden
uit het depot van het regiment lichte grenadiers , zoals uit bijgaande brief blijkt. De burgemeester van Eibergen moest verklaren
of de landeigenaar-timmermansbaas wel de financiële draagkracht
had om borg te staan voor deze aankoop.
"Den Kroep". En tenslotte: Er blijken meer boerderijen in Eibergen
te hebben gestaan met de naam "Kroep". Jo Onstein maakte mij attent op een inmiddels afgebroken boerderij, die tegenover de meubelfabriek "Den Tol" heeft gestaan, die in de lijst van boerderijnamen als "Kruip-aan" werd aangeduid, maar in de volksmond
"Kroep" heette.
Bedankt, alle speurders (m/v). Ik houd me aanbevolen voor
reacties op het in dit nummer van Old Ni'js geplaatste slot van
het dagboek van J.B. Menkhorst. Wie weet, hoeveel historische wetenswaardigheden dit weer oplevert.
E.Il.Wesselink.
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H A R F S
De blêakes liekt in 't Kleine busken,
broen en gel en greun van kleur.
D'r hangt 'er neet volle, 't is een fusken,
bi'j wa'v gewend bunt, 't zommer deur.
't Ruk zo harfstrig in dat busken,
't is wat klam en toch neet nat.
De vind blos zacht maor met een ruksken,
langs al dat broene en geile blad.
Of en too een zunnestroltjen,
glinsterd dwa's 't busken deur.
Muggen zee'ij van bliedschap dansen.
As de vonken boaven 't veur.
En as dan de zunne weg is,
gaot de muggen weer naor hoes.
Lieket of alles dan geet slaopen,
dan bunne wi'j ok 't leefste thoes.

B. Meulenkamp.
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KIJKJES IN EIBERGENS VERLEDEN. Il
Naar hel dagboek van J.B. Menkhorst.
Nadat Menkhorst in de vorige aflevering al enkele voorvallen uit
het jaar 1838 vermeldde, (over geestverschijningen en diefstal van
wasgoed op de heg), vervolgt hij zijn notities over 1838, te beginnen met de winter 1837-1838, waarin grote wateroverlast gevolgd
werd door aanhoudende strenge vorst, waardoor veel voedsel verloren ging. Alsof dit niet genoeg was, werd de winter gevolgd door
de zeer natte zomer van 1838 die veel oogstschade berokkende. Wat
dat betekende voor de bevolking, die in hoge mate afhankelijk was
van de opbrengst van het eigen land, laat zich raden.
Niet voor niets werd de ambtsperiode van Ds. Gooszen,(1816-1855)
gekenmerkt door de niet aflatende zorg voor de armen. En zoals in
Eibergen, zo was het in de eerste helft van de 19 eeuw in het
hele land: honger en armoede als gevolg van misoogsten door het
woeden der onbeheersbare elementen.
Uit het dagboek van Menkhorst uit het jaar 1838 worden we veel
gewaar over de tegenslagen, die de landbevolking in jaren van
winterse kou en misoogsten te verwerken kreeg.
De barre winter van 1837 - 1838
Opmerking vooraf:
haakjes geplaatste

Evenals in de vorige aflevering zijn de tussen
toevoegingen van Hendrik Odink.

1837. Op 20 dec. zulk hoog water als bij menschen geheugen niet is
geweest. Bij Jacob Niehuis in Olden - Eijbergen hebben ze met de
schutte (schuit) op de deele kunnen varen; 't water te Eijbergen
is op de straote gekomen. (Odink: Met de kerstdagen stond het water nog op de straat; eenige jonggezellen droegen de kerkwaarts
gaande meisjes door 't water, 't kostte hen echter een zoen).
Verscheiden duikers en bruggen voortgesleurt; volgens gezegde,
dat boven Koesvelden daorbeneden in 't groote geregend heeft. Op
alle die Kerstdagen in 1837 zulk gunstig weer, 4at het gras om de
wegen op St. Stepkensmorgen (St. Stefanus= 2
Kerstdag). Goed
weer tot, den 5 januari 1838 en toen begonnen te vriezen en zo
strenge als het geen menschen geheugen door gevroren tot aan den
8sten Februari toe. Zoo als men hoorde oneindelijk veel aardappels
vervrooren en in kelders waar het bij geen geheugen in gevrooren
hadde, ruim zo sterk dan in 1740, doe waar alle rogge op 't land
vervrooren, dan hadden de menschen zo veel haver en boekweite
gezaaijd en was zo dubbel gelukt. De rogge is nu ok alle niet op
't land zo late of vroege; 8,9, 10 Februari een weinig gedooit en
den U d e n weer hart beginnen te vriezen tot den 24 Febr. en toen
worden het dooi weer.. Van den 17den tot den 18den is er den eersten snee gevallen en ok diek en daorop een slecht voorjaar.

-16En toen de natte zomer van 1838
Op den 1 sten Maij 's morgens hebbe ik te Zelme geweest, de grond
was heel met snee bedekt en ok gevrooren en altijd zeer koud met
vriezen tot den 20sten Maij toe; ook Garste en Lien vervrooren. De
rogge zo slegt vele stukken, uitgezonderd de aardappel rogge,
weer om te doen en haver in sliegten 1).
De rogge in vroeger jaren op een pries van 1 gulden 11 stuiver
maor in Maij op ruim een daalder en op den Isten Juni al op 2 gulden en op den 5 Augustus nog op 2 gulden.
Met den eersten Honsdag heeft het beginnen te reegnen en alle dagen voort tot aan den 5 Aug. Zulk diep water, dat al de weiden om
Eibergen onder staon. Veel gras gemaaijd en uitgevaren maor alle
verrot. Op den 5den Augustus nog geen rogge gemaait en alzoo
eenige aren beginnen uit te lopen op stam en alzo de rogge tot in
kleine 6 weken nog wat buiten staon en zo slegt geladen, de late
rogge een schepel an de 100 garven. Boekweite ordentelijk en andere gewassen matig. Geen brand van de vennen of velden; de kluenen turf duur: 9 stuiver de honderd. Vroeg een paar weken gevroren.
De rogge den heelen Herfst op 2 gulden 5 cent. Op Maij 1839 door
het gunstig staon op het land zo geldt ze 36 a 37st. 't Borculosche scheepel, maor de aardappelen 12 a 13st 't scheepel. 2)
Tot an Maij guur en koud, gedurende vriezen dat op Maij het elsloef
niet grooter dan een half cent. In de maand Juni de rogge op 1
gulden 10 cent te Zutphen.
18 Juni IA uuren onweer van miedag 12 uur tot 's nachts 2 uur lugten en donker en wiend en regen maor geen schaden. 4)
Rogge en alle zomervruchten staan goet; in 20 dagen loemp gras
gewassen; de aardappelen 12 a IA stuiver 't schepel om Zinte Jan
de boekweite 2 gulden. 5)
Op den 2A Julij 1839 's avonds zo een verschriekelijke reegen, dat
alle goten en duikers overstroomd waren en den 25sten zo wal alle
weer weg.
In 18A0 behoorlijk groeizame zomer; de aardappelen tusschen Maij en
Zinte Jacob 8 a 9 stuiver, de rogge 1,50 gld. 6)
Kerkelijk ► Nieuws van 1839/18A0
18A0. 5 Oct. h eeft Joh annes te Vaarwerk uit OldenEijbergen de
Eerste Misse gedaan tussen de heer Esseling uit Ammelo en lienker
kante de heer Bleumer uit Wenterswiek en kapelaan Niekamp h eeft
de predikatie gedaan. (Odink: Na een jaar pastoor te Terborg te
zijn geweest, werd Vaarwerk,daar hij een buitengewoon redenaar was,
pater van de orde der Redemptoristen den Allerheiligsten Verlos
ser en was werkzaam te Amsterdam, Rotterdam en Roozendaal; zijn
jongere broeder, Hermanus, eveneens tot priester gewijd, werd rec
tor te Amersfoort.)
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In 1839 is te Grolle de toorn van de Groote kerk weer opgebouwd
met een koepel; de Roomsche kerk in 1838 begoenen en in '39 den
toorn volledigt.
1839. Van 16-17 Julij is de Moeder Godes gestolen te Eijbergen, een
gouden keeten met het kruis, gegeven door pastoor Sebus zijn zuster; vermoeden, dat ze gekroopen bennen door 'luegvenster.7)
Op den 7den Aug. heeft hij zieg zelf getrouwd onder de Miessen onder 't Latiense Evangelium leezen, zelf gevraagd en geantwoord en
de pastoor en de pastoor en diegeene die er in de kerke waren op
getuige geroepen, hoore en zie ze dat ik getrouwd ben. (Odink: 't
blijkt nergens wie die "hij" is, zeker iemand dien de pastoor 't
kerkelijk huwelijk had geweigerd).
Den 6den Julij is begraven te Deventer Grodus Zuithof kastelein
in den Rozegaarde op de Paardemarkt, nagelaoten een vrouw Doora
Paolhaar en 5 kiender w.o. een kind van 6 weken.
In 'voorjaar de grond tegen 't Wolink kempken en tegen Pramersland in wolling gebrogt. 8)
18A0 Op 8 Oct. hiergekomen voor choplaon, te Putten gestaon, met
namen Boekhorst, geb. te Enschede.
Het laatste deel van zijn dagboek bevat nieuwtjes uit de jaren
1841 - 1849. Dit gedeelte roept, meer nog dan het voorgaande, het
idee op van een jaartallenboekje, zoals we ons dat herinneren uit
onze schooljaren. Zo'n boekje beperkte zich ook tot het beknopt
vermelden van de belangrijkste gebeurtenissen van het betreffende
jaar.
In de periode 1841-18A9 vielen de hongerjaren 1845-1847, waarover
we in Old Ni'js nr 19 van december 1992 schreven (van Kerkekamp
en Schipperskamp). In hoeverre de nood van deze jaren aan Menkhorst onopgemerkt voorbij ging, weten we niet, hij noemt ze niet,
wel de gevolgen van het slechte oogstjaar 1842. Verder valt het
op, dat in Menkhorsts dagboeknotities niet wordt gerept over
gezins- of familievoorvallen of over zijn timmerwerk. Zijn jaartallenboekje beperkt zich tot nieuws over weer en wind, de stand en
prijs van «de gewassen en tot berichten over pastoors, kapelaans
en de R.'K. kerken van Eibergen, Grolle en Borculo. Hij volgde nauwkeurig, wat er in zijn eigen R.K. kring zich afspeelde- Hoe hij op
de hoogte bleef van het dorpsnieuws, vermeldt het dagboek niet.
Hij legde zijn oor waarschijnlijk goed te luister, want kranten bebestonden er toen op het platteland niet.
Dus krijgen we te lezen, wat er zich in zijn eigen R.K. kring aan
nieuwtjes voordeed, er zodoende voor zorgend, dat we al lezend
een hele boel feiten en feitjes over die tijd gewaar worden.
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J.B. Menkborst was met veel zaken die zich in Groenlo afspeelde
op de
Hier een opname uit 1905 van de Lieveldestraat.
(Coll.
J. Baake)

hoogte.

Van Droogte, Regen en Geen Warmte.
1841. 18 Maij Boekhorst vertrokken naar Grolle en den 18 Juni weer
voor kaplaon de Prins uit Beltrum vries van de schoole gekomen te
Eiber gen. De heer Prins van hier vertrokken naar Doorningen bij
Arnhem 14 Juni 1842; de zoon van P. Nales dito overgekomen. 9)
1841. Van Maij tot an de nieuw .. .10)aardappelen 12 st. de rogge 1
gulden 80 et daor omtrent. Omstreeks April en Maij grote droogte
en toen overtollige regen en geen warmte. De rogge slecht geladen
en geen goed brood an; weinig of niets geen boekweite, aardappels
niet heel veel en diegene die er nog verbouwd waren zien 10a) nog
niet durend, altijd rotte en daarom grote verleegenheid, tussen
Sinte Jacob de pries het Borculosche scheepel 15 a 16 stuiver, de
rogge behoorlijk dito 1,60 gld a 1,70 gld.
1842. In 't voorjaar groote, schrale droogte; van Paschen tot
Pinksteren dat er niet heel veel gewassen is, toen beginnen te
regen. Het stroo voor Maij 12 a 13 gld de 1000 oude bossen, door
't weinige stroo verbouwd; en de beesten in 't voorjaar veel sterven van Galle. 11)
De rogge opgeloopen in de maand Juni op 2 gld 50 cent, de aardappelen tot 90 cent 't Borc. scheepel en nog niet te krijgen.
Maar met den enten Julij nieuwe gesteken en ok groote boonen en
arften en kroempollen en deuparften wel niet ruim maar om voor
den honger te stielen en alle hard werken en geen geld te krijgen;

-19-

HeC mteripur
van een
(Coll.
J. Baake)

'loshoeü'

waarin mens en dier

m één ruimte

leefden.

met den 11 a 12 julij worden tot hulpe miedel al rogge gemaait op
neppen. 12)
Van Keizer, Koning, Schuttermajoor. Van Alles Wat.
1842. 26 Aug is de Bisschop met plegtigheid bxnnen Grolle gehaald
van Ruurlo 's avonds 8 uuren; op den 27sten de kercke te Grolle
ingewied en op den 28sten, Zondag, kinderen gevormd.
19 Oct. 't Paard van G.J. te Baak gedood, herkomstig van Boekje;
in 1836 getuige en geteekend J.B.M, bij den Burgemeester wegens de
kwade droeszen. Getakzeerd door Toone Luttikhold en Berent
Wennink op 180 gld. 13)
18A3. 11 Maij. Begraven de pastoor van Grolle met namen Borggaart
van Leen uit Pruischen geboren; den 4 Juni op Pinksterdag heeft
de gewezen kaplaon te Grolle zyn predekarij gedaon als pastoor
aldaor. 14)
1843. 22 April begraven Angelus Liefkes, de vrouw van Jans te
Braak te Ottensteen; den 21sten Nov. 1843 trouwt hij weer met de
dogter van den Hofboer van Wullen.
1844 20 Maart te Neede de Roomsche kerk ingewiet en koplaon Groot
huis of Heuvink aldaar gepreekt en op den Isten Apriel al gestorven en op de Rietmolen begraven.
1844. De rogge een behoorlijke pries 26 stuiver de Borculosche
mate.
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1845. Van den 1 op 2 Januari weer in onze kerk gestoolen, weer
door de ruiten gekropen; de offerkiste van den Heiligen Geest en
die van 's Heerenberg daor was niet in geweest en 't beeld van
den H.Joseph afgesmeten, dat zij zich vermoeden dat daor onder geofferd worde; daarbij gebruikt een mesgreepe en die laten liggen
in de kerk. 15)
1845. Een gestrenge wienter, Sinte Andries (30 Nov.) beginnen te
vriezen, 16 weken en een dag tot daags voor Paschen den 22sten
Maart.
1844. 4 Dec. Kaplaon Nalius van hier vertrokken naor Diem, vandaor weer een kaplaon Peeterij, deze 23 Dec. 1844 naor 's Heerenberg. 24 dito vries van de schoole kaplaon Kleeve bij den
Keijenborg bij Hengel heen. 16)
Volgens 't gezeg was in 1788 Hemelvaart op Maijdag, in 1845 is
Hemelvaart ook op den Isten Maij gevierd.
1846. 15 Januari Pastoor F. Sebus de kerk bedankt en Pastoor
Tisser van Breedevoorde dito hier weer. 17)
1846. Op den derden Juni overleden Paus Gregorius XVI te Roomen.
Erweeld tot Paus Pius XI; deze is van Peterus de eerste den 256
Paus.
14 Juni. Dien Niehuss voor Kloppe angenomen te Neede. 18)
18 Aug. te Borculo de Roomsche kerk ingewiet.
1847. 29 Oct. de Liendveldsche kerk ingewiet. (Odink: De kerk van
Beltrum wordt hier bedoeld, die de eerste jaren van uit Groenlo
bediend werd en in 1853 in Johannes Bernardus van Oij haar eersten
pastoor kreeg).
1848. 25 Aug. te Eijbergen de Jooden kerk ingehuld. (Odink: De Israëlitische Gemeente, omstreeks 1805 bestaande uit 16 zielen,
vervulde haar eeredienst tot genoemd jaar in een gehuurd gebouwtje , dat in den tuin stond van den veedokter Willem Bouwmeester
aan den Hagen tegenover de Openbare School; in 1848 telde de
gemeente pl.m, 90 leden).
1849. 5 Aug. B.H. Weenk tot keuster aangesteld.
Op den 9-lOden Sept. 's naggens W. Top en Jan Klein Bruinink het
huis opgeziegt bij Bos-Jan in den Holterhoek zonder promissie, 19)
( Had men 's nachts om een hoek grond der Mark een walletje geworpen en een huisje gebouwd - het z.g.n. hutten zetten - en een
vuur aangelegd, dan was, als voor zonsopgang de rook naar boven
kringelde, 't eigendom geworden)
Volgens Hendrik Odink eindigde hier het dagboek van Menkhorst,
dat tot slot een reeks namen bevatte van overledenen uit het
tijdvak van 12 januari 1837 tot 12 februari 1848.

-21Opmerkingen:
1) Zelrae. Misschien is bedoeld: Zelhem.
"haver insliegten". Sligten was ondiep eggen, niet meer dan een beetje glad maken. Vooral haverkorrels mochten niet diep onder de oppervlakte terecht komen, meende men. Daarom gebruikte men voor het
"insligten" (=ineggen),van haver bij voorkeur houten eggen. Die waren
minder zwaar dan de ijzeren. In later jaren werd de haver net als de
rogge met ijzeren eggen ingeegd. Het resultaat was hetzelfde, volgens
J. Grijsen.
"Sliegt" (het Duitse schlicht) en het oud-Nederlandse slicht, zijn
nevenvormen van het nog oudere "slecht" (Duits:"schlecht") dat oorspronkelijk "vlak","glad" betekende, nog herkenbaar in bijv. "De stadswallen worden geslecht". Een "slechte" weg was een weg zonder hindernissen en dus gemakkelijk, eenvoudig. Toen "slecht" in de betekenis
van "eenvoudig" (een eenvoudige ziel bijv.) een minder gunstige beteke
nis kreeg, werd het de aanduiding voor iets, dat "met goed" was. Zo
kan een woord in de loop des tijds onherkenbaar van betekenis veranderen.
2) Borculosche scheepel. Het meten met Borculose maten dateert waarschijnlijk nog uit de tijd, dat de Heerlijkheid Borculo recht van eigen
munt en maten had.
3) "gedurende" vriezen. Bedoeld is "gedurig". Elsloef= Elsloof.
4) Het valt op, hoeveel regels in Menkhorsts dagboek worden gewijd aan
het woeden der elementen. Geen wonder, want onweer, wind, regen en
hagel bedreigden zowel de brandgevoelige gebouwen met hun strooien
daken en de gewassen op het land. Want zowel droogte als natte tijden
waren een bedreiging voor de oogst.
5) "loemp gras gewassen". Er was lomp veel gras gegroeid. Het valt op,
dat veel prijzen werden aangegeven in stuivers.
6) Zinte Jan = Sint Jan,(naar Johannes de Doper), 24 juni.
Zinte Jacob= ( naar apostel Jacobus),"St.Jaopik", 25 juli.
Hondsdagen, duren van 19 juli - 18 augustus. (Als het dan regent,
regent het een hele maand.... zie 1993).
7) luegvenster. Waarschijnlijk klein dak- of vensterluik.
8) Wat mag "grond in wolling brengen" geweest zijn?
9)

vries van de schoole: fris van de school.
Menkhorst schreef de klank "i" als "ie". Sprak hij misschien die
klank op zijn Duits uit? zie ook zijn schrijfwijze van wiend, stielen,
miede o.a. door huwelijken met iemand van "over de grens"(vooral in
R.K. kring) vond er taalbeinvloeding plaats
10) Hier is een woord vergeten, waarschijnijk "oogst".
10a)"zien" nog m e t durend. Ook Menkhorst tobde al met de meervoudsvormen van het werkwoord "zijn" in het dialect:" Wiej bunt, wie zunt."
Wat is nu goed? Het woord "zien"= "zijn", lijkt op het Duitse "sind",
dat model kan staan voor de vorm in wiej zunt.
11) "Galle" benaming voor een destijds in de potstallën voorkomende veeziekte. Welke ziekte dat precies was, bleek nog niet te achterhalen.
Ook consult bij drie dierenartsen leverde geen uitsluitsel.
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12) "kroerapollen". Ons onbekend. Wie helpt''
deuparften= doparften= doperwten.
hulpe miedel = hulpmiddel.
13) Boekje . Hier is bedoeld de fabrikant-koopman Bouquié, op wiens graf
steen op de R.K. begraafplaats aan de Borculoseweg we de volgende
inscriptie ( m het Frans) aantroffen:
"J.B.P. BOUQUIE
Né A BRUXELLES LE 20 AOUT 1778.
MORT A EIBERGEN LE 2 DECEMBRE 1855.
SA SOEUR ET SES ENFANTS.
A K F L
J G E S
B J P.
Vertaald:

14)
15)
16)

17)
18)
19)

"J.B.P Bouquié,
geb. te Brussel, de 20 Augustus,
gest.te Eibergen de 2 December 1855.
zijn zuster en zijn kinderen.
A K F L
J G E S
B J P

"kwade droeszen". (droesem= bezinksel). Ontstekingen aan het lymphestelsel, die zowel naar binnen konden uitwerken of als etterige uitzwermgen naar buiten. De ziekte is vaak (en 150 jaar geleden zeker)
ongeneeslijk. De eraan lijdende dieren moesten worden afgemaakt,
(gegevens van dierenkliniek).
"Predekarij". Leuke vernederlandsing van "praekeri'je".
Waarom een offerblok voor 's Heerenberg m de Eibergse kerk''
"Kleeve bij Hengel heen". Heen, afkomstig van 't Duitse "hm", dat de
richting "weg van hier" aangeeft. Ook nu nog kenmerkend taalgebruik
voor onze contreien:"'k Ga naar huis heen".
"Kleeve". Het boerengeslacht Kleve woont nog steeds op de Keijenborg
m een boerderij met groot, voornaam vierkant voorhuis. Het behoort
kerkelijk onder de R.K. Keijenborg, maar gemeentelijk is het niet onder
Hengel, maar nog net onder Zelhem "heen".
Mesgreepe = mestvork.
Wat was kloppe voor kerkelijk beroep of functie''
Bos-Jan was een boerderij, eigendom van ds. G.J. Buekers uit Rekken,
en gelegen rechts van de Apedyk, tussen Slatman (thans ten Elshof),
links voor de brug over de Ramsbeek en Luttikholt, dat ligt over de
brug, rechts van de Apedijk (thans weer, zoals oorspronkelijk, bewoond
door Kemmk).
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Uit de Inboedel van timmerman-boer J.B. Menkhorst
Hendrik Odink meldt, dat hij in het schrift, dat het dagboek van
J.B. Menkhorst (van 1829 - 1849) bevatte, ook nog de door Menkhorst opgemaakte boedelbeschrijving aantrof van diens huis, nadat
zijn vrouw was overleden. ( ± 1849).
Wat alles er tot die inboedel behoorde, is niet meer te achterhalen, immers, het dagboek is verloren gegaan. We kunnen de enkele
dingen noemen, die Odink als vermeldenswaard koos:
Roerende goederen van den haard: 1 haol, 2 tangen, 1 blaaspijp,
1 vuurlepel, 1 aschschop, 1 griep, 1 rootvat, 1 koekepan en
1 hangijzer, getax. op 3 gld;
1 bed onder en over met lakens en kussens 12 gld.
1 reppetiri klok van gemakt de Bakker van Goor 18 gld;
1 jagtgeweer en 2 piestoole 7 gld;
1 toogkiste van Elisebeth Anstoot 12 gld; 1 kabinet met bovengalderij 20 gld;
1 hooge kar met toe- en zaodleederen schien en banken 10 gld;
8 paar Saksen postelein kopjes en kommen 2 gld;
1 vost Meijen paart oud 6 jaar 36gld;
1 vabonte koe van de 4 graat 40 gld; 1 valebonte 2^ jaor
verzen 31 gld; 1 wientervarken of zwien 10 gld;
40 scheepel aardappels 24 gld. enz.

Interieur
van een boerderij uit de vorige eeuw. Rechts de toogkiste
daarboven de tinnen borden. (Coll. J. Baake)

met
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Opmerkingen:
Wie kent nog de woorden en weet, wat ermee bedoeld werd:
- een rootvat!
- een reppetiri klok. Had dat iets met repeteerklok te maken?
- Van Italiaanse afkomst?
- een kar met toe- en zaodleederen schien en banken!
- een vost Meijen paart!
- een verzen zal wel een vaars zijn geweest.
Wij merkten op, dat Menkhorst in zijn dagboek niets schreef over gezins- of familiegebeurtenissen. Maar in zijn schrift vond Odink
wel enkele aantekeningen over hoe het er was toegegaan in 1823,
(dus al voordat Menkhorst aan zijn meer systematisch dagboek was
begonnen) bij de begrafenis van een familielid van Menkhorst.
Hendrik Odink schrijft over die begrafenis in 1823:
"Dat in dien tijd op een "grove" trouw aan Bacchus geofferd werd,
blijkt hier wel uit, dat bij den dood van zijn zwagers vrouw in 1823
Voor kerckedienst betaald werd aan pastoor Abbinck 56 gld., maar
aan Jans Harbers wegens bier 36 gld en Wander Boerman (Odink:
Scholte Bruinink in Hupsel, die toen nog jenever stookte) wegens
geleverde jenever 70 gld. en uit 't feit, dat een groepje mensen,
die van de begrafenis huiswaarts keerden in de Veldsteege een
troep Pruisische muzikanten staande hielden en verzochten voor
hen te blazen, en toen de muziek weerklonk, dansten en sprongen
als gold 't een bruilofspret; de scène eindigde met de doodenmarsch, terwijl de meesten in een sloot waren beland."
Inderdaad, dit tafereel steekt wel af bij de notitie van timmerman
Menkhorst, dat bij de begrafenis van zijn eigen vrouw aan begrafenisbier bij Harbers werd betaald 7.25 gld.
Odink sluit de weergave van de dagboeknotities van J.B. Menkhorst
als volgt af:
" Doch we keeren weer terug tot onze boerentimmerman. Na den dood
zijner vrouw schijnt zijn liefhebberij tot opschrijven te verminderen,
want over veel zwijgt hij, wat hij anders zeker zou hebben neergepend. Wellicht heeft hij gevoeld, dat alle aardsche gebeuren voorbij gaat en dat hij zijn oog richtte op de eeuwige heerlijkheid,
waarin zijn gade hem was voorgegaan."
Zo is deze afsluiting een ontmoeting met de piëtistisch getinte
vroomheid van Odink, die zelf leefde in de verwachting, dat het
leven een pelgrimsreis naar de eeuwigheid is.
Redactie Old Ni'js.
E.H. Wesselink.
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Ons zockpiaaijc

Een tijdje geleden kreeg ik van een kennis deze oude schoolfoto.
Hij kon mij vertellen dat het om schoolfoto uit Zwolle ging, gemaakt tussen 1910 en 1920. Helaas kon hij mij niet vertellen wie
deze personen waren. Vandaar deze oproep aan onze leden.
Wij vragen dan ook weer:
- Welke personen staan er op deze schoolfoto?
- Wanneer is deze foto gemaakt?
- Wie heeft er nog informatie over deze school van vroeger?
Reacties gaarne aan: J. Baake
Nieuwenhuzenstraat 5,
7161 VB Neede.
Tel. 05450-94001
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Nieuwstraat
met rechts
de toegang naar het erf van de Eibergse
Cementwaren fabriek.
Via dit erf kwam men in het gebied van de Klaashof.
(Coll.
B. Meulenkamp)
Gezicht o| ae vConingbojw ratnmonium - Eibergen

Een ansichtkaart
uit 1926 met het gezicht
op de Klaashof..
Links op de
voorgrond de cementen duikers
van de Eib. Cementwarenfabriek.
Rechts voor
de spoorlijn
naar Groenlo. Op de achtergrond
woningbouw
"Patrimonium"
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Zó was het vroeger, omstreeks 1925.
In 1994 is het dertig jaar geleden, dat het bejaardencentrum D'n
Claosnof m gebruik werd genomen. Kijkt u maar naar de gedenksteen, die m de hal van het geDouw prijkt, en waar de naam van
de heer Hooisraa op vermeld staat.
Waarschijnlijk, als alles meezit, behoort dit gebouw dan tot de
historie van ons dorp Eiber gen, want laten we hopen dat e m d
1994 het nieuwe gezamenlijke bejaardencentrum De Meergaarden m
georuik zal worden genomen.
Mijn bedoeling is echter om u mee te nemen naar de periode 1925/
1930, toen er nog geen sprake was van een bejaardencentrxim. Dit
was de tijd dat diverse grondbezitters een eigen stuk land hadden m de Klaashoven (de zondagse naam voor de Klaashof).
Hier werd van alles verbouwd: rogge, aardappelen, bieten en diverse soorten andere groenten. De één had een veel groter stuk
land dan een ander en de grootte van het stuk land hield natuurlijk verband met de te verbouwen produkten.
De Klaashof werd begrensd door de spoorbaan Eibergen-Groenlo, de
Nieuwstraat, een zandweg, die nu Huenderstraat heet en nog een
zandweg, die nu Klaashofweg wordt genoemd.
Maar als jongens kenden wij de Klaashof omdat je er zo fijn keihard doorheen kon fietsen. Wat nu de Meer gaar denweg heet was
toen een fietspad en had geen naam. Vanaf de Nieuwstraat fietste
je tussen het huis waar Mengermk woonde (rechts) en de hoge afrastering van de kippenren van Reesink door, met vervolgens aan
je rechterhand de gebouwen van de cementfabriek. Dan hobbelde je
over de smalle rails rechtdoor tot je aan een driesprong kwam.
Over die smalle rails kon vanuit de cementfabriek een takelwagen
rijden, die de afgewerkte duikers en buizen vervoerde naar de
opslagplaats. Aan de andere zijde van de gebouwen liep de spoorlijn Eibergen-Groenlo en tussen de gebouwen en de sooorlijn lagen allerlei soorten dakpannen en stenen opgetast.
Tenslotte vogde er dan nog een oude schuur en een flink stuk
grond, waarop later het huis van Kieskamp is gebouwd. Aan de
overzijde van deze spoorbaan, dus tegenover de oude schuur stond
vroeger het huis waar Vaags en later Bent woonde. Hiernaast
stond het huis van de familie Boeve.
Dan kwam je bij een driesprong; rechts g m g je via een smal paadje dicht langs de spoorbaan en de sempaal, waarbij je uitkwam
bij de onbewaakte overweg aan een zandweg, die nu Klaashofweg
heet. Aan deze zandweg stonden twee huizen, het zogenaamde 'witte huusken van Wolfs' , waar nu de speelplaats is van de peuterspeelzaal 't Gruthuuske', en de boerderij van Ter Beek op de
hoek Groenloseweg-Klaashofweg.
G m g je linksaf bij de driesnrong dan kwam je dwars door de

-28De oude knotwilg,
maar ook
'de holle boom" genoemd,
gelegen aan een
zandpaadje
m de Klaashof.
Een
geliefd
speelobject
voor de Jeugd.
(Coll.
B.
Meulenkamp)

Klaashof weer aan een drxesprong. Ging je bij deze tweede driesprong linksaf de bult op, dan kwam je bij de Menno ter Braakschool ( m 1928 gebouwd), .maar ging je rechtsaf dan passeerde je
de knotwilg (van de oude'heer Ellerbeck) en kon je rechtdoor
langs de Patrimonium-woningen ook op de zandweg (Klaashofweg)
komen.
De tekeningen, die ik op het gemeentehuis heb mogen bekijken, dateren van 1926 en 1928 en zijn destijds gemaakt door de heer B.
Koren, die het uitbreidingsplan van Eibergen in kaart heeft gebracht. De kern van Eibergen was heel k l e m en werd hoofdzakelijk begrensd door: de Nieuwstraat, Groenlosestraat, Grotestraat
en de spoorbaan. Enkele huizen stonden m de buurt van de boterfabriek en Coöperatieve Landbouw.
Op de kaart van 1926 staan de huizen van het Patrimonium als rode blokjes aangegeven en dan zie je duidelijk dat deze huizen
een eind van het dorp verwijderd lagen. Nu ligt alles aaneengesloten en is alles volgebouwd.
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Op bijgaande foto ziet u de knotwilg in vol ornaat, terwijl u
als u goed kijkt, helemaal rechts op de foto, de duikers van de
cementfabriek ziet liggen. Mevrouw Hooisma-Odink vertelde me dat
als ze vroeger na schooltijd thuis kwam, haar moeder wel eens
zei: "Mieneken, wil ie nog wal effen ne kruwagen met serradella van 't land halen?" (Dat land lag achter in de
Klaashof) "En dat was bes zwoar, want weerurame mos ik
tegen 'n bulten op!", zei ze.
Ook vertelde ze me, dat ze vroeger vanuit de keuken bij Odink
aan de nieuwstraat, het huis van Wolfs kon zien liggen. (Het
huis van Wolfs was later het huis van Lobbes). Ze vertelde het
zo: "In de winterdag as 't vrog duuster was, vrogen wie'j:
Moo mag de lampe an, bie'j de Wolf brent'e al."
Dus tussen Wolfs (Lobbes) en Odink stond geen enkel huis. De
heer Himmelberg vertelde me dat zijn oom, Albert Hasselo, vroeger veeL grond had in de Klaashof en als er dan iemand langs
zijn land kwam dan zei hij:
"Moi'j 's kieken, heb ik gin mooie eerpele verbouwd?"
Uit alles blijkt wel dat de Klaashof bijzonder vruchtbare grond
had en derhalve was het een verzamelpunt van land en landbouwprodukten, terwijl het nu en in de toekomst een verzamelpunt zal
zijn van bejaarde Eibergenaren van allerlei richtingen, die hun
oude dag zullen gaan slijten in dit mooie wandelgebied.
Men kan hier straks heel gemakkelijk een 'blokje om'.
Hoe een en ander eruit zal zien over nog eens- dertig jaar, is
moeilijk te voorspellen.
Eibergen,
B. Meulenkamp.
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Eibergen in de reformatietijd.
Toen op 20 december 1615 het Hof van Gelderland de heerlijkheid
Borculo toewees aan graaf Otto van Limburg Stirum, was één van
de onmiddelijke gevolgen dat de kerken en kapellen in de heerlijkheid in calvinistische zin werden hervormd.
Met het Calvinisme deed een heel andere liturgie haar intrede
dan de gelovigen tot dan toe (waarschijnlijk) gewend waren. Doordat de nadruk lag op het geschreven en gesproken woord (bijbel
en kansel) was er geen plaats meer voor voorwerpen die kenmerkend waren voor de roomskatholieke geloofsvorm: altaren, beelden
en (muur-)schilderingen.
Toch heeft in de kerk van Eibergen, en dat geldt ook voor de kerken in de andere plaatsen in de heerlijkheid, geen opruimwoede
paatsgehad. Dat mag blijken uit een brief van de rentmeester van
de Borculose geestelijke goederen (het fonds dat de voormalige
kerkelijke goederen in de heerlijkheid Borculo, i.h.b. de vicarien -altaarstichtingen- beheerde). Peter Sels, gericht aan het
hof van Gelderland, van 24 juni 1617. Naar aanleiding van beschuldigingen door 'eenighe papist gesinde personen' moest de
predikant van Neede verschijnen voor de gedeputeerden van de
Graafschap Zutphen om zich te verantwoorden over het weghalen
van een beeld uit de kerk van Eibergen.
De dominee verklaarde dat hij op Hemelvaartsdag 1617 in de kerkdienst was voorgegaan in verband met afwezigheid van de Eibergse
predikant Joannis Palmery. De Needse predikant had enige van
zijn kinderen bij zich, die gecharmeerd raakten van een beeldje
dat in de kerk aanwezig was:
"(...) ende inde kercke gesien hebbende een holten beldeken,
ongefehr van een voet offte anderhalff lanck op een iseren
pinne staende. So hadde zijn E(erwaerde) ter bede van syn
kint dit beldeken van de pinne genoemen ende zynen kinde
gegevön, sonder dat hy hem des Altaers offte eenighe andere
pauselicke reliquien (die daer noch zyn ende evenwell mitter
tyt gereraoveert moeten worden) benodicht hadde (...)".
En passant lezen we dat in de kerk nog meer voorwerpen uit het
katholieke verleden aanwezig waren, die nog verwijderd moesten
worden. We kunnen slechts gissen naar het lot van deze voorwerpen. De geschiedenis van het romaanse doopvont is bekend. Getuige de gevonden brokstukken van beelden en pinakels is er ook wel
het een en ander vernield. En gelet op de wat grote vorm van de
steen, in de vloer van het koor, waarin de naam van.de Eibergse
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Ansichckaart

van de N.H. kerk

m de vijftiger

jaren.

(Coll.

J.

Baake)

predikanten gebeiteld werden, mag niet uitgesloten worden, dat
dit een voormalig altaarblad is. Ook in de oude Callixtuskerk
van Groenlo en in de Hervormde kerk van Borculo heeft het oude
altaarblad lange tijd dienst gedaan als vloersteen.
Het is niet onmogelijk dat er over deze zaken nog meer gegevens
voor de dag komen.
Olden Eibergen, mei 1993.
Bennie te Vaarwerk.

BRON:
- Riikarchief in Gelderland (RAG), Archief van het Hof van Gelderland,
ingezonden brieven, nr.948, 1617.
Met dank aan de heer H. Kruip te Aalten die mij inzage gaf in het
betreffende stuk.
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Hel Rijksarchief in Gelderland (RAG) te Arnhem.
Uit het jaarverslag van 1993.
Het Rijksarchief in Gelderland heeft ook in 1993 weer een aantal
aanwinsten op archiefgebied kunnen boeken. Zo werd een gedeelte
van het archief van de Landbouwuniversiteit Wageningen en zijn
voorgangers (1918-1958) ontvangen en archieven van notarissen
uit het begin van deze eeuw (1906-1915), alsmede archieven van
rechtbanken en kantongerechten in Gelderland uit de dertiger jaren. Uit particuliere hoek werden nogal wat aanvullingen op
reeds in het Rijksarchief berustende archieven verworven, zoals
van de families Van Hogenpoth van Aerdt, Raedt van Oldenbarneveldt en Westerbeek van Eerten.
De opmerkelijkste aanwinst in 1993 vormde echter het archief van
de familie Van Lynden van Hoevelaken, waarin zich de zeer uitgebreide correspondentie van Jan Carel Elias graaf van Lynden van
Hoevelaken uit de Bataafs-Franse tijd bevindt. Deze belangwekkende persoon -hij was van 181A tot 1825 de eerste gouverneur (Commissaris van de Koning) in Gelderland- stond in die tijd in contact met vele vooraanstaande personen van de Oranje-partij,
zowel in als buiten Gelderland. Tot zijn correspondenten behoorden onder anderen prins Willem V (in ballingschap -35 brieven),
prinses Wilhelmina, de vrouw van Willem V (34 brieven) de Erfprins (de latere Koning Willem I -161 brieven), de Gelderse Orangist Van Heeckeren van Suyderas (119 brieven), Spaen van Voorstonden (meer dan 100 brieven), de familie Bentinck 123 brieven
en vele andere leden van de Gelderse adel (Van Spaen van Biljoen
Van Heeckeren van Enghuizen, H.W. van Aylva).
Daarnaast zitten er in het Archief stukken die betrekking hebben
op zijn bezigheden als gouverneur, die een aanvulling vormen op
het al in het Rijksarchief berustende 'ambtelijk' archief van
J.C.E. van Lynden van Hoevelaken.
Cijfers.
Het Rijksarchief Gelderland beheerde in 1993 totaal 13.276 meter
archief.» Totaal 600 meter archief werd verpakt. In het kader van
het zogenaamde Deltaplan, werden 257A charters gevlakt en 658
charters ingeseald.
Het aantal bezoekers steeg met 3,6% naar 3571; samen brachten
zij totaal 11.285 bezoeken aan de Markt nr.l Totaal 9.720 bezoeken waren genealogisch van aard. Opmerkelijk was de grote stijging van de aangevraagde stukken van 21.675 in 1992 tot 25.697
in 1993.
Bij de inventarisatie ging de meeste aandacht naar de bewerking
van de archieven uit de 19e en 20e eeuw. Van de. zg. Verbalen van
Gedeputeerde Staten werd ruim 100 meter bewerkt.
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Daarnaast is de bewerking van de huisarchieven Ruurlo en Bingerden in het laatste stadium. In het derde kwartaal van 1994
zullen de inventarissen drukklaar zijn.
Reproduktie van archivalia.
Op studiezaal II wordt regelmatig de vraag gesteld of een archiefstuk gekopieerd kan worden en wat daarbij de procedure is.
Peter Wouters, hoofd Studiezalen en Inlichtingen zet in onderstaande uiteen wat de mogelijkheden zijn om de gewenste informatie op (foto)papier te krijgen.
Zelf fotograveren ...
Zoals reeds bekend mag zijn kunnen kaarten en tekeningen en stukken groter dan A3 (= 2 maal AA) formaat evenals gebonden delen
niet gekopieerd worden. Bovendien mag alles van voor 1600 niet
meer onder de kopieermachine gelegd worden. Maar u wilt natuurlijk toch bijvoorbeeld een afdruk van een bladzijde uit een gebonden protokol van bezwaar uit 1580.
U kunt natuurlijk zelf een fototoestel meenemen en een foto of
dia maken. Want of u nu door de lens van een kamera naar een
stuk kijkt of rechtstreeks, dat maakt voor het stuk zelf niets
uit. Deze mogelijkheid wordt nu nog te weinig benut, ondanks de
wijdverbreide spiegelreflex-kamera.
De meest gebruikte film is een 100 of 200 ASA diafilm. Met deze
daglichtfilm kunt u in studiezaal II zonder flits meestal wel
uit de voeten. Denkt u toch een flits of lampen nodig te hebben
zult u eerst toestemming moeten vragen aan het hoofd studiezaal.
Een dia kan uitvergroot worden op een scherm. Dit voordeel kan
nuttig zijn bij het lezen van moeilijk leesbare teksten.
... of: reproduceren door het Rijksarchief.
U kunt de reproduktie echter ook door het rijksarchief laten verzorgen. Dan hebt u de keuze uit drie mogelijkheden, namelijk: de
readerprint, de foto of de kleurendia.
- De reader-print of mikrofilmopname is een zwart/wit kleinbeeld
opname met een afdruk op papier in het formaat AA. Bij de reader
print krijgt u dus naast de afdruk ook het negatief geleverd.
Dit negatief is op dezelfde manier te gebruiken als een dia. Het
kan dus ook ingeraamd en geprojecteerd worden en eventueel afgedrukt op fotopapier. De kosten per bladzijde bedragen slechts
ƒ3,75.
- De zwart/wit foto wordt meestal gemaakt om als illustratie te
dienen bij een publikatie. Alles wordt op glanspapier geleverd,
echter zonder negatief. De formaten en prijzen zijn als volgt:
13 X 18 cm ƒ 7,50
18 x 2A cm ƒ 12,50
2A X 30 cm ƒ 20,50
30 x AO cm ƒ 30,00
50 x 60 cm ƒ 60,00
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Kleurendia's
Tenslotte de laatste mogelijkheid: de kleurendia. Afhankelijk
van de wensen kan deze op kleinbeeldformaat worden geleverd, danwel in het professionele formaat van 4 x 5 inch. De kosten voor
een kleinbeelddia zijn ƒ 25,- voor de eerste opname en ƒ 5,voor elke volgende. De 4 x 5 inch dia kost ƒ 70,- per stuk.
Kaartmateriaal
Een bijzonder geval vormt het fotograveren van kaarten. Voor een
groot gedeelte zijn de kaarten uit de Algemene Kaartenverzameling op foto afgedrukt en beschikbaar gesteld op de studiezaal.
U mag van deze foto's fotokopieën maken. Bij het maken van
foto's dient u altijd het negatiefnummer te vermelden.
Verder is het mogelijk om uitvergrotingen van gedeelten van een
kaart te maken. Dit kunt u in overleg met de studiezaalmedewerker regelen.
Aanvraagfomnilier voor reprodukties.
Om in het bezit te komen van een reader-print, foto of dia dient
u een aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen.
Dit formulier ligt voor u klaar bij de studiezaalmedewerker of
het hoofd studiezalen. Hij kan u ook behulpzaam zijn bij het invullen van de aanvraag. Bij reader-prints moeten we u vragen
vooruit te betalen. Dit levert voor u een snellere aflevering op
en voor ons een vereenvoudiging van de administratie.
De uitvoering proberen wij binnen drie weken na aanvraag af te
wikkelen. Bij foto's en dia's kan dit soms iets langer duren omdat de fotograaf een aantal opdrachten verzamelt om efficiënter
te kunnen werken.
U ziet: er zijn mogelijkheden genoeg om een goede reproduktie
van een archiefstuk te (laten) maken, ook al mag het dan niet
via het fotokopieerapparaat- Mocht u desondanks met vragen blijven zitten schroomt u dan niet deze voor te leggen aan de studie
zaalmedewerker of het hoofd Studiezalen.
Het Rijksarchief vindt u aan de Markt nr.l in Arnhem.
6811 CG Arnhem.
Tel. 085-420148

BRON:
- Gedeeltelijke overname van het Jaarverslag Rijksarchief 1993 in Gelderland,
gepubliceerd in de 'Nieuwsbrief Rijksarchief' jaargang 6, nummer 1, april 199A.
Het tweede deel: Reproduktie van archivalia, is van de hand van Peter Wouters
die tevens hoofd Studiezalen en Inlichtingen is.
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Deze foto kreeg ik een tijdje geleden van Dini te Poele. Het is
een opname uit 1928. Het zijn de deelneemsters aan de slachtcursus samen met pastoor De Jong en bestuursleden met echtgenotes
van de A.B.T.B. in Eibergen. Dini te Poele wist zelf geen namen
en ging naar mw. Bouwman van de Borculoseweg die haar kon vertellen wie er allemaal op de foto stond. Ze wist zich nog te herinneren dat de slachtcursus werd gegeven bij Beusink in Hupsel.
Eerste rij zittend van links naar rechts:
Mevr. Baak, hr. Beusink, mevr. Beusink- te Poele, hr. Clement,
mevr. Lubbers, pastoor De Jong, hr. Baak, mevr. Beusink,
hr. Olminkhof en mevr. Clement.
Tweede rij staande van links naar rechts:
Hr. Lubbers, hr. Bomers, mevr. Nijkamp- te Vaarwerk, mej. Roring,
mevr. Klein Gebbing- Heming, mevr. ter Braak- Groot Kormelink,
mevr. ter Woerds- Nijhuis, mevr. Geling- Baak, mej. Kok,
mevr. Bomers-Essink, hr. Beusink, cursusleidster (naam onbekend).
Achterste rij van links naar rechts:
Mej. Flinkenflügel, mevr. Konings-Beusink, mevr. Maarse-Bloemena,
mej. Bouwman, mevr. Balk- Beusink, mevr. Huinink- Nijhuis,
mej. Baak, mevr. Slütter- Overkamp, mevr. Gr.Kormelink- KarnebeekJ. Baake.
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Scheppels Mankzaod
Too 'k gisternaovend in d'n tweeduustern op de zolder an 't rondmoggelen was op zuuk naor wat mankzaod, lek 't eers, of 't zaod
knarts op was. Allene een betjen moksel lek 't wal, van dat fiene
stof en wat afval, daj aoverholt nao 't oetzeven van 't zaod. Now
is moksel neet altied onbroekbaor. Kiek maor naor de theezekskes
van tegenswoordig. Da's ja ok niks anders as wat moksel. Maor,
netjes in buultjes verpakt, wordt 't as goeie thee op-edronken.
Dus, ak mien moksel van Achterhoeks plat in wat buultjes doo, dan
wordt 't misschien wal broekbaor mankzaod.
Eerste Buultjen: Sunt Jaopik.
Mevrouw Busink-Dijkstra oet Nee stuurn mien een hortjen eleden een
brief met een vers jen aover "pungelen". En dat past in dissen
tied van Sint Jaopik. Da's den Achterhooksen name veur den heiligen Jacobus. Den zienen naamdag volt op 25 juli, midden in den
bouw, zoat vrogger
den tied van den oogst van rogge, haver en
garste eneumd wier.
Met Sunt Jaopik begon de roggebouw. Hendrik Odink hef in het
gelieknamige verhaal in zien book Middewinteraovend (blz 1A1-15A)
alle folklore rondum Sunt Japik gestalte probeern te geven. In
dat verhaal wordt ons ok oet de duuke edaon, wat "pungelen" was:
het aorn laezen van de kinder oet 't darp achter de maeiers
en bindsters an. Dee kinder wordden pungelers eneumd. Hooj een
pungel maken, deed Dina, de meid, an een paar kinder veur:
"Kiek", zeg ze, "iej mot de aorn achter-ears met de rechterhand
opnemmen, dat geet volle vlotter. En aj dee vol heb, dan dooj ze
pas in de linkerhand. Dee koj dan gewoon vaste hollen, de aorn
vuuroet en 't stroo naor achtern. Aj dat een maol of achte doot,
hej ne kattenkop. Dan bin iej de aorn met een strozeeltjen biej
eene en legt ze dale biej ne gas of zoo, waor iej ze weer kont
vinden.Van veer kattenkoppe maak iej ne pungel. Zes pungels biejeene ebonnene gef ne plate."
Hendrik Odink slot zien verhaal "Sunt Jaopik" af met het versjen, dat' de pungelers zongen, at ze 's aovens op hoes an gingen.
Dat versjen, 't zelfde, as wat mevrouw Busink oet Nee mien toostuurn, koj now wal snappen:
Mooder en Vader,
Ik heb maor eenen pungel epungeld;
Daor was neet meer te kriegen.
As der nog meer te kriegen was.
Dan hawwe wal meer in 't hoes ebrach0, wat is 't late.
Ik heb zonne groote plate,
O, wat is 't vroo,
Doo de deure maor too.
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(een gas dat was een hoop van zes of acht garven, dee tegen
mekare aoverende waarn ezat. EHW.)
Vraoge: Wee wet, wat "vroo" precies beteikent. In mien Zellemse
woordenschat kump dat woord neet veur en Hendrik Odink gif der
gien woordverklaoring van, achter in zien book. (EHW).
Tweede Buultjen: Kinderversjes.
Truus Stam reiken mien de volgende kinderversjes met beschrieving
an:
Sjip sjap sjere
zo zit de heeren
zo zit den akkerman
met zien kleine peerdeken
der achter biej an.
Daor kump dat kleine peerdeken an
kesjik, kesjak,
maor.... daor kump den groten an
kaboems, kaboems, kaboems.
Ze schrif: "Mien grova nam ons op zien knee en hupken ons op en
neer. Eerst gink 't rustig an, maor as "den groten" d'r ankwamp,
dan ginge wiej hoge op en neer en dat was vanzelf de lol.
Dit liedjen koj ok vinnen in 't book "Hossebosse-Teune" dat in
1972 is eschreven deur Henk Krosenbrink.
Het is één van de varanten van kniespelletjes, die opa's, dee
vrogger altied biej de kinder inwonnen,met de kleinkindere deden,
at mooder mos biejspringen op t land of in den stal.
In Zellem was de volgende variant van dit kniespel in uraloop:
"Ju, ju peerdjen, peerdjen op 'n draf.
Margen is 't zondag,
Dan komt de heren.
Met de mooie kleren,
En dan komt de vrouwen,
Met de bonte mouwen.
Dan kump Jan de akkerman
Met zien peerdjen der achteran."
Behalve de "heren" en de "akkerman" is ter neet volle gelieke in
beide varianten. lederene maken der zien eigen draei an. Want
veur eiken opa was 't een helen zet eleden, dat 'e zelf as kind
biej zien opa op 't knie had ezetten. En der ston niks op papier.
Gelukkig, dat ter van disse versjes now wat bunt opeschreven,
want neet alleen, wie schrif, dee blif, maor ok wat eschreven is.
Den tellefoon mek wat dat betref, volle kapot. Wiej schrieft neet
meer.
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T r u u E Stam geet w i e t e r m e t e e n ander k i n d e r s p e l l e t j e n : B l i n d e k o o .
Kent jullie 't nog? 't Gink zo, volgens eur:
"Een stel kindere (K) zong'n 't volgende leedjen en draeien 't
kind, dat den blinddook veur had,(BI) in de rondte en vroogen:
K:
BI:
K:
BI:
K:
BI:
K:
BI:
K:

Blindekoo, waor, gao'j naor too?
Naor Amsterdam!
Wat doo'j daor?
Pap etten.
He'j ne leppel?
Nae
He'j ne vorke?
Nae
Mo'j zeen, da'j der ene kriegt!

Alle kindere leepen dan vot en de blindekoo, zo dol as 'n
aende-kuken, mos d'r dan ene griepen. In 't volgende spel was den
dan de blindekoo."
Dit spel van Blindekoo, dut mien denken an wat wiej vrogger as
jonges spollen, too wiej wat groter wazzen. Dat had met bokspringen van doon. Eén vaji de jongens ging tegen een mure staon en een
tweeden ging bok staon met zien heuf in de hande van den eersten,
um stevig te staon. Dan sprong een andern jonge op de rugge van
den, dee bok ston. At hee zat, mos"de bok" zien ogen dichte doon
en dan vroog den "rieder" op zien rugge: "Bok, brille, schere of
mes?" Zien hande hiel hee dan as heurns veur zien veurheuf, of
hee hiel zien vingers een brille veur zien ogen of twee vingers
as een schere ekruust of één vinger rechtoet as een mes. Raoden
"den bok" het good, dan mos den "rieder" bok worden. Zo neet, dan
kreeg denzelfden bok een anderen rieder en mosse nog es raoden.
At 't raoden te lange duurn, ging 't spel gauw vervaelen.
Dat was met volle spelletjes zo. Elk jaorgetiede had zo zien
eigen spelletjes, zoas knikkeren, hinkelen en landveroveren.
Allene het voetballen, dat ging altied deur. Ik denke, da'w met
beheurluk,smerige hande in schole zatten, wamt op 't schoolplein
ston maor ene pompe en 't hele plein was zand. Wiej mossen dan ok
altied schrieven met een vloei onder de hand tegen inkt- en smeervlekken.
De deerns hadden 't better. Dee hadden een stuk van 't schoolplein veur eurzelf. Daor mochten de jonges neet kommen. De deerns
deden volle an touwspringen en kaatseballen tegen de schoolmure
an. wee met vier of vief ballen kon kaatsen, kon der wat van. Wat
veur spel der espold wordden biej 't versjen "Kaatsebal, ik heb
OW al", dat wet ik neet meer. Wee wal?
Van touwtjenspringen herinner ik mien enkele versjes die daorbiej
ezongen wordden, zoas 't onbegriepelijke:
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"Laa
Laa
Van
Do,

mesjeu de meisjes bukken, laa mesjeu bailee hallo.
mesjeu de hanen kraaien, laa mesjseu bailee hallo
je een twee drie, zie de lucht Marie
re, mi, fa, sol, la. Sol één, sol twee, sol drie

En dat ging dan zo deur tot sol tien. Tussen eiken regel wier 't
touw baoven het heuf van de springster rond edrild, waordeur
't ritme van 't springen onderbrokken wier- Wee af was, mos 't
touw draeien en dan was een ander an de beurte van springen.
Van het bekende "In spin, de bocht gaat in,
'
uit spuit, de bochtgaat uit", hadden ze biej ons
een eigen variant. Dee ging ongeveer zo, ak mien good herinnere:
Eén twee, kopje thee.
Drie vier, glaasje bier.
Vijf zes, kurk op de fles,
Zeven acht, soldaat op wacht.
Negen tien, Rosalien. (of zoiets.)
Misschien he'k met Truus Stam now een thema an-esneden, dat biej
Eibergenaren herinneringen an de schooltied oprop. Wee wet er ons
wat te vertellen? Ik hoppe op reacties.
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Nog een Buultjen.
'k Wet ok nog een ander thema. A'k zo mien ogen de kost geve,
zie 'k aoveral beume met harten en namen der in ekarfd. Da's
vaste een gevolg van (kalver?)liefde. Wee dorft ons es iets in 't
plat te vertellen aover zien eerste verliefdheid en in welken
boom of dat nog te vinden is? Romantiek in 't Achterhooks. Ik zal
een veurzet geven:
Mies jen.
Miesjen met lechblonde heure,
Miesjen met ogen zo blauw,
k Was wal neet drreug'achter d'oorne
Maor 'k wis: Dat wordt later mien vrouw.
'k schreef met een scharve eur name in 't zand.
'k leep in gedachten met eur hand in hand.
Miesjen was 't kind van mien dreumen.
Den mooisten en gaefsten van 't land.
Och, wat he'k vake staon wachten
's meddagens aover 't spoor.
Maor zee had too veur een vri'jer
Nog gaaraf gien oge of oor.
'k Schreef met mien kniepmes eur name in 't holt.
Maor jonges en vri'jen, 't leet eur nog kold
Toch was zee 't kind van mien dreumen.
Zee was den mooisten van 't land.
Den roman is neet af. Wee volgt.
ons met genieten. Good gaon!

Laot ow es effen gaon en laot

E.H.Wesselink, Hondevoort 22, 7152 BA

Eibergen. Tel 05A54-71866.
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