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Van de Bestuurstafel.
In Memoriam.
Op 10 oktober overleed in het Beatrix-ziekenhuis te Winterswijk
ons bestuurslid J.B. Nijman. Tot aan zijn ziekte, waarvan de eerste symptomen zich in het voorjaar openbaarden, was één van de
kenmerken van Jan zijn vitaliteit. Hij was een doe-raens, die altijd
present was, als er hand- en spandiensten verricht moesten worden, wanneer er een expositie moest worden opgebouwd, of bijvoorbeeld een kraam met historische foto's op de braderie. En van
meet af aan was hij als veldwerker betrokken bij het veldnamenonderzoek, waarvan hij de afronding helaas niet zou meemaken. Graag
hadden we op andere wijze van Jan afscheid genomen met een kort,
maar echt gemeend: "Jan, welbedankt!" Het heeft niet zo mogen
zijn. Wij wensen zijn vrouw veel sterkte toe in de komende tijd.
J.G. Vos.
Op vrijdag 11 november werd in Eibergen J.G.Vos te ruste gelegd.
Hij was door zijn publicaties over de Achterhoek één van die mensen, van wie men kan zeggen: "Wie schrif, die blif."
Aan hem hebben we een groot aantal korte verhalen en schetsen te
danken, die nog steeds boeien door hun heldere stijl en hun schat
aan wetenswaardigheden over veel plekjes in de Achterhoek.
We noemen het ook in de Eibergse Openbare Bibliotheek aanwezige
"Achter Rijn en IJssel" uit 1957 en het wat kleiner uitgevallen,
maar zeer lezenswaardige "Kijken en Zien" uit 1972. Ook de tekst
van het jubileumboekje over de Eibergse Brandweer was van zijn
hand. Wij betreuren zijn heengaan, dankbaar voor wat hij ons in zijn
werk naliet, want daar is veel bij, dat waard is, om bewaard te
worden, ook voor Eibergen
Terugblik 1994,
Het ledental bleef in 1994 constant. Gezien het grote ledental
van ca. 850 is een verdere groei niet te verwachten. Dank zij ons
orgaan Old Ni'js blijkt, dat een groot aantal leden onze publicaties op prijs stelt en er, gevraagd en ongevraagd, op reageert.
We hopen dat in 1995 te kunnen bestendigen.
Aktiviteiten: Het jaarlijkse filmfestival op 6 maart 1994 was opnieuw een hoogtepunt. Het trok tweemaal een volle zaal. De vertoonde films riepen veel herinneringen en prettig commentaar op.
Het blijkt telkens weer leuk te kijken naar jezelf, je ouders of
grootouders. Een nieuw festival voor 1995 staat op stapel. Er
zijn volgens Herman Schepers films genoeg, waaronder enkele nog
nooit door ons vertoonde. Let op de agenda van februari of maart»
Onze Excursie naar slot Anholt en het stadje Rees aan de Rijn op
zaterdagmiddag 28 mei bleek een groot succes.
Met een grote
harmonicabus trokken we de grens over naar onze oosterburen.

-3We genoten van het prachtige oude interieur van het slot, van
het park met zijn doolhof en van de wandeling langs de stadsmuren
en de Rijnkade van Rees, waar toevallig die dag kermis was met
een historische, door paardjes getrokken draaimolen, wat sommigen van ons de wenkbrauwen deed fronsen. Kon dat nog wel? Voldeed dat aan de eisen van dierenbescherming? Het bezoek aan het
historische Evangelische kerkje tenslotte bleek nog een leerzame
historische afsluiting van ons uitstapje. Gesteund door dit succes gaat het werkgroepje Busink, Braakman en Kluvers enthousiast
bezig met de voorbereiding van ons tweede middaguitstapje in mei
1995.
Uitgave Historische Atlas van de Berkel.
We kondigden deze uitgave op onze ledenvergadering aan als themanummer voor 1994. Dit kan helaas dit jaar niet doorgaan. Gezien
het feit,dat het stroomgebied van de Berkel meer gemeenten omvat
dan Eibergen, leek het ons en de samensteller, onze vroegere
secretaris Bennie te Vaarwerk, waardevol, te trachten, meer gemeenten voor de atlas te interesseren en er een regionale uitgave van te maken, zodat er meer kaarten in worden opgenomen. Deze
gedachte lijkt weerklank te vinden. Maar het betekent, dat het
project niet eerder gereed zal komen dan 1996. Dus hebben we dit
jaar geen themanummer.
Themanummer 1995.
Ons volgende themanummer is het derde deel van Eibergen in
Oorlogstijd, waarvan de voltooiing nadert. Het zal voorafgaande
aan de dodenherdenking van 4 mei 1995 worden uitgegeven.
Het belooft een kloek werk te worden. Uiteraard zijn de in omloop
zijnde verhalen talrijk. Daarom is er een keuze gemaakt uit zo
goed mogelijk gedocumenteerde, tot nu toe nog niet gepubliceerde,
oorlogservaringen van een groot scala van Eibergse mensen van
toen. Ook de tragiek van de slachtoffers, wier namen in Eibergen
ongenoemd zijn gebleven, komt in dit deel met name aan de orde.
Het boek gaat ook in op de strijd, die een honderdtal Eibergse
jongens moesten leveren in Indonesië in de jaren 1946-1949, als
gevolg van de oorlog met Japan.

Het Bestuur.

-4Onderzoek naar de geschiedenis van de H o f te Mallem.
Sinds enige tijd bestaat te Eibergen een werkgroep die zich bezig
houdt met een onderzoek naar de geschiedenis van de Hof te Mallem.
De werkgroep vormt een samenwerking tussen de gemeente Eibergen,
de Historische Kring Eibergen, museum De Scheper, de familie
Rouffaer en het Streekarchivariaat Regio Achterhoek.
Het onderzoek in verschillende archieven leverde niet veel meer
op dan al bekend was uit publicaties.
Zo is er bijvoorbeeld geen enkel stuk bekend met betrekking tot
de verantwoording door de rentmeester. Misschien zijn er onder de
lezers van Old Ni-js mensen die archiefstukken met betrekking tot
Mallem kennen, die de werkgroep nog onbekend zijn.
Dat kunnen stukken uit openbare, maar ook uit particuliere collecties zijn.
Mocht u aangaande Mallem iets te melden hebben, dan kan dat bij
de redactie van Old Ni-js.

Op zondag 12 maart 1995 organiseren
we weer het
Jaarlijks
'Eibergs
Filmfestival'
in de grote zaal van hotel De Klok
aan de Grotestraat.
Er zijn
twee voorstellingen,
de
eerste
om 14.30 uur en de tweede om 19.30 uur.
Toe gangskaar ten kosten ƒ 3,50 en zijn vanaf 1 februari
1995
verkrijgbaar
bij Bloemenhuis
Schepers,
Grotestraat
69 te
Eibergen.
Tel.
05454-71333

-5-

Eibergen in de 19e eeuw.
Huizenlijst met namen van bewoners uit 1832.
Gegevens uit het Gemeente-archief, opgediept door J.B. Grijsen.
In het eerste kadastrale minuut van ca. 1832 van het dorp Eibergen staan de nummers van percelen, gronden en huizen met vermel.ding van eigenaren en hun beroepen. In het bevolkingsregister
van 1825 is er een verband te leggen tussen huiseigenaren en beroepen en bewoners/huurders met huisnummer, hoewel dit wel enig
puzzelwerk vraagt, omdat de mensen vaak ingeschreven staan in
het kadasterregister met verschillende beroepen.
Over het algemeen waren er weinig huurders in het dorp. Dagloners, wevers, kramers en berkelschippers woonden met hun gezinnen in bij de huiseigenaren. Soms, hoewel ze geen bloedverwanten
waren, wel met twee of drie gezinnen bij elkaar in één huis.
Door vergelijking van de lijst met de kadasternummers en hun
eigenaren met die van de bewonerslijst en hun huisnummer kan men
goed traceren waar men woonde.
Bijvoorbeeld: locatie 1832 no.248, huisnummer 106: woonhuis van
burgemeester Van Heeckeren, tevens dienstdoend als gemeentehuis
in 1825 (locatie 1994 meubelzaak Helmink).
In 1830 bestond Eibergen uit drie straten: Groenloscheweg (nu
J.W. Hagemanstraat), Brink/Hagen (nu stukje Nieuwstraat/Hagen),
Grotestraat (geen Dorpsstraat).
De bestrating bestond uit stenen, grotendeels zogenaamde "kinderkopjes". In de straten waren goten gemaakt voor de afvoer van
water. De goten leidden naar de Hondevoortsloot.
De meeste huizen bestonden uit een voorste gedeelte als woonhuis
en een achtergedeelte als veestalling met potstal, om in eigen
levensonderhoud te kunnen voorzien. Achter het huis bevond zich
een hof (tuin) voor de verbouw van hofvruchten.
In de Grotestraat waren mesthopen heel gewoon; mest was in die
tijd, in de eerste helf van de 19e eeuw, een kostbaar bezit als
voedsel voor de hofvruchten. Een mislukte oogst betekende immers
een hongerwinter.
In Eibergen stonden in die tijd negen straatlantaarns (olielampen, wat voor olie?) en twee waterpompen, één bij de Hervormde
kerk en één op de Hagen. In 1829 schrijft de hoofdschout van
Borculo aan de burgemeester dat bij controle de mesthopen in het
dorp niet goed zijn afgedekt en een gevaar zijn voor de volksgezondheid (vliegen).
Bevolking.
De burgers waren over het algemeen arm. Veel mensen zoals berkelschippers, wevers, dagloners, winkeliers en schoenmakers hadden
twee beroepen. Veel hadden een boerderijtje erbij voor eigen levensonderhoud .
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Een kijkje
in de Grotestraat
[ond 1870,
De straat
was geplaveid
met kinderkopjes
boerderijen.
(Coll.
W.J.
Hemen)

toen het ttt
L df
met links
en rechts
de

Dorpstraat
dorps-

De mensen werkten zolang er daglicht was. Er zal ook wel wat ontspanning zijn geweest, gezien het aantal van acht cafe's (ook
wel tappershuizen genoemd) in het kleine dorp. Drank vloeide
rijkelijk, gezien het aantal processen-verbaal dat de veldwachters Izaks en Simmelink uitdeelden. Ook bij begrafenissen werd,
veel alcohol gedronken.
Het nieuws werd zondags aangeplakt bij de kerk. In 1830 zijn er
in Eibergen 31 huwelijken voltrokken en 89 personen overleden,
van wie 37 kinderen. De meest gevreesde ziekten waren roodvonk
en zinkingskoortsen. (Wat is dat?)
De openbare orde werd nogal eens verstoord door baldadigheid en
ongeregeldheden. Men deed z'n uiterste best om de zaken in de
hand te houden en de veldwachters hielden streng toezicht,
's Avonds en 's nachts maakten zij hun rondes door het dorp en
de buurtschappen. Ook werd er gekeken of er landlopers of bedelaars waren. Als die werden ontdekt, werden ze opgepakt en naar
een bedelaarsgesticht gebracht in de omliggende gemeenten (kennelijk had Eibergen geen bedelaarsgesticht). In de strenge winter
van 1819 werden er weinig bedelaars en landlopers aangetroffen.
In de zomer zijn er wel landlopers opgepakt. Ze werden naar de
buurgemeenten gebracht, zodat ze niet konden ontsnappen, zoals
dat wel gebeurde uit de gevangenis in Eibergen.

-8Militaire dienst.
In 1820 telde de gemeente Eibergen (Beltrum behoorde er toen nog
niet bij) 4300 inwoners. De aantallen verschilden nogal van jaar
tot jaar omdat de telling weinig zorgvuldig geschiedde.
Na de oproep van de Eibergse jongens voor de Nationale Militie
(dienst), moesten ze zich melden op het gemeentehuis. Vandaar
ging het te voet naar Zutphen, waar ook groepen uit andere plaatsen arriveerden en vandaar vertrok men, weer per voet, naar het
Provinciehuis in Arnhem. In marstempo ging het dan naar een
kazerne, die te voet binnen een bepaald aantal uren moest worden
bereikt. Soms was men vele dagen onderweg. Vanuit Eibergen moest
men binnen twaalf uur in Arnhem zijn. Gardeniers waren zonen van
notabelen, die konden betalen voor een betere behandeling van
hun zonen. Tijdens de diensttijd werden ze ingedeeld bij de Gardeniers, een speciaal legerkorps, (de garde was vroeger de lijfwacht ).

Opmerking redactie Old Ni'js.
Het is met enig speurwerk inderdaad mogelijk met behulp van de
afgedrukte kaart te ontdekken, wie onze voorouders omstreeks
1832 waren en waar ze in het Eibergen van toen, woonden.
Het dorp (of het stadje) omvatte slechts de straten: Grotestraat,
Groenloseweg (nu J.W.Hagemanstraat), de doodlopende Nieuwstraat,
die een korte verbinding had met de Hagen, die aan de westzijde
overging in een smal pad, (de huidige Burg. Smitsstraat), die
uitkwam op Tuinters Laagte, de huidige Laagte. Dat was het hele
dorp. En zo zou het tot het eind van de 19e eeuw ongeveer blijven.
We beweren in gene dele, dat dit door Jan Grijsen gevonden materiaal als een eindstudie beschouwd moet worden. We hopen, dat
het nieuwsgierige lezers aan het denken en zo mogelijk aan het
werk zal zetten. Achter de vele namen van de lijst gaan evenzovele Eibergenaren schuil, over wie iets te vertellen kan zijn.
Welke families bijvoorbeeld zijn er nog, welke naamsveranderingen hebben zich voorgedaan, enz. Wie weet, tot welke "historiën"
deze lijst aanleiding geeft. We verwachten uiteraard niet, dat u
Huender, Odink en anderen gaat overschrijven en als u gegevens
van anderen hanteert, dat u dat erbij vermeldt.
Ook kunnen wij soms van korte gegevens, gevoegd bij die van anderen een sluitend historisch juist verhaal maken. We zien bijdragen, hoe kort ook, ook mondelinge, graag tegemoet.
De redactie.
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Inwoners van het dorp Eibergen in 1832.
Kadasternummer

Eigenaar

Beroep

163
166
167
172
173
174
175
177
178
179

Mania Ellebeck
Tonnes Harbers
Tonnes harbers
R.K. Kerk en kerkhof
Gerrit Niessink
Hendrik Uelebelt
Willem Bouwmeester
Jan Niessink
Jan Niessink
R.K. Pastorie

180
181
183

Jan Hendrik Nijland
Derk Reimelink
Hendrik Scheggerd

186
188

Tonnes Harbers
Tonnes Harbers

191
192
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Hendrik Bennink
Hendrik Bennink
Gerrit ter Weeme
Sammuel Backarck
Gemeente kerkhof
Hervormde Kerk
School
Soedink Honhof
Gerrit Hiddink
Gerrit Hiddink
Hervormde Pastorie

214
215
218
219
221

Wed. Roedolf Eggink
Jan Blankvoord
Mateus Ballast
Hendrik Wevers
Engberd Boevink

Huisnummer

Bewoner

huisarts
logement
herbergier

69
70
70a

Mania Ellebeck
Tonnes Harbers
Tonnes Harbers

wever
schipper
landbouwer
tapper
zijn huis

71
72
73
74
74
75

schoenmaker
wieldraaier
schipper

76
77
78

logementhouder
zijn huis

79
80

schuur
tapper
landbouwer
koopman

84
84
78
85

Gerrit Niessink
Hendrik Uelebelt
Willem Bouwmeester
Jan Niessink
Jan Niessink
Johannes Abbink,
pastoor
Jan hendrik Nijland
Derk Reimelink
Gerrit Jan ter
Weeme, schipper
Tonnes Harbers
Jan Berend Bijvank,
dagloner
Hendrik Bennink
Hendrik Bennink
Gerrit ter Weeme
Sammuel Backarck

landbouwer
schuur
dagloner

87
87a
87a

222
225
226
229
230
232

landbouwer
timmerman
schoenmaker
kleermaker
uit Mallum,
zijn huis
vredesrichter
Gerrit Smits
schipper
Arend Wormeester
schoenmaker
Jan ter Beek
schipper
Hendrik Wormeester
Hendrik Bouwmeeester dagloner
Derk Smits, zijn huis rentenier

233

Honer Samson

koopman

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Soedink Honhof
Gerrit Hiddink
Antonie Goosen,
predikant
Wed. Roedolf Eggink
Jan Blankvoord
Mateus Ballast
Hendrik Wevers
Jan Jannus Prakke,
schoolmeester
Gerrit Smits
Arend Wormeester
Jan ter Beek
Hendrik Wormeester
Hendrik Bouwmeester
Antonie Nijland,
wever
Honer Samson
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262
263
264

Hendrik Wennink
Reind Hagens
Reind Hagens

HuisBeroep
nummer
101
bakker
102
zijn huis
winkelier
103
103a
zijn huis
104a
ontvanger
104
winkelier
105
dagloner
burgemeester 106
107
bleeker
108
wever
109
schipper
landbouw
110
dagloner
111
112
katoenhandelaar
smid
113
114
bakker
zijn huis
115

265
269
270
272

Derk Bennink
Derk Nijland
Jan Wennink
Engberd Wennink

logementhoud er
timmerman
smid
smid

116
2
3
5

273

Christiaan ter Weeme

landbouwer

4

274

Bern. i/d Nieuwenkamp

winkelier

6

275
276
277
278
281

Jan Hogelucht
Jan Niessink
Peter Nienhuis
Gerrit Jan Slotboom
Gradus ter Weeme

kleermaker
wever
barbier
landbouwer
schipper

7
8
9
9a

284

Provisori armenbestuur

285

Gerrit Wolf

dagloner

10a

286
287
288
290
291

Engberd Temmink
Everd Jan Kluivers
Gerrit Jan Horstman
Jan ter Buschen
Wed. Wamelink

zijn huis
dagloner
klompenmaker
katoenfabriek
dagloonster

11
12
14
15
16

293

Jannus Heutink

timmerman

17

Kadasternummer
Eigenaar
234
Wed. Ruiters
237
Jan Blankvoord
238
Gerhard Smits
240
Gerhard Smits
241
Derk Reessink
245
Gerhard Smits
246
Derk Bitter
van Heeckeren
248
249
ten Gate
252
Hendrik Landewers
253
Evers Honhof
256
Berdina Wevers
257
Gradus Timmermans
261
Wolters Berins

10

Bewoner
Wed. Ruiters
Jan Blankvoord
Gerhard Smits
Gerhard Smits
Derk van Eps Reessink
Gerhard Smits
Derk Bitter
van Heeckeren
ten Gate
Hendrik Landewers
Evers Honhof
Berdina Wevers
Gradus Timmermans
Bouwmeester, niet
bekend.
Hendrik Wennink
Reind Hagens
Hendrik Anton
Egneren, Bestine?
Derk Bennink
Derk Nijland
Jan Wennink
Andries Izaks,
veldwachter
Samuel Nijland,
dagloner
Bernard in de
Nieuwenkamp
Jan Niessink
Peter Nienhuis
Gerrit Jan Slotboom
Gerrit Greverink,
dagloner
Henders Bouwmeester,
landbouwer.
Jacob Abraham,
slagter
Berend Wevers, wever
Everd Jan Kluwers
Gerrit Jan Horstman
Jan ter Buschen
Hendrika Hiddink,
dagloner
Jannus Heutink
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Kadast ernummer
Eigenaar
Gerrit Simmelink
294

295
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
309
310
312
314
316
317
318
319
321
322
323
325
326
328
330
331
332
333
334
336
337
339
340
342
344

HuisBeroep
nummer
niet bekend
18

Bewoner
Frederik Jan
Schepers, dagloner
Jan Honhof
schipper
Jan Honhof
19
Arend Wormeester
schipper
20
Arend Wormeester
Derk Bouwmeester
winkelier
21
Barend Slotboom,
timmerman
Wed. Maas
vroedvrouw
22
Wed. Maas
Gerrit Jan Wormeester dagloner
23
Gerrit Jan Wormeester
Derk Bouwmeester
schoenmaker
24
Derk Bouwmeester
Jan Olthof
metselaar
25
Jan Olthof
Samuel Blankvoord
tapper
26
Samuel Blankvoord
Jan Harm Eltink
dagloner
27
Jan Harm Eltink
Andries Hummel
dagloner
28
Andries Hummel
Wed. Ruiters
bakker
29
Wed. Ruiters
Alberd Niessink
timmerman
30
Alberd Niessink
landbouw
Wed. J. Ruiters
31
Wed. J. Ruiters
Ludolf Bouwmeester
dagloner
32
Ludolf Bouwmeester
metselaar
Derk Olthof
33
Derk Olthof
Herman Bennink
bakker
34
Herman Bennink
vredesrichter
Gerrit Smits
34a Greetje Luggenhorst, landbouw.
tapper
Natan Frank, koopman
Wed. Hofraeijer
35
katoenspinnerij 35 Natan Frank, koopman
Wed. Hofmeijer
Wed. Hofmeijer
Natan Frank, koopman
zijn huis
35
Natan Frank, koopman
schuur
Wed. Hofmeijer
35
tapper.schuur 36
Jan Willem Niessink
Jan Willem Niessink
tapperhuis
Jan Willem Niessink
Jan Willem Niessink
37
Jan van Lochem
wieldraaier
Jan van Lochem
38
Gerrat Bierhaus,
Kosterie
huis v/d gemeente 39
hulpredikant
Jan Willem te VaarJan Willem te Vaarwerk dagloner
40
werk
dagloner
40a Derk te Vaarwerk
Derk te Vaarwerk
Gerrit ter Weeme,
wever
41
Gerrit ter Weeme
schuur
Gerrit ter Weeme
wever
41
Gerrit ter Weeme
Hendrik Hagens
winkelier
42
Hendrik Hagens
Hendrik Hagens,
winkelier
42
Hendrik Hagens
schuur
Wed. Jan Mullerink,
43
wever
Wed. Jan Mullerink
schuur
Wed. Jan Mullerink
43
wever
Wed. Jan Mullerink
Hendrik Oenk
landbouw
44
Hendrik Oenk
Hendrik Oenk
landbouw
44
Hendrik Oenk
Jan Herman Doeven,
zijn huis
45
Adam Martens
kleermaker
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KadasterEigenaar
nummer
346
Hendrik Hiddink
Derk Bouwmeester
347
Hermanus Oenk
348
Hermanus Oenk
349

1luisnummer
Beroep
46
dagloner
48
winkelier
kleermaker
47
47
kleermaker

350

Derk Bouwmeester

winkelier

48

351

Derk Honhof

landbouw

49

354
355
357
358
361
362
363

metselaar
Hendricus Nijland
landbouw
Gerrit Mullers
veldwachter
Antonie Simmelink
smid
Gerrit Jan Tuinder
Engberd Simmelink
dagloner
schipper
Antonie Bals
Berend Hendr. ter Weeme schipper

50
51
52
53
54
55
56

364
366

Alberd Hagens
Alberd Hagens

wever
wever

57
57

368
373
371

Stoffer Niessink
Jan Hendrik Nijenhuis
Jan hendrik Nijenhuis

koopman
kramer
kramer

58
60
61

375

Johannes Hermans

koperslager

62

374
376
377
378
379
381
388
389
392
393

Johannes Hermans
Gerrit Jan Geverink
Jan Hendrik Hiddink
Enberd Koeslag
Jannus Harbers
Jan Tuinder
H.J. Stokkers
Jan Derk Abbink
Peter Doeven
Jan Hendrik Wamelink

koperslager
wever
veldwachter
schoenmaker
logement
smid
timmerman
schipper
kleermaker
dagloner

63
64
65
66
67
68
121
120
119
118

387
384

Johan van de Las
dagloner
Berend Hendrik Niessiiik wever

122
123

Bewoner
Hendrik Hiddink
Derk Bouwmeester
Hermanus Oenk
Hermanus Oenk,
schuur
Derk Bouwmeester,
schuur
Derk Honhof,
brouwerij
Hendricus Nijland
Gerrit Mullers
Antonie Simmelink
Gerrit Jan Tuinder
Engberd Simmelink
Antonie Bals
Berend Hendrik
ter Weeme
Alberd Hagens
Alberd Hagens,
schuur
Stoffer Niessink
Jan Hendr. Nijenhuis
Hendricus van
Gelder, koopman
Jan Hendrik Droebus,
dagloner
Johannes Hermans
Gerrit Jan Geverink
Jan Hendrik Hiddink
Enberd Koeslag
Jannus Harbers
Jan Tuinder
H.J. Stokkers
Jan Derk Abbink
Peter Doeven
Jan Hendrik
Wamelink
Johan van de Las
Berend Hendrik
Niessink
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Reacties op "Kijkjes in Eibergens verleden" II
Naar het dagboek van J.B. Menkhorst.
1) vro = vroeg. In Eibergen een bekend woord volgens enkele leleden. En men verbaasde zich, dat ik dit woord niet ken. Hier
trad het verschil tussen het Eibergse en Zelhemse dialect aan
de dag. Daar zegt men "vrog" en komt "vro" niet voor.
2) wolling. P.C.H. Muller vermoedt, dat dit omwoelen betekend
zal hebben en mevrouw Ruwhof-Trelker uit Winterswijk schrijft:
"Het woord "wolling" zal waarschijnlijk te maken hebben met woelen, grondverbetering, waarbij de in de ondergrond voorkomende
"woelklei" naar boven werd gehaald en over de bovengrond werd
verspreid, waardoor deze poreuzer en eenvoudiger te verwerken
was. door de koolzure kalk en oplosbare planten voedende bestanddelen uit deze klei." (Heren landbouwers, waar bleven
jullie?)
3) Ons lid Joop Olminkhof weet veel over kapelaans, want de door
Menkhorst genoemde blijken familie van hem te zijn geweest.
Johannes en Hermanns te Vaarwerk waren zwagers van zijn overgrootvader Olminkhof en broers van de betovergrootvader van
onze vroegere secretaris B.te Vaarwerk.
Kapelaan te Boekhorst was geboren in Zutphen in 1809; hij was
kapelaan in Eibergen tot mei 1841 en werd overgeplaatst naar
Groenlo.
Kapelaan Nales is op 8 september in 1814 te Groenlo geboren.
Kapelaan Peeters is in 1814 te Panneren geboren. Van zijn
standplaats Didam kwam hij naar Eibergen.
Kapelaan Jacobus Kleves laatste standplaats was Wehl. Hij was
daar kapelaan bij zijn broer, de Wehlse pastoor. Zijn graf is
nog op het R.K. kerkhof te Wehl te vinden.
4) Aangaande het offerblok voor 's Heerenberg in de Eibergse
R.K. kerk weet Olminkhof het volgende: In 's Heerenberg was
het seminarie (opleidingsinstituut voor priesters) van het
aartsbis dom Utrecht. Vanaf 1799 had het bisdom van de vorst
van Hohen zollern-Sigmaringen het huis Bergh gehuurd.
5) Repeteerklok Goor: In Goor waren omstreeks 1750 de klokkenmakers Bakker en Swaak, aldus J. Olminkhof.
6) Harbers was de kastelein van hotel De Klok (J.OlminkhofO
7) Een vost Meijer paart: een voskleurig merriepaard (aldus
J. Olminkhof en G. te Nijenhuis). Als twee hetzelfde zeggen...
8) Een verzen kalf is een vaarskalf en een rootvat was een soort
asbak bij de haard (veur roet en aske aldus Gerard te Nijenhuis) .
9) Gal, gallig, gellig, volgens Wim Kemink kan leverbot bedoeld
zijn; die aan gastheerwisseling doet en de slak als gastheer
heeft. Door de ruilverkaveling verdween de leverbot grotendeels, doordat de weilanden niet meer onder water komen te
staan.

-1410) J.W. de Groot twijfelt, of in de brief op blz. 12 persoonsverwisseling heeft plaats gehad. Staat er J.B. Menkhorst of
L.B. Minkhorst? Ons inziens J.B. Minkhorst. Voor Menkhorst
of Minkhorst verwijs ik naar blz 36 van Old Ni'js nr. 22.
Kloppe en Kloppendiek.
Het woord kloppe heeft diverse schriftelijke en mondelinge reacties opgeleverd. Ik laat hier volgen, wat ons onlangs overleden
lid en publicist J.G.Vos hierover schreef in "Kijken en Zien":
Kloppendiek herinnert aan de tijd van geloofsvervolging,
de strijd tussen Roomschen en Hervormden. Waar één de baas
was, mocht de ander geen kerk houden.
Aan deze zijde van de grens hadden de Roomschen niets te
vertellen. Uit die tijd dateren de bekende schuilkerkjes
bij de boeren op zolder en o.a. in de Kemenade (dat was bij
Doetinchem.EHW) en het kasteel de Slangenburg. Soms werd
er een mis in het bos opgedragen of zo maar ergens op de
hei. De geloofsgenoten uit de buurt werden dan gewaarschuwd door oude vrouwen, die er bij nacht en ontij op uitgingen. Ze klopten aan de vensterluiken en noemden dag en
tijd. Zo kregen ze de naam "Klopjes". Zo ontstond in
Zwilbroek de naam"Kloppendiek",het paadje, dat de klopjes
gingen, als ze van de kerk kwamen. Dat ene stuk ligt er
nog, de rest van het paadje is verdwenen. En over die
paadjes gingen de Achterhoekse Katholieken naar de kerk.
Een eind verdrop, naar de kant van Rekken, ligt een ander
vervallen pad, het "Geuzenpaadje". Daarlangs stapten de
Protestanten uit het Munsterland naar de kerk van Rekken
of Eibergen. Ook heimelijk en stil. Buurtgenoten, soms familie. De overheid maakte uit, welke godsdienst de mensen
mochten belijden.
Dit was het. Ik hoop, dat de andere inzenders. Joop Olminkhof,
Anna Gebbink en J.H. Ruwhof-Trelker en ook Leo van Dijk zich in
deze uitleg van J.G.Vos kunnen vinden.
Bedankt allemaal!
Ik eindig met de woorden van Joop Olminkhof: "Dit is het dan,
Menkhorst heeft nogal wat teweeg gebracht."
Eibergen, november 1994.
E.H.Wesselink
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D e Vuurrever tot op heden.
Het kan geen Eibergenaar ontgaan zijn, dat er sinds eind april
1994 in de tuin van de muziekschool aan de Hagen, iets bijzonders aan de hand is.
Er werd een hek weggehaald en men verrichtte graafwerk. Nu eens
niet voor weer zo'n winkel waarmee elk dorp in Nederland al volstaat. Nu eens niet voor het doen verrijzen van weer zo'n modern
complex appartementen. Nee, de mannen die daar bezig waren bereidden de herbouw van de in 1989 afgebroken boerderij de Vuurrever voor.
Bijzonder aan deze bouw was ook, dat er naast medewerkers van de
aannemer, steeds vele in hun vak min of meer vergrijsde bouwvakkers als vrijwilliger mee deden. Al snel was de fundering gelegd
en konden de buitenmuren worden opgemetseld. Vervolgens werden
op 6 juni de gebinten gericht, zoals het hoort met mankracht en
feestelijkheden.
Op 17 juni waren we zo ver dat de eerste steen kon worden gelegd.
Herman Schepers deed dit op kundige wijze. De bouw bleef in hoog
tempo doorgaan, ook omdat de vrijwilligers met zoveel plezier
hun oude vak uitoefenden.
Het hoogste punt werd op 8 juli bereikt. Twee weken later was
het pannenhangen. Zoals het gebruik dat voorschrijft, werd dit
gevierd met het drinken van een borreltje en het nuttigen van
het pannenmaol. Het werd een gezellige boel in de tuin van mevrouw Betsy. Om de Eibergse bevolking in de vreugde te doen delen, (en er zelf een paar centen aan over te houden), bestond de
mogelijkheid één of meer dakpannen te kopen voor een gulden per
stuk. Op de binnenkant van de pan kon men een naam of boodschap
schrijven, waarna de pan werd gehangen. Velen maakten van deze
gelegenheid gebruik. Nog voor de bouwvakvakantie was de boerderij glasdicht.
Wat er van binnen gebeurde.
Behalve dat er een passende bestrating werd gelegd, was er daarna voor de voorbijganger niet zoveel meer te zien van de werkzaamheden. Binnen ging men echter met onverminderde ijver voort.
De opgaande muren, dat zijn de binnenwanden, werden gemetseld.
Varkensschot, koe- en paardestal en was- en weefkamer kregen
vorm. In de waskamer werd een vloer van kannenschrott gemaakt.
Ongeveer negentig jaar oude cementtegels, destijds gemaakt door
de Eibergse Cement Industrie kwamen in de klompenkamer te liggen
terwijl voor de vloer van de kelder en het slaapvertrek estrikken werden gebruikt. Een verhaal apart is de vloer van de weefkamer. Lang geleden was het in Eibergen de gewoonte om waterverf
te maken van eikebast en de bolsters van walnoten. Dit mengsel
werd op de houten vloer van de weefkamer gestreken.
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Herbouw boerderij

de Vuurrever

(Foto J. van

Dijk-Sijbrandij)

Vervolgens liep men er op blote voeten overheen, waardoor een
aardig effect werd gekregen. De vloer werd daarna afgewerkt met
lijnolie. Vanwege hun positieve opstelling de laatste jaren ten
aanzien van ons museum, nodigden wij de gemeenteraadsleden van
Eibergen uit om het "voetenwerk" te verrichten. Deze plechtigheid vond plaats op 8 november j.1. Het moet gezegd worden, dat
de dames en heren raadsleden zich met groot enthousiasme van hun
taak kweten. Als schoenen en sokken uitgaan vallen alle politieke verschillen weg, zo bleek.
Momenteel zijn vrijwilligers bezig met het "maken van wand". Dit
houdt in dat "spraokelholt" wordt gevlochten en met leem besmeerd.
Dankzij de hulp van velen zijn we geweldig opgeschoten met de
herbouw van de Vuurrever.
Tenslotte nog dit. Wellicht is het u opgevallen, dat ik niet
schrijf Vurever maar Vuurrever. Het bestuur van de Stichting
Museum de Scheper is van mening dat de laatste schrijfwijze,
historisch gezien juister is. (zie mijn artikeltje in Old Ni'js
nr.23).
Eibergen, november 1994.
L.A. van Dijk, secretaris
Stichting Museum de Scheper.
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Hoveti in Eibergen, Beltrum en Rekken.
Een hof was in de Middeleeuwen voor de eigenaar een middel om
zijn (groot-)grondbezit te exploiteren. 1) In een tijd waarin
geld schaars was en arbeidskracht duur, trachtten de hofheren de
arbeidskrachten te binden aan de hof. Tegenover deze verplich•ting de arbeidskracht in te zetten op de hof, stond de beloning
door middel van de uitgifte van een stuk grond, deel uitmakende
van de hof, dat de hofhorigen voor eigen rekening bewerkten.
Dit stuk grond werd 'mansus' of 'hoeve' genoemd. Tegenwoordig
maakt de term 'tenure' ook weer opgang. Hieruit blijkt dat men
het woord hof beslist niet zo maar mag omschrijven als 'boerderij'. De hof was meer, namelijk centrum van een grootgrondbezit.
Het begrip duidt ook het geheel van hof en hoeven aan. De hof,
in het latijn 'curtus' genoemd, werd door de eigenaar of diens
vertegenwoordiger, die hier bekend stond onder de benaming
'villicus', 'meijer' of 'scholte', in eigen beheer werd gehouden
De hofhorigen bewerkten voor een deel van de tijd het 'saalland'
van de hof.
De hofhorigen stonden onder het juridisch gezag van de hofheer.
Soms waren de rechtsregels vastgelegd in een hofrecht. Deze regels, die voortkwamen uit opgetekend gewoonterecht, bevatten bepalingen ten aanzien van huwelijk, erfopvolging, versterf, vrijkoop etcetera. De hofhorigheid werd dus mede gekenmerkt door een
stuk persoonlijke onvrijheid. Dit betekende niet dat hofhorigen
overgeleverd waren aan de willekeur van de hofheer.
Integendeel: het hof recht, al dan niet vastgelegd, gaf een stuk
rechtszekerheid. De bepalingen ten aanzien van het erfrecht hielden in dat hofhorigen goederen niet makkelijk gesplitst konden
worden. Dit stelsel, dat het hofstelsel wordt genoemd, heeft min
of meer gefunctioneerd tot de late middeleeuwen. Door herleving
van de internationale handel en de bevolkingsgroei werd het goedkoper om arbeidskrachten in te huren en bedrijven te gaan verpachten.
Inhoeverre het hofstelsel in deze 'klassieke' of 'ideale' vorm,
ook in onze contreien verspreid was, onttrekt zich aan onze
waarneming. Immers, de meeste bronnen beginnen pas op het moment
dat het klassieke hofstelsel op zijn retour was.
Feit is, dat we in Eibergen en Beltrum goederen aantreffen die
óf betiteld werden als hof, bijvoorbeeld 'hof te Beltrum', óf
waarvan het woord 'hof' deel uitmaakt van de (boerderij-)naam
aantreffen, bijv. 'Hulshof'. Maar het is de vraag of al deze
'hoven' daadwerkelijk die naam verdienen. M.a.w. zijn de bovengenoemde karakteristieken van toepassing op alle hoven?
Het is een bekend gegeven dat vanaf de late middeleeuwen het aan
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Hoe het kaf van het koren te scheiden?
Een tweede probleem in deze context vormt het begrip 'scholte'.
'Hof' en 'scholte' vormen een twee-eenheid. De begrippen zijn
zonder elkaar niet goed denkbaar. Maar ook hier is er een overgangszone te onderscheiden. Net als het begrip 'hof' heeft ook
het begrip 'scholte' een betekenisverschuiving ondergaan. Was de
scholte oorspronkelijk de vertegenwoordiger van de heer op diens
hof, vanaf de late middeleeuwen wordt het begrip ook gebruikt om
er boeren mee aan te duiden die welvarend waren geworden of een
bepaalde status hadden verworven. Het begrip heeft dan niet langer uitsluitend betrekking op de hofhorige bewoner van de hoofdhof. Dit houdt ook in dat de begrippen 'hof' en 'scholte' worden
ontkoppeld.
Inventarisatie.
De zeer globale inventarisatie zoals hiernaast is aangegeven,
geeft aan welke goederen in de middeleeuwen als hof betiteld werden. We zien dat in slechts vijf gevallen een hof ook als scholte voorkwam, bijvoorbeeld: hof te Lintvelde of (de) scholte. Een
ander goed waarvan een vermelding als hof op grond van de naam
verwacht had mogen worden is Hupsel. Dit goed komt meestal voor
als 'scholte van Hupsel' of, kortweg, als 'scholten' of 'de
scholte'.
Slechts twee hoven voldoen meer of minder aan de kenmerken zoals
genoemd in de inleiding, namelijk Olminkhof en Vaarwerk. Van
andere hoven is dat niet bekend. Reden daarvoor kan zijn dat
bij een overdracht de onderhorige goederen niet met name worden
genoemd, zoals bij de hof Odink het geval zou kunnen zijn. Uit
één hof heeft zich een havezathe ontwikkeld, namelijk Mallem.
Andere hoven ontmoeten we nog slechts als pachtgoederen, zoals
Odink, Poppink, Meerbeek, Lintvelde en Haarlo. Weer anderen ontwikkelden zich tot leengoederen, zoals Beltrum en Vaarwerk.
Daarnaast bestonden er nog allerlei mengvormen, bijvoorbeeld in
de naamgeving: terwijl de naam 'Hof te Beltrum' identiek is aan
de naam 'Hofman', is in Mallem de naam 'hofman' juist voorbehouden aan de boerderij bij de hof te Mallem. In het hofrecht van
Vaarwerk wordt het begrip 'hofman'(met als synoniem: meijer) gelijkgesteld met het begrip 'hofhorige'.
De gegevens zijn schaars, maar toch is het wel mogelijk iets te
zeggen over de verschillende hoven. De eerste te bespreken hof
is de Hof te Odink of Odinkhof in Rekken.
De hof Odink in Rekken.
In het dialect wordt de boerderij aangeduid als 'Eunk', soms als
'Scholte Eunk'. De toevoeging 'scholte' kan in de 19e eeuw ont-
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Naam

plaats/
buurschap

vermelding

eigenaar

Eibergen

Eibergen

14e eeuw

X

Sitnmelink
Vaarwerk

Eibergen
14e eeuw
0. Eibergen 1340

Kapittel
Stift Vreden
Wisch
Kapittel
Stift Vreden

heren van Wisch
leenmannen.

X

Olminkhof

0.Eibergen

1329

Abdis Stift
Vreden

X

Kolthof

0.Eibergen

1479

Wisch

Hulshof
Mallem

0.Eibergen
Mallem

15e eeuw
1188?

Boerhof
Odink

Buerlo
Rekken

1585
1316

Stift Vreden?
Diepenheim/
Utrecht/ Borculo .
Borculo
Abdis Stift
Vreden; Solms
(1375); Borculo
Borculo
bisschop van
Munster.
Bruninck te
Vreden.
Diepenheim/
Utrecht/Borculo

heren van Wisch
leenmannen; hofrechtspraak; molen
bijzitter hofrechtbank abdij
Vreden.
Gasthuis Vreden
leenman.
kerk Neede.
molen; markegericht; havezathe.

Poppink
Rekken
Tankinkhof Rekken

14e eeuw
14e eeuw

scholte

Rekken

1598

Rekken

1188?

Hupsel

14e eeuw

Mensinck
Lintvelde

Avest
Zwolle
Lintvelde

Beltrum
Hulshof

Beltrum
Beltrum

geen hof bekend.
14e eeuw
Steinfurt
1188?
Kapittel van
St. Jan in
Utrecht/Borculo
14e eeuw
Gelre/Vorden.
14e eeuw
Abdis Stift
Vreden.
14e eeuw
Huis Bergh
14e eeuw
Huis Borculo

Hoff zu
Dycke
Meerbeek

Hiiskmghoff Beltrum
Haarlo
Haarlo

?

-

X
-

bijzonderheden

markegericht.
molen.

—
X

markevergaderingen.

X
-

Hofman.

X

Staan zijn toen een telg uit het Winterswijkse scholtengeslacht
Tenkink op Odink kwam wonen. Toch heeft ook de betiteling als
scholte oude papieren.
Het oudste bericht over Odink komt voor in het archief van Huis
Hameren bij Billerbeck. Het betreft een oorkonde 2) uit 1316,
waarin Gerhardus de Keppelen een overeenkomst sluit met zijn
broer Henricus over de verdeling van het ouderlijk erfgoed.
Henricus krijgt toebedeeld de volgende in 'Rekene' gelegen goederen en rechten: de Odinchof, het erf (domus) thon Brinke, het
erf Abbinc, het erf tho Herbertinc, het erf tho Rosselinc, het
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jaarlijks 18 denarii (muntsoort), voorts het gericht (judicium)
in de mark van Rekken dat men gewoonlijk het 'holtgerichte' en
het 'burtgerichte' pleegt te noemen. Verder zal hij in Rekken
krijgen: het erf thon Holte, het erf thon Bensinc, het erf tho
Herboldinc, de tienden uit de erven Elverkinc en Ghelinc.
Al deze goederen en rechten in Rekken hield de familie in leen
van de abdis van het Stift Vreden.
Deze oorkonde is buitengewoon belangrijk voor de geschiedenis
van Eibergen, en die van Rekken in het bijzonder. Allereerst
wordt duidelijk dat het Stift Vreden meer bezittingen had in het
kerspel Eibergen dan tot nu toe algemeen bekend was. Behalve de
hof Odink waren dat de erven thon Brinke (misschien Tybrink?),
Abbinc (in de verpondingskohier aangeduid als 'Hemsincks- of Abbincksgoed), tho Herbertinc 3)(niet genoemd in verpondingskohier
maar in 1505 nog bestaand in Rekken), Rosselinc (Butz, in de
oudste rekening 4) van Borculo uit 1581 Roeselinc of Bots genoemd), Middelhuis, Meerbeek, tienden uit de erven Elfers en
Gelink en het markegericht van Rekken.
Beide laatstgenoemde boerderijen lagen binnen de Vredense landweer 5 ) . Het waren hofhorige erven van de abdis van Vreden. Het
erf thon Holte zou gelegen kunnen zijn in Wennewick onder Vreden
zoals uit de hierna te behandelen akte kan blijken.
De meeste goederen en rechten, m.u.v. Elfers en Gelink, blijken
aan het begin van de 16e eeuw in het bezit te zijn gekomen van
de heer van Borculo. Tussen 1316 en 1505 is het politiek-geografisch landschap in Rekken sterk veranderd.
In een afschrift van een oorkonde uit 1374, aanwezig in het
Staatsarchiv te Munster 6) lezen wij, dat Aleijt van Benthem,
abdis van het Stift Vreden verkoopt aan Johan van Solmissen,heer
van Ottenstein, de hof 'tho Odinc und der gude di dar in hoeren,
und dess vurgescreven haves en gude ind al oer alden thobehoringe, di gelegen sei inden kerspell tho Eyberge, in der burschap
to Rekene'. De onderhorige goederen worden niet met name genoemd
maar op grond van de acte uit 1316 zouden kunnen vermoeden om
welke goederen het gaat. In dezelfde oorkonde uit 1374 wordt aan
dezelfde kopers verkocht het goed ten Holte, gelegen in het kerspel Vreden, buurschap Wennewick.
Als in 1379 in Rekken een kapel wordt gesticht en de boeren daarvoor 30 mark geven aan de pastoor van Eibergen, die van dat geld
het goed ten Grotenholte koopt, om in ruil daarvoor wekelijks
een mis te lezen in de Rekkense kapel, dan verklaart Johan van
Zolmisse, heer van Ottenstein, dat zijn dienaar Arnt de Vrone
hieraan heeft meegewerkt 7). Waarom? De kapelstichting is blijkbaar uitgegaan van de gezamelijke buren of geërfden van Rekken.

Het 'halve erve' Abbinck in Rekken. De heer van Borculo had hiervan
het
erfmarkerichterschap.
Deze opname dateert
uit 1917. (Coll.
fam.
Forkmk)

Als eigenaar van het markegericht moest de heer van Ottenstein
zijn medewerking geven. Dit heeft hij blijkbaar gedaan door middel van zijn dienaar Arnt de Vrone.
Zou de kapel tien jaar eerder zijn gesticht dan was de kans redelijk groot geweest dat de abdis van Vreden, als eigenares van
het markerichterschap, toestemming tot de stichting gegeven zou
hebben. Doorredenerend, naar de kerkgeschiedenis van de streek,
lijken mij deze akten, en met name die van 1316 een argument te
meer te zijn die de stelling van Thielen 8) onderbouwt, namelijk
dat het kerspel Groenlo niet gesticht is door de bisschop van
Munster, maar veel eerder ontstaan is uit een samenwerking tussen de bisschop en de regionale grootgrondbezitter, het geslacht
der Billungers in Vreden. In die nieuwere versie is Vreden de
'Urpfarrei' van de parochies in de Borculose deel van het bisdom
Munster. Een variant op deze hypothese is dan, dat het kerspel
Eibergen, dat in de traditionele visie het eerst afgesplitst
werd van het 'moeder'-kerspel Groenlo, zélf een afsplitsing is
van de kerk van Vreden. De geweldige economische macht van het
Stift Vreden in juist het oude kerspel Eibergen (met Haarlo, en
zonder Hupsel) zou hiervoor kunnen pleiten. Wat we hier zien
ge-beuren is dat de heer van Borculo op den duur in oude
Vredense rechten is getreden.

-22-

'Schol te Eunk'. Het goed Odink was één van de grootste
Rekkense
Volgens het verpondingskohier
van 1649 werd het bewoond door
Hendnck
Oedinck.
(Coll.
J.
Tenkink)

erven.

In 1418 huwde Otto, heer van Bronckhorst en Borculo met Agnes
('Nese') van Solms, jongste dochter van Henric van Solms, heer
van Ottenstein 9). Met dit huwelijk kwamen alle 238 Ottensteinse
lenen in handen van Otto van Bronckhorst. Daarmee werd Borculo
een machtig heerschap in de buurschap Rekken, waar hij het goed
Poppink dat in 1378 werd betiteld als 'hof' en waaraan een molen
was verbonden 10), al bezat. De meeste van deze lenen zijn ontslagen van de leenband of omgezet in pachtgoederen, zoals met de
Rekkense goederen is gebeurd. Daarbij is het de vraag of ook de
(hof-)horigheid werd opgeheven. Zeker tot aan het eind van de
16e eeuw had de heer van Borculo horigen onder zich, die niet
(meer) binnen een hofverband leefden. Behalve belangrijk goede_^_. -_--v ,
_• _(: ^^ ^<~c^ hierna ook het erfmarkerichterschap.
Deze combinatie verschafte hem veel macht in de buurschap Rekken
Volle erven : de Hoff zu Udinck, Mehrbecke, Ruesselinck oder Buttes, Poppinck, Becking (half) en Spencke;
Halve erven : Gybertt, Horst en Abbinck;
Keuterboeren: Lubberts, Mathe en Sjungen.
De heer van Merfeltt, als bezitter van havezathe De Borg, bezat
m Rekken:
• w^^_ t-i.^i. . vjiuo^) idiikj-ngn, inenrinck, Wartnsinck, Jordens gutt
Nienhuss, olden Kotte.
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Halve erven : Luttiche Tankingh;
Keuterboeren: Stump, Kupers kove;
Brinkzitters: Osterbroeck.
Overigen:
Hoff zum Dycke, geërfd in de marke, eigenaar: Jurgen Bruninck,
burger van Vreden.
Elferinck, geërfd in de marke, hofhorig goed van de abdij van
Vreden.
Hemssinck, geërfd in de marke, eigenaar: de provisoren van het
Gasthuis Sancti Spiritus in Vreden.
Enssinck, half erf, Friederich van Brunckhorst, voogd van
Eibergen is eigenaar.
Middelhus, geërfd in de mark. De weduwe Von Bodelschwinge in
Sandtferdt is eigenares.
Osterbroeck 'in den Warnssinckhoeck', geërfd in de mark. Eigenaar: de heer van Merfeldt.
Beckinck, (half) de abdij te Vreden.
Die Wurst, geërfd in de mark. Eigenaren: erfgenamen Von Middachten te Groenlo.
Koveners (keuterboeren): Osterbroeck in der Mehrbecke, Johan
Holters, Kueper, Polman, Sjungh, Bompthuss, Mathe, Rudolff Holters, Henrich Evertz, Budde, Thonniss up den Tybrinck, Gerlachs
stetten, Gerdtt Harmanss, Johan Osterbroek up den Tybrinck,
Hulssman, Henrich der Rytt, We... vor den Bomen, Elfferingj,
Lyfftuchtt, Olde Johan ther Huerne, Junge Johan ther Huerne,
Johan Bruggers, Berndt Schlomerss.
De plaats van zaliger Derrick Gybertz behoorde toe aan Poppink
en Beckingh. Dan volgt nog een goed genoemd die Reker. Tenslotte
is er nog het huisje van Johan ther Wurst, ondervoogd, die het
had laten timmeren met toestemming van de heer van Merveltt.
Het goed Odink was één van de grootste Rekkense erven. Volgens
opgave in het verpondingskohier 16) van 1649 werd het bewoond
door Henrick Oedinck en was het een pachtgoed van de heer van
Borculo. Het erf was 1^ schepel groot, er hoorden vier koeweiden
bij en bedroeg de oppervlakte aan bouwland 10 molder. Het erf
gaf jaarlijks aan uitgang 'an den penninckmeister te Munster' 6
schepels rogge en 9 schepels gerst. Het werd aangeslagen voor
193 guldens, 2 stuivers en 8 penningen. In grootte werd het
slechts overtroffen door Buttes goet, en werd het gevolgd door
Ter Wuerst en Hemsinck. Aan pacht gaf het in 1666: 147 daalders.
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S a m e n v a t t e n d . De hof O d i n k w a s o o r s p r o n k e l i j k e e n h o f g o e d v a n d e
a b d i s v a n V r e d e n . V i a h e t g e s l a c h t V a n S o l m s i s h e t in h a n d e n
v a n d e h e r e n v a n B o r c u l o g e k o m e n , d i e h e t goed o m g e z e t h e b b e n in
een p a c h t g o e d . De vraag of O d i n k e e n f u n c t i o n e l e h o f i s g e w e e s t
k a n op grond v a n dit m a t e r i a a l n i e t b e v e s t i g d w o r d e n . Of h e t m a r k e r i c h t e r s c h a p v a n R e k k e n a a n h e t b e z i t v a n deze h o f v e r b o n d e n
w a s , i s niet e x p l i c i e t d u i d e l i j k g e w o r d e n , m a a r l i j k t w e l w a a r s c h i j n l i j k . D e p o s i t i e van h e t g o e d in k e r s p e l e n b u u r s c h a p w a s
b e l a n g r i j k g e n o e g om v o o r t d u r e n d e e n v i n g e r in d e p a p te h e b b e n .

Olden Eibergen,
B.H.M, te V a a r w e r k .

NOTEN:
1. Algemene literatuur over dit onderwerp: B.H. Slicher van Bath,
'Hoven op de Veluwe', in Idem, Bijdrasen tot de agrarische aeschiedenis
(Utrecht/Antwerpen 1978) 268-303.
Nieuwere opvattingen in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
deel I (1980).
2. Inventare der nichtstaatlichen Archive des Kreises Coesfeld (Munster 1904,
263-264. Ook afgedrukt in R.Krumbholz (Hrsg.) Die Urkunden des Bistums
Munster, 1301-1325, Westfalisches Urkundenbuch Band 8 (Munster 1913)
377 nr. 1039.
3. A.P. van Schilfgaarde. De Graven Van Limburg Stirum in Gelderland en de
de geschiedenis hunner bezittingen III-2, reg. nr.804.
4. Staatsarchiv Munster (StAM), Furstentum Munster, Landesarchiv, Nr.504-7
5. Friedrich Tenhagen, Gesammelte Abhandlungen zur Vredener Geschichte,
Reprint van de eerste druk uit 1939 (Vreden 1975), 173.
6. Staatsarchiv Munster (StAM), Handschriftenverzameling, Nr.2309-2310.
7. Van Schilfgaarde, De Graven Van Limburg Stirum, 1II-2, 29-30, nr.178-179.
8. Th.A.M. Thielen, 'St. Callixtus en Groenlo' , in Archief voor de
Geschiedenis van de Katholieke Kerk, XVIII (1976) 57-74.
9. Van Schilfgaarde, De Graven, a.w., III-2, 54, nr.335; III-3, 3. In het
huwelijkscontract behoudt zich Henric van Solmissen het goed in Twente
en het goed in Rekken voor als lijftucht 'alzo lange als Hinric vorgenant
levet' (Inventar des Furstliche Archivs zu Buro Steinfort,
INAS, Neue Folge, Bestande C.D.E. (Munster 1983).
10. StAM, Handschriftenverzameling, Nr. 2309-2310.
11. J.G. Smit, Kerk en kerspelvan Neede tot 1616, in: Bijdragen en
Mededelingen Gelre, LXVII (1973), 41, nr.19
12. Zie noot 3.
13. Zie noot 4.
14. In de oorkondenverzameling van het Stift Vreden, berustende in het
Furstlich Salm-Salm'sches Archiv in Anholt, zijn een viertal oorkonden
m.b.t. dit goed aanwezig, gaande over de jaren 1476, 1508, 1511, en 1553.
15. Van Schilfgaarde, De Graven, a.w., III-3, 121, nr.40
16. StAM, Furstentum Munster, Landesarchiv, nr. 510-6.
17. Gemeentearchief Zutphen, Handschriftencollectie Kreynck, inv.nr.22,
Verpondingsregister van het Graafschap Zutphen.
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Scheppels Mankzaod.
De veurige keer he'k evraogd naor het versjen: "Kaatsebal, ik
heb OW al". Ik hebbe der dree ekregen. 't Eerste kwam van Dina
Esselink- Boomkamp en dat was zo:
Kaatsebal, ik vang je al.
In één hand, in twee handen.
Van klapperdeklap, van voetjegetrap.
Van rommeldebom, keer je om.
of:
Van rolderdebol, schortjevol.
En daarbij moest je je dan omdraaien en de ballen opvangen in je
schort.
Van G. te Nijenhuis oet Rekken kwam den volgenden kaatsebal:
Kaatsebal, ik vang de bal.
In m'n ene hand, in m'n andere hand.
In m'n beide handjes.
Met handjesgeklap, met voetjesgetrap.
Van rolle me tol, nu draai ik me om.
't Darde, van mevr. A. Wantia- Diepenmaat, Rekkenseweg 49,
weer heel anders, 't gong zo:

was

Van Zwarte Willemijntje
zat achter 't gordijntje.
Wat deed ze daar?
Ze kamde haar haar.
Ze waste haar handjes.
Ze droogt ze weer af.
Ze steekt ze in de zij,
nog eenmaal erbij,
Nu knielt ze voor vader en moeder.
Voor zusjes en broertjes,
voor nichtjes en neefjes.
Ze staat weer op.
De bal in de schort.
En uit is de pret.
En bij dat zingen hoorden handelingen, o.a. klappen, stampen,
rollen, kammen, wassen, afdrogen, knielen enz.
Gerard van den Bakker hef een zus, dee ok nog heel wat versjes
kent, dee ze vrogger in Rekken zongen. Maor neet in 't plat.
Da's eigeluk jammer. Maor ja, in Rekken waarn ondermangs ok de
schoolmeisters ekommen en 'n domeneer en 'n pastoor en too was
't met 't platzingen gebeurd. Maor der bleven boeten de schole

-26en de k a r k e versjes e z o n g e n , dee neet in d e l e e d b u u k s k e s ston'n,
m e t a s g e v o l g , d a t d e n tekst v a n d e e s t r a o t p o e z i e
nogal
w i s s e l ' n . Zoas v a n 't v o l g e n d e , dat ik v a n m i e n v a d e r zo leern
zingen:
Eén, twee, drie, vier vijf zes, zeven,
Waar is Jan met de meid gebleven?
Is 't ie niet hier, is 't ie niet daar?
Jan is met de meid naar Amerika.
In Rekken zongen ze daor de volgende variant op:
Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven.
Ik kwam Jan van de bakker tegen
Pijp in de mond, de broek vol stront,
Zo liep Jan de kermis rond.
't Was in Rekken ok al neet anders as aoveral, mond, kont en
stront, dat riemen zo lekker, 'k Bun eigeluk bes beni'jd, of ter
nog andere variaties op dit versjen beston'n. Met "vieze"
woord'n der in. Dat maken indruk, want dee moch i'j in schole
neet zingen. En de agressie mos ter toch oet. Dat bliekt oet 't
volgende, (jammer genog ok in 't Hooghaarlemmerdieks):
A-B-C-D-E-F-G,
Meester, de jongens nemen knikkers mee.
Jongens, je mag in school niet knikkeren.
Anders zal ik je de deur uit flikkeren.
Meester, dan ben ik toch niet bang.
Want dan komt mijn vader met de pook en de tang!
Zo koj OW op den machtigen schoolmeister afreageern. Mooi toch!?
CJtTSt.^.
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Tot Tiene Tellen.
Van Anna Gebbink-Zeman eet Netterden kreeg ik nog twee
spolversjes, dee vrogger in Beltrum ezongen wodden op 't schoolplein. Dus leedjes in 't Hooghollands, moor inmiddels wal historisch ewodden. Ze wodden ezongen biej 't hoedjeballen, schrif
Anna Gebbink- Zeman. Wie kent ze ok nog?

y
5l

En ook nog:

Koffie en thee, dat zijn er twee.
Glas en bier, dat zijn er vier.
Kurk en flesch, dat zijn er zes.
Twee soldaatjes op wacht, dat zijn er acht.
Twee meisjes zonder geld,
Is dat niet mooi tot tien geteld?
Koning
Koning
Koning
Koning
Koning
Koning
Koning
Koning
Koning
Koning

één brak zijn been.
twee viel in zee.
drie brak zijn knie.
vier dronk zijn glas bier.
vijf sloeg zijn wijf.
zes trouwt met de prinses.
zeven was verlegen.
acht stond op wacht.
negen stond te beven.
tien kon alles zien.

De Deerns achter 't gat lopen.
De veurige keer heb ik 't aover vri'jen en verkering ehad. Daor
hef ter zich gien ene an ewaogd. Bunt de mansleu vegetten, hoo ze
de deerns achter 't gat hebelopen? Of bleven ze in Eibargen achter 'n kachel zitten afwachten? 't Sprekwoord zeg toch:
^
»
•'

"Wat OW van Godswaege wodt too-edach,
wodt OW an 'n hook van 'n heerd ebracht."
Dan haj weinig te kiezen. En der waarn zukke mooien. Met "eugskes
zo blauw as lien en haor as vlas". (Lien is lienzaod, dat met
mooie blauwe bleumkes bleuit). Maor ok de goldgaele rogge levern
mooie beeldspraoke op. Hendrik Odink beschrif in zien vetelsel
"'t Duveltjen" een deerntjen "met haor as riepende rogge". En den
prins, "wodden 't kold aover de hoed hen", too 't e dat mooie
deerntjen zag. Wat de deerns van de jonges vonn'n, door laes iej
zowat nooit aover. Wee had ter too ooit van vlinders in 'n boek
eheurd? Wal van kriebeln in 't stro.
Dat de jonges de vrouwleu bekekken as een soort van koopwaar
bliekt oet gezegdes, dee Hendrik Odink al opschreef, zoas:
"Peerde en vrouwleu moj naor de bene kieken" en
"Un mooien kop dut 't gat vekoopen" of in:
"Van weerstrubben koj beergelten maken".
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't Laeven van 'n boer dreijen urn wat e in 't hoes en in n stal
hadde. At de weggenwekken veurbiej waarn, dan was de waardering
veur de vrouwleu anders:
"Vrouwleupraot en bookweitenzaod
geet maor ens in de zeuven joor op" en
"At de vrouwleu loopt, kriej raegen", of
"Van liefde allene kan den schossteen neet roken".
Van den bok, dee van greune blaedjes holt, sprekt 't volgende:
"Better de bokse an de wiege scheurn,
as altied een old wief in 't bedde beurn,"
't Bunt leeve jonges, dee keerls, ze holt van grootsprekkerieje.
Asof de vrouwleu niks in de melk te brokkelen hadden. Dee zeien:
"'n Knappe man, zet 'm op taofel en et er es van." Of, zoas ons
nichjen zei:"Wat dach iej noo, ikke met den olden Jan van Sander
trouwen? Ik driete 'm nog leever een hoop in de nekke." En 't
daghitjen van mien moo leet zich ontvallen: "Gait van de Bulten?
Den raren kus mien de konte? Al kon e dubbeltjes pissen, dan wo'k
em nog neet hemmen!" Den vielen de proemen vies in d'n drek! Maor
altied nog better as 'n katte in 'n zak ekoch. "Want" zei den
olden stulenmatter: "At onzen leeven Heer ow straffen wil, dan
gif Hee ow een slech wief. Dan hej laevenslange."
't Sprekwoord zeg: "Aj komt te wetten, buj vesletten".

Laot 't ow good gaon.

E.H.Wesselink.
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Ons zockpiaai^c

In het vorig nummer van Old Ni'js was Ons Zoekplaatje een oude
schoolfoto uit Zwolle. Helaas is hier geen enkele reaktie op
binnengekomen.
Ditmaal doen we een beroep op onze Beltrumse inwoners. Het gaat
om een groepsfoto waarschijnlijk uit de dertiger jaren. De dames
zijn op z'n zondags gekleed. Misschien maken ze wel hun jaarlijkse uitstapje of gaan ze naar Kevelaer. Of is het misschien een
jubileumfoto van één of andere damesvereniging.
Wij vragen dan ook weer:
- Wie staan er op deze foto afgebeeld?
- Waar en bij welke gelegenheid is deze foto genomen?
Reaktie gaarne aan: M. Verheijen- Kl.Gebbinck.
Bruggertweg 2,
7156 NB Beltrum
Tel. 05448-1900

-30-

Hel Kibergsch Leesgezelschap. 1860-1986
Het is de avond van 29 oktober 1860. Stel dat u zich bevond op
de hoek van de J.W. Hagemanstraat en de Simmelinkstraat. U zou
dan een aantal malen een heer zien langs komen op weg naar hotel
de Kroon. Dit stond aan de toenmalige Veldstege, daar waar nu
'het Hendrik Odinkplein zich bevindt.
Als er straatverlichting was geweest, zou u de 35-jarige B. Chr.
Ledeboer voorbij zien komen, sinds vijf jaar predikant in ons
dorp. Ook zonder straatverlichting zou u zeker burgemeester C.H.
Koentz hebben herkend aan de stevige stap, die de oud-militair
verraadt. Dan nadert een wat jongere man. Die kent u ook, want
het is G.J. Lenderink bovenmeester van de oude school bij de
kerk.
En wie is dat? O, natuurlijk, de 49-jarige H.A. Warmelink, die
als landmeter betrokken was bij de verdeling van de marke Eibergen. Nog meer mannen doemen op in het duister. U herkent ze echter niet, want schrijver dezes beschikt niet over hun namen.
Schroom niet, we volgen hen naar binnen. De 50-jarige Bart
Elbrink al weer 17 jaar geleden uit Borculo naar hier gekomen,
nodigt hen te gaan zitten. Het vuur brandt helder en de olielamp boven de stamtafel verspreidt een zacht licht, dat echter
het halfduister in de hoeken van de gelagkamer niet vermag te
verjagen.
Overeenkomstig de waardigheid van deze mannen praat men gedempt.
Zo nu en dan echter is er een wat luider spreken, zelfs een korte lach wordt gehoord, uitdrukking van een verborgen opgewondenheid. Wat is hier gaande? Ongetwijfeld zoudt u antwoorden:
"Dadelijk wordt hier een vergadering geopend, die tot doel heeft
te komen tot de oprichting van een leesgezelschap. Dat merk je
aan alles." En zo was het ook.
De oprichting.
Ds. Ledeboer had de stoot gegeven tot deze bijeenkomst. Nu was
het in georganiseerd verband lezen van boeken niet nieuw voor
Eibergen. Immers, voor 1854 bestond hier al het leesgezelschap
Unitas met 26 leden. Dit werkte samen met het leesgezelschap in
Borculo, dat al in 1824 was opgericht. Die samenwerking verliep
stroef. Men vond dat de boeken uit Borculo in slechte staat aankwamen .
Verder zal het feit, dat de twee plaatsen toen nog door vaak modderige zandwegen met elkaar waren verbonden, wel praktische problemen hebben opgeleverd.
Overigens waren de Eibergenaren Prakke, Ter Braak, Ter Pelkwijk
en Van Eps Reerink in 1869 nog steeds lid van het Borculose
leesgezelschap.
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We keren terug naar de vergadering bij Elbrink. Er werd een commissie benoemd bestaande uit de heren Koentz, Ledeboer, Lenderink en Warmelink, om het oprichtingsplan uit te werken.
De commissie stelde een reglement op, dat werd aangenomen tijdens de ledenvergadering van 18 december 1860.
De commissieleden bleken ook bereid te zijn zitting te nemen in
het bestuur. Ds. Ledeboer werd voorzitter, Lenderink secretaris
en Warmelink penningmeester. Burgemeester Koentz completeerde
het bestuur. Vervolgens werd door loting de leesorde bepaald,
d.w.z. de volgorde waarin de leden de boeken aan elkaar doorgaven.
Daar enkele leden voldoende boeken hadden ingebracht, kon het
leesgezelschap op 2 januari 1861 met 18 leden daadwerkelijk van
start gaan. De contributie bedroeg vier gulden per jaar.
De Wet.
Het eerste reglement. Wet genaamd, is vermoedelijk niet bewaard
gebleven. Uit latere versies blijkt dat de gang van zaken binnen
het leesgezelschap zeer gedetailleerd werd geregeld.
Een boek mocht men twee weken houden, de portefeuille met tijdschriften een week.
Tussen de regels van de notulen door, lees ik, dat het belangrijk was zo hoog mogelijk op de leeslijst te staan. Met name de
tijdschriften werden er niet fraaier op als ze door veel handen
waren gegaan.
In 1862 werd bepaald, dat leden die zonder bericht van verhindering wegbleven van de ledenvergadering, een kwartje boete
moesten betalen. Bij de volgende vergadering leverde dit meteen
al f 1,50 op.
Boeken en tijdschriften die de ronde langs de lezers hadden gemaakt, werden tijdens de ledenvergadering bij opbod verkocht.
H.W. Heuvel beschrijft hoe gezellig het er te Borculo bij zo'n
gelegenheid toeging. In Eibergen zal het niet veel anders zijn
geweest.
In 1864 werd het boek De Familie Athelring voor twee gulden toegewezen aan de heer Wijthoff, "dewijl dit werk door genoemde
heer ongeschikt ter verkoping was gemaakt". Helaas wordt ons
niet geopenbaard welke verwerpelijke daad de heer Wijthoff met
de familie Athelring heeft uitgehaald.
Waarschijnlijk was in de beginjaren het ledental aan de magere
kant, want in 1865 is er even sprake van samenwerking met het
leesgezelschap te Neede. Dit leidde echter tot niets. In 1867
besloot men leden in Groenlo te werven. Inderdaad werden enkele
Grollenaren lid, onder wie ds. Heringa en de heren Huyskes en
Lasonder.
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J.W.G. ter Braak voorzitter.
In 1865 vertrok ds. Ledeboer naar Loenen aan de Vecht. J.W.G.
ter Braak, volgde hem als voorzitter op. Ds. Ledeboer stortte
zich in zijn nieuwe gemeente opnieuw in het leeswezen.
Tientallen jaren werd door het leesgezelschap van Loenen en dat
van Eibergen, over en weer gekocht op de boekverkopingen. Er
ging ook wel eens iets mis, getuige de notulen van de bestuursvergadering op 2 november 1871: "De rekening van de overleden
penningmeester, zoo in de war zijnde, dat niemand er iets van
begrijpen kan, besluit men niets van hem te vorderen". Kennelijk
had deze penningmeester (H.J.Palsenberg) een geheel eigen wijze
van administreren, waarvan hij het geheim meenam in zijn graf.
Overigens was er in deze jaren altijd een batig saldo, in 1874
bedroeg dat bijvoorbeeld f 90,15^.
Een jaar later waren er problemen in Groenlo. We lezen: "President en penningmeester zullen naar Grol gaan om na te gaan waar
een aantal boeken zijn die de secretaris niet heeft terug ontvangen". Of men zich voor dit doel vermomde wordt niet vermeld.
In 1878 richtten de Groenlose leden een eigen leesgezelschap opTijdens een bestuursvergadering in 1882 werd geconstateerd dat
de portefeuilles in slechte staat verkeerden. De heer Van Dieren
verklaarde zich bereid nieuwe te maken. Het is aardig om te lezen hoe van de bestuursleden ieder zijn steentje bijdraagt.
J.W.G. ter Braak levert karton a f 0,10 per vel, J.E. Prakke
geeft leer voor de hoekjes, G.H. Smits linnen en H.A. Huender
een lijmpot met kwastjes". Natuurlijk was niet alles steeds koek
en ei. In 1884 klaagde de heer Huender dat de president J.W.G.
ter Braak de boeken te laat verzond. Deze beloofde beterschap.
Het 25-jarig jubileum van 1886.
We lezen in de notulen van 1886: "Met algemeene stemmen wordt besloten het 25-jarig bestaan te vieren". Voor dat doel wordt er f
80,- uit de kas genomen, men benoemde een feestcommissie en op
2 april 1886 was het feest daar.
De president hield een rede, waarna de dames L. Prakke-Luyten en
B. ter Braak piano speelden. Voorts hield de secretaris Lenderink een voordracht in het "Geldersch dialect" van de heer Postmeter, getiteld: "Storks Jan geet uut lozeeren". Hierna kwam een
zelfgemaakt toneelstukje Het Complot der Tijdschriften, waarin
tien tijdschriften door zowel dames als heren werden voorgesteld
De Gids werd bijvoorbeeld verbeeld door de heer H. Prakke en
Eigen Haard door mej. E.M. Lenderink. "Met zeer veel genoegen
werd dit aangehoord, geen wonder want de Dames en de Heeren
waren zeer goed in hunne rollen".
Toen was het pauze met vervolgens weer pianospel, voordrachten
al of niet in dialect en tenslotte een diner. Mocht u denken dat
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hebt u het m i s . Ook tijdens de maaltijd w e r d e n er voordrachten
gehouden en werd er gezongen en muziek g e m a a k t . Pas om twee uur
's nachts w a s het a f g e l o p e n .
Over de viering van het dertigjarig bestaan k a n ik kort z i j n . Er
werd een p r o g r a m m a gebracht dat als twee d r u p p e l s water leek op
het b o v e n s t a a n d e .
Het is gemakkelijk om na een eeuw wat geamuseerd-neerbuigend
naar zo'n t a f e r e e l te kijken. Het lijdt e c h t e r geen twijfel dat
een dergelijk feest een hoogtepunt v o r m d e in het leven van de l e den van het g e z e l s c h a p .
De notaris predikt r e v o l u t i e
Vanaf de o p r i c h t i n g w a s er steeds één l e e s p o r t e f e u i l l e in o m l o o p . Eén van de jongere leden n o t a r i s G . P . ter Braak stelde in
1896 voor over te gaan op drie p o r t e f e u i l l e s . Het voorstel werd
a a n g e n o m e n . S e c r e t a r i s Lenderink vond d e z e nieuwigheid te lastig
en trad a f , n a 36 jaar. Wel bleef h i j lid van het bestuur. G e noemde G.P.ter Braak volgde hem o p . De door h e m geschreven n o t u len vallen op door de l a n g e , g o e d l o p e n d e z i n n e n en de humor waarmee hij v e r s l a g deed van de v e r g a d e r i n g e n . Zijn vrouw m e v r o u w
Ter Braak-Ledeboer dochter van de o p r i c h t e r , nam hem het b i b l i o thecariswerk u i t h a n d e n . H. Odink noemde h a a r een trouwe, stille
hulp.
Om een indruk te geven hoe het aan het eind van de 19e eeuw in
het l e e s g e z e l s c h a p kon toegaan, neem ik e e n deel over van het
verslag van de l e d e n v e r g a d e r i n g van 16 o k t o b e r 1899.
"De heer H u e n d e r stelt voor om den dank der vergadering te b r e n gen aan den Heer J.E. Prakke J r . voor het Strandraagazine, dat
zulk een h o o g g e w e n s c h t maandwerk is voor h e t Leesgezelschap en
zoo belangeloos werd geschonken. Een a l g e m e e n applaus is het
antwoord. De s e c r e t a r i s voegt daaraan toe h e t v o o r s t e l , dat ook
den Heer H. P r a k k e door de vergadering w o r d t dank gebracht voor
de W e r e l d k r o n i e k , waardoor vooral de e e r s t e lezers daarvan zoo
aangenaam op de hoogte worden gehouden van den tijd: ook aan dit
voorstel valt a l g e m e e n e instemming ten d e e l .
De Heer J.E. P r a k k e J r . vraagt met het oog op den Transvaalschen
Oorlog of de Illustrated London News n i e t zoude kunnen w o r d e n
a a n g e s c h a f t , die een aparten teekenaar n a a r Transvaal gezonden
heeft. Hoewel de belangstelling in de b i j z o n d e r e omstandigheden
waarin Z u i d - A f r i k a thans verkeert w e l l i c h t de lezers over het
bezwaar "dat w e a l zooveel t i j d s c h r i f t e n h e b b e n " zoude h e b b e n
doen heen s t a p p e n , is de toestand van de k a s toch blijkbaar een
bezwaar voor a a n s c h a f f i n g " .
De heer J.E. Prakke Jr heeft nu echter de s m a a k te p a k k e n , want
h i j was bereid de helft van de a b o n n e m e n t s p r i j s te betalen.
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Rekkense raadsels en afwezige artsen.
Als eerste lid uit Rekken van het gezelschap, kwam ik in 1877 de
heer Kobus tegen, een dan 31-jarige bovenmeester. Zes jaar later
was er sprake van het lid D.J. Kuiper op Becking. Omdat er geen
ledenlijsten zijn bewaard gebleven is het niet na te gaan hoeveel Rekkenaren lid waren.
Een nadeel voor de Rekkense leden was dat zij onder aan de leeslijst stonden. Ze betaalden om die reden f 3,- contributie, terwijl de anderen f A,- betaalden.
In 1900 schreven de heren J.G. Tenkmk en D.J. Kuiper dat zij
zullen bedanken als lid, als de verzendkosten niet voor rekening
van het gezelschap komen. Het bestuur vond dat de kas dit niet
kon lijden. Men beschouwde deze heren dus niet meer als lid en
dan volgt in de notulen het subtiele zinnetje: "hetgeen aan den
uitwendigen toestand der boeken ten goede zal komen". Werd hiermee gesuggereerd dat de heren Tenkmk en Kuiper sloddervossen
waren die maar deden met de boeken, of was het vervoer zodanig
dat de boeken daardoor beschadigd werden'^
In 1902 komen we in de notulen voor het eerst de moeder van Menno ter Braak tegen, mevr. Ter Braak-Huizmga. De secretaris had
voorgesteld artsen vrij te stellen van boete als zij zonder bericht de vergadering verzuimden. "Mevr. Ter Braak-Huizinga merkt
op dat die Heren even goed als andere leden voor kennisgeving
tijd hebben en er geene reden bestaat om hen daar van vrij te
stellen wanneer zij geen lust hebben te komen". Het voorstel
werd met 16 tegen 2 stemmen verworpen. "Waarbij de voorsteller
tegen zijn eigen voorstel stemt, ten gevolge dier bestrijding'"
We zien dat mevrouw Ter Braak van wanten weet. De secretaris is
dermate onder de indruk dat hij tegen zijn eigen voorstel stemt.
Het aardige is dat de vrouw die zich tegen ongegronde rechten
van artsen keerde, met een dokter was getrouwd. We zullen haar
nog tegen komen.
De Nieuwe Gids.
In de jaren 1880 maakte ons land kennis met de Tachtigers. Deze
letterkundig stroming verzette zich tegen de m hun ogen, gezapige, mottenballige literatuur van de vorige generatie. Het tijd
schrift de Nieuwe Gids was hun spreekbuis. Deze frisse wind begon ZIJ het wat verlaat ook in Eibergen te waaien, wat mag blijuit de volgende volzin van secretaris Ter Braak m de notulen
van 5 november 1990:
" Tenslotte ontspint zich, naar aanleiding van een vraag van de
heer Vlaskamp aan de secretaris waarom deze aan Ds. Wensmck
ontraden heeft "Hartstocht" van Reyneke van Stuwe voor het Leesgezelschap aan te kopen, een discussie over de richting van dit
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boek over de moderne richting in het algemeen, waarbij de heer
Vlaskamp de vergadering nu aangenaam onderhoudt over het streven
der nieuwere poëzie en schilderkunst, zodat zij in wat mindere
contra-Nieuwe Gidsstemming uiteen gaat".
Vlaskamp was veearts, Jeanne Reyneke van Stuwe daarentegen was
eenschrijfster nu vrijwel alleen nog gekend vanwege haar huwelijk in 1900 met de beroemde dichter Willem Kloos. Twee jaar later werd er weer over moderne literatuur gesproken:
"in verband met de groote moeilijkheid om te waken voor bepaalde
onzedelijke lectuur, welke gedachtenwisseling eindigt met een
motie van vertrouwen in het Bestuur, die wordt aangenomen".
De (on)zedelijkheid blijft de gemoederen bezighouden. In 1907
lezen we dat leden zich storen aan het "stuitend realisme van
het tijdschrift Nederland en het onbeduidende van de inhoud".
Voorzitter Huender een wetsverkrachter?
In 1905 deelt voorzitter G.E.H, ter Braak mee, "dat zijne doofheid hem belet een algemeene vergadering te leiden, daar hij het
debat daardoor niet kan volgen". Hij is de 74 jaar inmiddels gepasseerd en draagt de voorzittershamer over aan H.A. Huender.
Deze kreeg al na een paar maanden een varkentje te wassen in de
persoon van de heer Kater. Eerst stuurde de heer Kater een brief
aan de secretaris waarin hij meedeelde "geen vertrouwen te stellen in de waardigheid van de voorzitter." Enkele dagen later tijdens de ledenvergadering van 30 maart 1906, beschuldigde hij het
bestuur van wetsverkrachting. Het bestuur "gevoelt zich ernstig
aangetast in zijnen eer". De secretaris, notaris en advocaat
hield een uitvoerig betoog. Hij merkte op dat in het gezelschap
de gezelligheid altijd voorop heeft gestaan en dat het reglement
niet voor elke kleinigheid kon worden aangepast. Verder vond hij
de opmerkingen van de heer Kater een insinuatie en zijn houding
niet die van een gentleman.
De voorzitter stelde dat "de goede toon steeds in het Leesgezelschap heeft geheerscht en zelfs geen oogenblik is verbroken toen
jongeren jaren geleden het oude régime omver hebben geworpen en
het Leesgezelschap in 3 afdeelingen hebben verdeeld tegen den
zin van de oudste lezers in". Daarna diende de heer J.E. Prakke
Jr. een motie in, waarin de houding van de heer Kater werd betreurd en het vertrouwen in het bestuur betuigd. Deze motie werd
met alleen de stem van de heer Kater tegen, aangenomen".
Dat de sfeer ook ontspannen kon zijn getuigt een passage uit de
bestuursnotulen van 16 oktober 1906:
"Als de heer Vlaskamp op een agitant schel geluid, ijlings opspringt om ergens in de wildernis een koebeest te gaan verlossen
van een groote knol in deszelfs hals, sluit de voorzitter de vergadering, om in een geheime dito over te gaan tot grondige ver-
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bij den heer De Jong". Wordt hier gezegd dat de gemeentesecretaris De Jong hongerig van karakter was'' We weten het niet.
Nieuwe tijden breken aan.
In het jaar 1910 heeft het leesgezelschap 47 leden, van wie ongeveer de helft ter vergadering kwam of zich liet vertegenwoordigen. Elk jaar was er een voor- en najaarsvergadering, waaraan
een bestuursvergadering voorafging. Op 13 juni 1910 vond zo'n
bestuursvergadering plaats ten huize van ds. Slot in Rekken,
Leest u het reisverslag van secretaris Ter Braak.
"Dat het de bestuursleden zoo gemakkelijk viel te Rekken te vergaderen was te danken aan de welwillendheid van de heer Prakke,
die ons per auto in weinige minuten op de aangenaamste wijze van
Eibergen naar Rekken en weder van Rekken naar Eibergen verplaatste. De passagiers waren vol lof over dit moderne vervoermiddel,
de voorzitter maar matig over de kelder onder de auto, waarin
hij op zeer excentrieke wijze een onderzoek instelde".
Ook in 1910 IS er een positief saldo, namelijk f 72,-. Naast het
verkopen van boeken en tijdschrijften die de ronde hadden gedaan
werden er in dat jaar tijdens de ledenvergadering kunstplaten
verloot.
In 1913 vertrekt de onderwijzer Ni]boer naar Nederlands-Indie,
maar hij wil, om een duistere reden, toch lid blijven. Daarom
stelde hij voor dat "Kammeijer, de nachtwacht, dan de boeken
leest en aftekent". Het bestuur voelde hier niets voor. Om lid
te kunnen zijn moest men binnen de kadastrale gemeente Eibergen
wonen. Nederlandsch-Indie voldoet niet aan deze eis, zal het bestuur gedacht hebben. Daarbij kwam dat "het niet wenschelijk is
dat Karameijer lid wordt onder het pseudoniem Nijboer, zoodat
Kammeijer m overweging zal worden gegeven of onder zijn eigen
naam of onder die van zijn vrouw lid te worden". Vermoedelijk
veroorloofde de secretaris zich hier een grapje, dat begrepen
kan worden als men de foto bekijkt. Kammeijer wordt lid op 13
oktober 1913 en had 13 dagen later al een boete van een kwartje
te pakken wegens niet tijdig aftekenen.
De kwestie Querido.
Op 2 april 1913 sprak het bestuur over de Wereldbibliotheek in
het algemeen en over de auteur Israel Querido in het bijzonder.
"De heer Ten Gate kan wat zoo in het algemeen in de Wereldbibliotheek het licht ziet, niet bekoren, zoo nu de Jordaan van
Querido, de heer Huender vindt er zelden iets van zijn smaak,
maar meent dat dit daarom alleen geen maatstaf voor m e t - aanschaffing mag zijn. Ds. Slot vindt de Jordaan een kunstwerk dat
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Politieman Kammeijer met echtgenote poserend voor de fotograaf
achter het huis. (Coll. W.J. Heinen)

op de bank

hem een kijk heeft gegeven in geheel andere toestanden dan die
van allen dag, een kijk dien hij niet gaarne gemist zou hebben".
Besloten werd dat het bestuur de leden om hun mening zou vragen.
Dat gebeurde vijf dagen later. De voorzitter deelde mee dat één
van de leden de Jordaan van Querido heeft teruggestuurd vanwege
"zeer stuitende beschrijvingen". Met de vraag of het boek aan
circulatie kon worden onttrokken. De heer Ten Cate vindt dat aanstootgevende lectuur buiten de portefeuille moet blijven.
Ds. Boorsma acht het de taak van het bestuur de boeken te beoordelen en heeft daar vertrouwen in. "De heer Van Gorcom begrijpt
niet hoe iemand smaak heeft in dergelijke lectuur; hij heeft het
boek gedeeltijk gelezen en vindt het een afkeurenswaardig boek.
Mevr. P.D.Ledeboer zegt dat het boek haar en anderen tot groeten
zegen is geweest! De secretaris zegt dat het hem spijt dat ds.
Slot niet ter vergadering is kunnen komen en leest een deel van
een brief voor van ds. Slot, waarin deze er van gewaagde dat hij
de Jordaan gelezen, sommige gedeelten eruit bij herhaling gelezen en voor het werk als kunstwerk groote bewondering heeft, zodat hij het niet gaarne uit de portefeuille zou hebben"
Uiteindelijk besloot men dat de Jordaan mocht blijven circuleren. Toch bleef men het boek als gevaarlijk beschouwen, getuige
de notulen van 10 mei 1915:
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"Besloten wordt om de Jordaan van Querido van een opschrift te
voorzien, waaruit kan blijken dat het niet geheel ongevaarlijke
lectuur is voor jonge menschen en om Heyerraans '"n Jodenstreek?"
niet in circulatie te brengen, maar bij de boekverkooping te verkoopen ten einde niemand ergernis te geven".
Het bestuur wenste dus geen olie op het zedelijk vuur van sommige leden te werpen. Dit verhinderde niet dat de opwinding tijdens de ledenvergadering van 2 november 1915 zo hoog steeg, dat
men eiste dat het kwaad bij de bron werd aangevat: "De secretaris wordt opgedragen aan de Redactie van Elsevier te berichten,
dat meerdere leden zich hebben gestoten aan de daarin opgenomen
nouvelle Otilie Servaes en verzoeken het realisme niet op de
spits te drijven". Het Eibergsch Leesgezelschap waarschuwt Elsevier nog één keer.
Heimelijk genieten in Prakke's automobiel.
Op 20 oktober 1916 vergaderde het bestuur weer eens te Rekken.
Het sensuele reisverslag van de mij onbekende notulist wil ik u
niet onthouden:
"In de zachte kussens verzonken, savoureeren zij, de oogen halfgeloken, de deinende beweging van het weelderig voertuig, het
zachte licht van den door matglas getemperde electrischen brander. Af en toe een aanhouding door de grenswacht. Veilig zich we
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tend onder de hoede des gastheers genieten zij heimelijk van het
"Halt" van de Kommiezen, het telkens in orde bevinden van het
rijbewijs of van de inlichtingen omtrent eigenaar en bestemming,
het dan weer aanzetten van den motor, het verder afglijden naar
de vergaderplaats. Jammer dat er geen vrouwen bij zijn: zij zouden niet nalaten de opmerking te maken; toch wel een beetje griezelig zoo in 't donker, die spookachtige verschijningen van die
soldaten, plotseling opdoemend uit de duisternis".
Wij dienen hier te bedenken dat de eerste wereldoorlog woedde en
de wegen in de buurt van de grens kennelijk streng werden gecontroleerd. Ook de terugtocht werd beschreven:
"Ten tweede male, nu huistoe, wordt de emotievolle autotocht aan
vaard en met welbehagen volbracht. De genieters dankende den
Heer Prakke, geven ten slotte een dankbaren handdruk aan zijn
chauffeur en zitten even later aan moeder de vrouw na te vertellen van den leuken rit dien zij hebben gemaakt".
In 1918 trad de heer De Jong, na 30 jaar penningmeester te zijn
geweest, uit het bestuur. Als afscheidscadeau kreeg hij twee boeken, terwijl hem tevens een bedrag van f 0,05 aan boete werd
kwijt gescholden. Burgemeester Valeton volgde hem op als penningmeester .
De Rekkensche Inrichtingen.
Eerder hebt u al kunnen lezen dat ds. Slot, directeur van de Rekkensche Inrichtingen, bestuurslid van het leesgezelschap was. In
1915 werden de Rekkense Inrichtingen beboet met 25 cent "voor
het afrukken van de banden van de portefeuille, doordat de brenger waarschijnlijk ze aan zijn bagagedrager met die banden had
vastgemaakt". In hetzelfde jaar klaagde de secretaris over het
feit dat de blikken bussen uit Rekken "dikwijls in de jammerlijkste staat door de Rekkensche Inrichtingen bij hem worden gebracht". De notulen van de vergadering van 28 oktober 1919 geven
een aardig beeld van de positie van ds. Slot in het gezelschap:
"Aan de orde is de verkiezing van een bestuurslid: aftredend ds.
Slot. Uitgebracht worden 37 stemmen op ds. Slot en 10 blanco.
" (Tot recht begrip dezer stemmencijfers, tekent de secretaris
hier aan voor het nageslacht, dat ds. Slot één abonnement heeft
voor zichzelf, 8 voor de Rekkensche paviljoens en als gemachtigde stemde voor de Heer N. Frank, zoodat door Zed
10 stemmen konden worden uitgebracht)". In dat jaar telde het gezelschap 69 leden. Intussen bleven de klachten over de behandeling
van boeken en tijdschriften in de "Rekkensche kolonie" voortduren.
In 1921 overweegt het bestuur een aparte afdeling te vormen
voor de R.I. Deze afdeling zou dan de lectuur krijgen die "alle
andere afdelingen heeft doorloopen. Voor het personeel der
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Stichtingen is dit niet heel aangenaam, maar men kan geen dubbele stellen lectuur hebben. De Wereldkroniek zou dan speciaal met
het oog op de ambtenaren van ds. Slot in die af deeling kunnen
worden gedaan".
Vervolgens memoreerde de secretaris dat de R.I. "de meeste medewerking" verlenen, doordat zij gratis de leeslijsten voor het
gezelschap drukken. Ds.Slot is het niet eens met dit voorstel en
"betoogt dat bij aanneming van het voorstel de Hei er toch wel
bijzonder bij achteruit wordt gezet. En dan is het gemakkelijk
te zeggen als de tijdschriften uit Rekken terugkomen, gescheurd
en vies: dat is de schuld van Rekken, maar spreker betwijfelt
dit voor een deel, daar hij vóór de portefeuilles naar de Inrichtingen gaan, ook wel eens uit Eibergen lectuur ontvangt, die er
danig gehavend uitziet, anderdeels zou spreker wel eens willen
zien hoe die lectuur er uit zou zien als 140 Eibergsche menschen
die hadden genoten: of die er zooveel beter aan toe zou zijn?"
De zaak bleef bij het oude. De indruk, die achterblijft is dat
de stem van ds. Slot niet alleen getalsmatig zwaar woog.
Het bestuur in de jaren 1920.
Sommige problemen werden simpel opgelost. In 1922 kocht mej.
A.M. ter Braak voor 60 cents de Prins, maar ze weigerde dit bedrag te betalen, omdat "dit tijdschrift in de allerslechtste
staat verkeerde".
In het bestuur liep de discussie hoog op, zelfs zo dat gesteld
werd: betalen of royement. "Welke laatste onafzienbare onaangenaamheden met zich zou brengen. De secretaris merkt op, dat de
moeilijkheid niet meer bestaat, zoodra de 60 cents is betaald,
want dan is de openstaande post betaald, waarop de voorzitter de
60 cents betaalt". In 1924 deed het eerste vrouwelijke bestuurslid haar intrede. Dit was mevrouw Betsy ter Braak-Prakke, zij
werd penningmeesteresse. In 1924 bleek Hendrik Odink lid te zijn
van het gezelschap. Op hem kom ik nog uitvoerig terug. In 1927
werd de heer treffers gekozen tot bestuurslid. Hij was echter
niet in de vergadering aanwezig en wist van niets, omdat het
hier een zogenaamde vrije stemming betrof.
Dit probleem werd vlot opgelost. "De heer J.W.G. ter Braak was
zoo vriendelijk zich onmiddellijk naar de woning van den Heer
Treffers te begeven om dezen van zijne benoeming mededeling te
doen en te informeren of deze door Zed. wordt aangenomen".
Na een poosje kwam de heer Ter Braak weer ter vergadering en
"brengt alsnog het verheugende bericht, dat hij, zij het na gevoerden strijd t.a.v. door den Heer Treffers opgeworpen bezwaren
bezwaren, den Heer Treffers heeft kunnen overhalen, zich de benoeming tot lid van het Bestuur te laten welgevallen".
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opwerpt als beschermer van onmondigen:
"De secretaris deelt mede, dat hij in een roman een uitknipsel
uit een krant geplakt had, dat nogal een scherpe kritiek bevatte
op de litteraire kwaliteiten van dien roman en dat één van de
lezers zich over die beplakking geërgerd had. Hij zegt, dat hij
dit ook wel eens doet, als een zeer realistisch boekwerk de ronde doet, namelijk dat hij er dan een waarschuwing op plakt, om
te zorgen dat onmondigen het niet in hun handen krijgen. Men
meent dat het beter is alle kritiek de lezer over te laten en
wat die onmondigen betreft, dat dergelijke waarschuwingen wel
eens het tegendeel bereiken van wat men zou willen bereiken".
Sporen van Menno ter Braak.
Omdat hij niet in Eibergen woonde kon Menno ter Braak geen lid
zijn van het leesgezelschap. Wel was hij in de jaren 1920 aanwezig bij de boekverkopingen en kocht er ook boeken en tijdschriften. Dit gold ook voor zijn zus Trui, zijn broer Wim en zijn
vriend D.A.M. Binnendijk. Het was namelijk mogelijk voor een buitenstaander om namens een lid, de boekverkoping bij te wonen.
Mevrouw J.W. ter Braak-Ledeboer schrijft op 21 april 1927 aan
haar zoon Bency: "Vanavond is er boekverkooping van het leesgezelschap, Pim en Piet Prins gaan ook, de één voor Voltman, de ander voor den heer Colenbrander. Jammer dat Menno er niet is, om
op te bieden."
Dat er ook wel eens minder gunstig over hem wordt gedacht blijkt
uit een brief van haar man notaris G.P. ter Braak , ook weer aan
Bency. Deze brief, vermoedelijk in 1925 of 1926 geschreven, verhaalt onder meer hoe Bency's broer Pim druk aan het werk was met
het herstellen van de tennisbaan. Dan volgt: "De neven Menno en
Wim hadden de zaak belangstellend bekeken, waren toen weer weggewandeld!! Makkelijk het werk maar aan anderen over te laten en
critiseeren!"
Na deze, niet al te kwaadaardige dorpse roddel, wordt het weer
ernst; een heuse revolutie.
De Heer Jan E. Prakke werpt een bom.
We volgen het verslag van de vergadering van 24 oktober 1929:
"Bestuursvoorstellen zijn er niet, er moeten nog eenige tijdschriften worden verkocht, dat was al, toen de voorzitter aan de
rondvraag toe was. De secretaris pakte zijn paperassen reeds
bijeen, toen plotseling uit een hoek van het zaaltje van achter
een grootbladige plant een bom werd geworpen op de bestuurstafel, die toen zij barstte speciaal secretaris en bibliothecaresse van kleur deed verschieten: eene bom in de vorm van een voorstel van het jongste lid Jan E. Prakke, om liefst de geheele in-
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richting van ons Leesgezelschap te veranderen en voortaan de
lectuur m 6 afdeelmgen te laten circuleren m plaats van 5.
Dit voorstel lokte de noodige bespreking wel uit, de secretaris
sputterde, de bibliothecaresse was haar ontsteltenis nogal vlug
te boven en het slot was goedkeuring der revolutie met algemeene
stemmen. Bewogen sloot de voorzitter ten slotte de vergadering".
Naar aanleiding van de afgesproken veranderingen schreef de secretaris een brief aan de leden, die zo begon:
"Verzoeke beleefd, ten einde op de hoogte te komen van den nieuwen toestand, die 1 Januari a.s. bij het Leesgezelschap in werking treedt, onderstaande mededelingen te bestuderen en te bewaren en niet m de kachel of prullemand te deponeren". Ons inziens hebben we hier te maken met een door vele jaren van slordigheid getergd mens.
Na een technische uiteenzetting eindigde de brief als volgt:
"Ten einde zooveel mogelijk vergissingen te voorkomen, zal het
zeer gewenscht zijn dat de lezers zich de moeite geven, als ze
niet zelf voor de afteekening der leeslijsten zorgen, hun personeel dienaangaande behoorlijk te instrueeren, want het duurt een
jaar of drie vóór we van deze geschiedenis bekomen zijn' Ik neem
de gelegenheid te baat om nog eens aan de leden te verzoeken bij
de verzending der boeken deze m de portefeuilles op te bergen
op het nummer volgens de leeslijst en ze niet holderdebolder
dooreen te smijten en ten slotte om hun personeel te verbieden
de kleine portefeuilles in de groote te proppen, waardoor deze
aan vernieling worden blootgesteld, banden worden afgescheurd
enzovoort.
De Secretaris
TER BRAAK".
En dan wordt wel eens gezegd dat Achterhoekers om de hete brij
heen draaien.
Van een bescheiden literair avondje en een Grxeksche schildpad.
In de winter van 1931/32 werd door en voor de leden van het gezelschap in de Kroon een literair avondje gehouden. Tijdens de
daarop volgende ledenvergadering, gaf G.H. Iliohan, die Huender
inmiddels als voorzitter was opgevolgd, een terugblik. Hij begon
aldus:
"BIJ het binnenkomen van de zaal werden we direct prettig gestemd bij het zien van de min of meer feestelijk neergezette tafeltjes, gedekt met 'n fleurig kleedje en waarop een varentje of
bloemetje prijkte. Familie mocht naar verkiezing bij familie
plaatsnemen en er werd heusch niet op gelet of het wel geschiedde in de volgorde van de leeslijst". De heer Iliohan wilde de
namen van hen die een dicht- of prozastuk, een boekenpraatje of
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een reisbeschrijving ten beste gaven voor het nageslacht bewaren. Ik wil deze wens graag heden ten uitvoer brengen. Hier volgen de leden-uitvoerenden: Iliohan(opening), H. Odink (dialect).
Jan E. Prakke, Mr. G.P. ter Braak, W.M. Treffers, mej. Hietbrink
(dialect), mej.Tjoonk, mevr. Huender en mevr. Ter Braak-Huizinga
"Het muzikale gedeelte van den avond werd verzorgd door de Dames
te Biesebeek (zang), ter Braak-Prakke (piano), Duhoux-Denekamp
(piano) en door den heer dr. C.W.N. Strumphler (cello). Daarvan
kunnen we verzekerd zijn, dat de bijvalsbetuigingen na elk nummer écht gemeend waren, echt we hebben genoten".
Vervolgens riep de voorzitter het grote succes van de verloting
in herinnering. Niet alleen waren er twee kostelijke taarten gegebakken en waren er boek- en plaatwerken afgestaan, "zelfs werd
een pas uit Griekenland aangevoerde schildpad ter beschikking
van de verloting gesteld". De heer Iliohan eindigde aldus:
"Het was bij twaalfen toen we de zaal verlieten en vroegen oningewijden de volgende dag: wat is er toch te doen geweest, er gin
gen menschen voorbij die maar niets deden dan smakeli]k lachen.
Ik hoorde deze opmerking van twee verschillende kanten van ons
dorp en bewijst het mij, dat de aanwezigen genoten hebben. Gok
bewijst het, dat er in eigen kring voldoende krachten gevonden
kunnen worden om een bescheiden literaire genotvolle avond te
organiseren".
Het Wenschkind wordt op zicht gevraagd.
Tijdens de bestuursvergadering van 22 maart 1934 vond er een
principiële discussie plaats. Het ging weer over de oude kwestie
zedelijkheid en literaire waarde. Ik laat een vrij lang stuk uit
het verslag volgen, omdat het iets laat zien van hoe er in een
plaats als Eibergen werd gedacht zo'n zestig jaar geleden.
"Het boek Carrière zal bij het Bestuur circuleren, hetgeen bij
meerderheid van stemmen zal uitmaken of het al of niet wordt
aangeschaft. Merkwaardig is, dat in de Bestuursvergadering van
16 October 1933 mevr. Ter Braak-Huizinga zich tegen aanschaffing
verklaard heeft, op grond dat zij Carrière geen goed boek acht,
terwijl de bibliothecaresse aanschaffing voorstelt. Naar aanleiding hiervan en van het bestuursbesluit om Fallada: Wat nu
kleine man? niet in circulatie te brengen, maar op de boekverkooping te verkoopen, ontspint zich eene interessante discussie,
vooral in verband met de critiek der diverse bestuursleden, bij
wie Fallada gecirculeerd heeft, op dit boek, welke schriftelijke
critiek wordt voorgelezen. Uit de besprekingen blijkt welke tegenovergestelde standpunten door de leden bij de beantwoording,
aanschaffen of niet, worden ingenomen. Mevrouw Ter BraakHuizinga wil uitsluitend de litteraire waarde laten beslissen,
zonder in pornografische lectuur te vervallen, terwijl mevrouw
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Ter BraakLedeboer als maatstaf wil laten gelden of het publiek
in het algemeen een bepaalde voorkeur heeft om een boek te
lezen, afgezien van de litteraire waarde. Zij zegt de bekende
oorlogslectuur nooit te willen lezen, maar meent, dat deze toch
circuleren moet, om elk wat wils te geven en omdat velen op
dergelijke lectuur gesteld zijn. Daarom wil zij ook Carrière
■aanschaffen. De secretaris zegt, dat het tegenwoordig moeilijk
is te weten, waar men de grens moet trekken.
De moderne lectuur is zeer realistisch en spreekt over alle ge
bieden des levens, ook over die vroeger verboden waren. Hij
heeft nog pas een lezing gehoord van T ony de Ridder over het
Wenschkind, (Roman geschreven door Ina Seidel, voor Nederland be
werkt door T ony de Ridder) eene lezing bedoeld als inleiding en
aansporing aan het publiek om het boek zelf te lezen, een lezing
brillanter dan hij ooit gehoord heeft, maar in dat boek wordt de
bedoeling der moeder van het wenschkind om dit kind ter wereld
te brengen zoodanig omschreven in zeer enkele woorden, dat het
zeer de vraag zou zijn of ons bestuur enkel op deze woorden
afgaande, het zou willen doen circuleren, terwijl Tony de Ridder
deze passage naar voren bracht op een wijze, die bewees dat
enkel de hoogste reinheid der schrijver had bewogen en geleid en
wie de lezing hoorde er niet over denken zou een oogenblik in
twijfel te trekken of dit werk wel geschikt zou zijn voor ons
leesgezelschap. Beslotenwordt het Wenschkind op zicht te vra
gen".
De heer Ter Braak en mevrouw Ter Braak.
Op 25 juni 1934 overleed Mr. G.P.ter Braak, die 38 jaar lang se
cretaris van het leesgezelschap was geweest. Voorzitter Iliohan
zei onder meer het volgende: "Wat het leesgezelschap in zijn se
cretaris heeft verloren is niet gering; en het staat reeds nu
vast, dat we ook in de toekomst voor moeilijkheden geplaatst zul
len worden, welke door Mr. ter Braak steeds onbaatzuchtig werden
opgelost". Over zijn opvolging ontstaan problemen. De bestuurs
leden H.H. ten Gate en H. Odink wensen niet in aanmerking te ko
men voor de functie van secretaris. "Mevrouw Ter BraakHuizinga
die er wel toe genegen was, had bezwaar in een z.g.n. familie
regering, wat door den heer T en Gate met het oog op de buiten
wereld werd beaamd".
Wel bleek mevr. Ter BraakHuizinga bereid het secretariaat waar
te nemen tot een ander zich zou hebben ingewerkt. Dit laatste
gebeurde niet zo erg, zodat zij tijdelijk secretaresse bleef tot
1938. T oen legde ze tijdens een bestuursvergadering haar be
stuurslidmaatschap neer. "En geeft daarvoor hare motieven, die
grootendeels berusten op hare mening ten opzichte der roman cir
culatie. Al worden er enkele van hare bezwaren door een deel van
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het bestuur gedeeld, men voelde toch niet veel voor een algeheele reorganisatie bv. door een splitsing van tijdschriften-leesgezelschap en boekenleeskringen, die mevrouw Ter Braak als één
der mogelijkheden voor oogen staat".
Overigens bleef in de crisisjaren het ledental op peil, dit
schommelde rond de 85 leden. Wel was er een verminderd bezoek
aan de ledenvergaderingen. Kwamen er in 1934 elf leden ter vergadering in 1936 waren dat er nog maar vijf, terwijl ook drie
bestuursleden ontbraken.
Grote maatschappelijke problemen zoals armoede tijdens de crisis
jaren, leken, als men de notulen leest, aan het gezelschap voorbij te gaan. In het verslag van een bestuursvergadering in 1936
kwam er terloops iets van naar voren. Het bestuurslid de heer
Heinen stelt de boetes aan de orde. "En dringt zeer aan op een
soepele toepassing, in dezen tijd worden de menschen gauw geprikkeld door kosten, waarvan zij de billijkheid dikwijls niet inzien. De meerderheid van het bestuur voelt zeker voor een milde
toepassing der boeten maar aan de 25 et voor vergadering verzuim
zonder kennisgeving zal moeilijk getornd kunnen worden".

Het 75-jarig jubileum.
De feestelijke herdenking van het 75-jarig bestaan van het gezelschap werd gehouden op woensdag 13 januari 1937. Na de opening
door de voorzitter las mevr. Huender-Ter Braak stukjes uit oude
notulen. Vervolgens declameerde mevr. Steffens enkele gedichten.
"Toen daarna de heer Heinen om een bijdrage gevraagd werd,toonde
deze zich verstomd, daar hij zich slechts als reserve had opgegeven, maar het kostte niet veel moeite hem over te halen tot een
voordracht in het dialect, die tot veel vreugde aanleiding gaf".
Na het verloten van een taart in de pauze, leidde mevr. Ter
Braak-Huizinga het Driekoningenspel in. "De jonge heeren Ten
Gate, Gijsbers en Kunz traden zeer waardig op als de drie koningen en de jonge dames Wansink en Boeve boden als koks het gehele
gezelschap zandtaartjes aan, waarbij zowel op het blad van de
heeren als van de dames zich één taartje met room bevond. Hierdoor werden de heer B.H. te Nijenhuis en mej. Boeve respectievelijk als koning en koningin aangewezen en gekroond, terwijl hen
geschenken werden aangeboden". Nadat ieder een dubbeltje had
geofferd voor een cadeau voor de bibliothecaresse mevr.Ter Braak
-Ledeboer, werd weer een taart verloot.
"Het was een grappige speling van het lot, dat ze beide terecht
kwamen in het gezin van de voorzitter". Nu had men in het leesgezelschap toch al een opmerkelijke hand van verloten, want zowel in 1938 als in 1939 won de heer Colenbrander de boekverloting. Het hoogtepunt van de avond was het raden van tijdschriftentitels. Dit was een idee van mevr. Ter Braak-Huizinga, "die
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van vele tijdschriften beter de titel dan de inhoud kent". "De
bedoeling was dat personen ieder een tijdschrift uitbeeldden. De
winnaar wist er 21 van de 24 goed te raden.
"Na de wedstrijd was het uur van middernacht zoo zeer nabij, dat
de voordrachten van de heeren Jansen en Odink moesten vervallen.
De voorzitter sloot het gezellig samen zijn".
De oorlogsjaren.
Opvallend is dat de notulen van secretaris G.A.Jansen even droog
en neutraal zijn gebleven als die van voor de oorlog. Hier en
daar troffen we iets aan waaruit bleek dat het oorlog was.
Bijvoorbeeld op 25 november 1941: "Daar wij door het verplicht
bedanken van de Joden, enige leden hebben verloren, zal getracht
worden enige nieuwe leden te werven".
Later lezen we van gebrek aan karton voor de portefeuilles, terwijl er steeds meer tijdschriften ophouden te bestaan, zodat de
portefeuilles niet meer konden worden gevuld. In het verslag van
de ledenvergadering van 17 november 1943 bleek de heer J.W.
Hageman een kwartje boete te moeten betalen wegens afwezigheid
zonder bericht van verhindering. Nu weten we dat Hageman wel andere dingen aan zijn hoofd had, namelijk het verzorgen van bonkaarten voor onderduikers. Op 8 december 1943 was hij betrokken
bij de overval in Eibergen, waarbij bonkaarten werden buitgemaakt. Later werd hij gearresteerd en gefusilleerd. De laatste
vergadering van het gezelschap tijdens de oorlog werd gehouden
op 19 juni 1944.
In 1983 zei mevr. Prakke-Ten Houten terugkijkend op de oorlogsjaren in een interview:
"In de oorlogsjaren leidde het Eibergs Leesgezelschap een moeizaam bestaan. Bladen die door de Duitsers verboden werden, en
dat waren er nogal wat, moest men noodgedwongen laten vallen. Er
voor in de plaats kwamen tekeningen en platen, maar naarmate de
oorlog voortduurde werd de map steeds dunner". Af en toe stapte
mevr. Prakke op de fiets om in Enschede te kijken of daar nog
behoorlijke lectuur te krijgen was. maar het bleef moeilijk.
Na de oorlog werd de draad weer opgepakt op 19 juni 1945. Ook in
de notulen van deze vergadering stond niets over de oorlog, de
slachtoffers ervan of van de bevrijding.
De jaren 1945-1986.
Omdat deze periode nog niet zo lang achter ons ligt, doe ik
slechts hier en daar een greep uit de notulen om een beeld te
schetsen. In 1948 komt de Kroniek voor Kunst en Kuituur ter
sprake. "Mevr. Ter Braak-Huizinga vindt dit tijdschrift op hoog
peil staan, maar voor het gros van de lezers waarschijnlijk te
moeilijk". Was de historie van het leesgezelschap verbonden met
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hotel de Kroon, in de jaren 1950 werd er veel vergaderd bij café
Schuurman en ook wel bij Wormeester. In diezelfde periode organiseerde het bestuur lezingen en wist o.a. Hans Alma, dr. Prakke
en mevr.Nijnatten-Doffegnies naar Eibergen te halen. In 1956 las
H. Odink voor uit eigen werk, waarbij zes bestuursleden en zes
leden aanwezig waren. Drie jaar later vroeg de heer Frederiks
zich hardop af, of het gezelschap nog wel bestaansrecht had. Het
bestuur meende van wel, er waren immers nog tachtig leden en de
financiën waren gezond. Toch was het een ander veeg teken dat in
hetzelfde jaar behalve zes bestuursleden, er maar één lid op de
vergadering aanwezig was.
Het honderdjarig bestaan werd in 1961 gevierd. Hendrik Odink
hield er een lezing over de geschiedenis van het leesgezelschap.
In 1965 legde wegens het bereiken van de leeftijd van tachtig
jaar, de heer Iliohan het voorzitterschap na 37 jaar neer. Hij
werd tot erelid benoemd.
In 1966 werd in Eibergen de openbare bibliotheek geopend. Het
bestuur had de indruk dat er om deze reden geen bedankjes zouden
binnenkomen. In 1970 was alleen het bestuur aanwezig tijdens de
ledenvergadering. Vijf jaar later had het gezelschap nog 51 leden. De boete voor het zonder bericht niet verschijnen op een
vergadering werd afgeschaft, "daar het uit de tijd is".
Het werd steeds moeilijker de zaak draaiende te houden en op 4
november 1986 kon het bestuur niet veel anders doen, dan het
leesgezelschap opheffen. Er waren steeds minder leden, jongeren
zegden vaak al na drie jaar op en er was geen opvolger voor de
secretaris, aldus voorzitter-secretaris A.G.J. Oudenampsen. Hij
voegde er aan toe: "Het zal erg kaal zijn als alles afgesloten
is". Op 20 november 1986 vond de slotvergadering plaats. De notulen eindigen als volgt: "En na de sluiting wordt een consumptie aangeboden, niet om het te vieren, maar als waardig einde
van het leesgezelschap dat juist dit jaar 125 jaar had bestaan".
Ten slotte twee vragen.
Na dit verhaal van oprichting tot opheffing, wil ik nog op twee
zaken ingaan: wat werd er gelezen en wie waren lid?
Boeken en tijdschriften.
Bij het leesgezelschap stond "elk wat wils" hoog in het vaandel.
Tijdens bestuurs- en ledenvergaderingen werd ernstig en soms
lang beraadslaagd om dit motto bij de aanschaf van boeken en
tijdschriften inhoud te geven. Ik heb de indruk dat in de periode tot 1900, de boeken die in het leesgezelschap rondgingen een
vrij goede weerspiegeling waren van wat er in de kringen van de
Nederlandse burgerij in die tijd werd gelezen.
Natuurlijk waren er auteurs die toen populair waren en nu bijna

-48-

vergeten zoals Rosegger en Loveling. Er circuleerden echter ook
werken van schrijvers, die de in literatuur geïnteresseerden van
nu nog wel bekend zijn. Al vrij snel na de oprichting stelden
burgemeester Koentz en meester Lenderink voor het geruchtmakende
boek Max Havelaar van Multatuli te kopen. Andere nu nog bekend
auteurs waren bijvoorbeeld: Charles Dickens, Leo N. Tolstoi,
Nic. Beets, Heinrich Heine, Samuel Goldsmith, Jules Verne, F.M.
Dostojewski en Louis Couperus.
Naast romans werden er nogal wat geschiedkundige werken gelezen.
Hoewel gelezen? Ik neem aan dat niet ieder lid alle acht dikke
delen algemene geschiedenis van Streckfuss heeft doorgeworsteld.
Een boek over Frederik de Grote of Napoleon in Rusland zal lichter te verteren zijn geweest. In de tweede helft van de vorige
eeuw werden tijdschriften populair. Uit de rijke stroom viste
het leesgezelschap er o.a. de volgende uit:
Geïllustreerd Stuivers Magazijn, De Gids, Nederlandsch Magazijn,
Nederlandsche Spectator, De Huisvriend, Album der Natuur, Uilenspiegel, Aarde en haar Volkeren en Eigen Haard. Ook las men het
Duitse tijdschrift Gartenlaube en was men geabonneerd op het
blad Bato, voor kinderen.
Nu volgt een selectie over de periode 1900-1940. Aangekocht werd
in:
1901 Tutein Nolthenius: Noord-Amerika
1902 Boon's Magazijn
1903 Heuvel: Uit het land van Berkel en Schipbeek
In 1906 circuleerden o.a. de tijdschriften: De Prins, Op de Hoogte, Onze Eeuw, Levende Natuur, Elsevier en Wereldkroniek.
Toen werd geconstateerd dat Knobel's Oostersche Verpoozingen
nogal duur was, bood J.E. Prakke aan f 3,- in de kosten bij te
dragen, waardoor de aanschaf van deze verpoozingen mogelijk werd
In 1910 abonneerde men zich op Die Woche, en een jaar later werd
Starckes boek over Egypte, Palestina en Indie gekocht.
Op de boekverkoping in 1919 kocht de kruidenier L.H.Elbrink voor
een gulden het boek Synthese. Volgens ds. Slot was dit "superieure lectuur, dat niet velen zullen kunnen waarderen". In de notulen van 22 juni 1928 las ik o.m. het volgende: "Mevrouw dr.Ter
Braak wil, dat wij zullen bedanken voor den "bibliotheek voor
Hoofd en Hart", daar deze litteratuur slecht mag heeten, diverse
boeken uit dien cyclus althans zeer onbeduidend zijn, al zijn ze
dan ook goedkoop."
Het voorstel van mevr. dr. Ter Braak wordt aangenomen met 2 stemmen tegen, zijnde die van de heeren Iliohan en Odink, welke
laatste den wensch te kennen geeft om in plaats van de Bibliotheek van Hoofd en Hart, andere goede christelijke lectuur aan
de portefeuilles toe te voegen".
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In 1936 stelde de heer Heinen voor Burgers in Nood aan te schaffen. Dit was een christelijke roman over een werkloze, geschreven door de later door het verzet bekend geworden H.M. van Randwijk. Tenslotte nog een fragment uit de notulen van 23 maart
1931. "Gebruik makend van het recht des bestuurs om romans aan
te schaffen, wordt besloten 2 exemplaren te doen circuleren van
"Klop op de Deur" en 1 exemplaar van het Carnaval der Burgers
van dr. Menno ter Braak, welke laatste van wege zijn philosophische richting, echter bij rondzending vergezeld zal zijn van
een tweede kleiner boek, opdat de romanlezer, wien het Carnaval
te geleerd is, in elk geval iets van zijne gading vinde in de
14-daagse portefeuille". Uit bovenstaande blijkt het dilemma van
het gezelschap. Boeken moeten niet te geleerd, niet te platvloers, niet te christelijk, en niet te onchristelijk zijn. Mijn
indruk is dat het bestuur in die 125 jaar oprecht geprobeerd
heeft het zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken.
Was het leesgezelschap er alleen voor de hogere standen?
Als ik in gesprekken met Eibergenaren vertelde dat ik bezig was
met de geschiedenis van het leesgezelschap, dan zei men nog wel
eens: "Dat was toch alleen voor de hogere standen". Om enig inzicht te krijgen in de samenstelling van het gezelschap, deed ik
een beperkt onderzoekje.
Van de periode 1861-1900 kon ik 94 namen van leden achterhalen.
Van 77 van hen heb ik gegevens kunnen vinden. Opvallend is dat
slechts 20 leden (26%) in Eibergen werd geboren. Vooral de volgende beroepsgroepen kwam ik tegen:
-predikanten en catechiseermeesters (12)
-fabrikanten (10)
-kantoorpersoneel (1)
-arts, veearts, notaris
-winkeliers (11)
-(hulp)onderwijzers (5)
-landbouwers (2)
Voor het tijdvak 1901-1940, heb ik minder exacte gegevens. Mijn
indruk is dat er geen wezenlijke verschuivingen optraden, behalve dan dat de categorie kantoorpersoneel toenam. Ondanks het
feit dat zoveel leden en ook bestuursleden van elders kwamen,
zien we dat de Eibergse families Prakke en Ter Braak een belangrijke rol in het leesgezelschap vervulden.
Kon ieder ongeacht geloof, politieke overtuiging, geslacht of
maatschappelijke positie zomaar lid worden?
Ik heb nergens iets gevonden dat er op wees dat men discrimineerde ten aanzien van geloof. Natuurlijk waren er wel spanninnen tussen orthodox-protestanten en meer vrijzinnigen, als het
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heb nagegaan, heb ik h e t vermoeden d a t h e t a a n t a l R o o m s - K a t h o lieke leden naar verhouding klein was. Reeds m 1890 kwam ik de
Israëliet M. Elzas als lid tegen en in 1899 zijn geloofsgenoot
N.W. Frank.
En de politiek dan''
Daarover lees ik in de notulen niets. In 1903 blijkt de onderwijzer J. Vos lid te zijn. Deze zou een jaar later met enkele anderen een afdeling van de S.D.A.P. oprichten. Nergens valt uit
op te maken, dat het feit dat een socialist lid was van het leesgezelschap, enig probleem gaf.
Maar de vrouwen dan,zult u vragen, die werden toch zeker wel onderdrukt'^ De eerste vrouw die ik in de notulen aantrof, (1878)
was mej. W.C. Postma een 19-jarige hulponderwijzeres. In 1906
werd besloten dat echtgenotes met hun man ter vergadering mogen
komen. Stemrecht hadden ze echter niet. "Met het oog op de leden
die geen vrouw rijk zijn", werd m de Wet vermeld dat men een
dame mocht medenemen. Zoals zo vaak is het hek van de dam als
men een vinger geeft. Een jaar later staat geschreven: "Mevrouw
Ter Braak-Huizmga concludeert uit het feit dat de heeren op de
vergadering hebben gerookt, dat zij nog niet gewoon zijn met
dames te vergaderen". Die konden de heren in hun zak steken' Zij
hadden slechts één verweer. De zaak werd in studie genomen.
Blijkbaar betrof het hier een zeer grondige studie, aangezien ik
er niets meer van heb vernomen.
Werd er dan helemaal geen onderscheid gemaakt m het gezelschap''
Zeker wel' Leest u maar mee met het verslag van de bestuursvergadering van 1 januari 1908, gehouden bij de gemeente-secretaris
De Jong m huize 't Simmelink. Het lid Nijboer vroeg namens H.
O d m k en Wansmk hun lidmaatschap aan.
Hendrik Odink en Wansink, twee nette ambachtsjongens.
"Uit de toelichting van dit verzoek door den secretaris blijkt
dat dit betreft 2 nette ambachtsjongens, een timmermansknecht
(Odink) en een koetsier van een petroleumwagentje (Wansink), die
beide belust zijn op lectuur en zelfs dachten (volgens den heer
Nijboer) een eigen leeskring te volgen tegen betaling van 10 et
per week.
Ook dit verzoek heeft niet de sympathie van het Bestuur. Men is
van oordeel, dat wanneer wij die slag jongelui lid laten worden
van ons leesgezelschap, wij een stap zullen doen op een weg,
waarop wij feitelijk niet willen wandelen. Immers als dat wij
deze jongelui toelaten, de kans groot is er successievelijk meer
toegelaten willen worden en dan kunnen we niet die latere verzoeken weigeren en de tegenwoordige toestaan en laten wij al zoodanige jonge menschen lid worden dan loopen wij de kans dat zij op
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Notaris G.P. ter Braak, 38 jaar secretaris
(Coll. W.J. Heinen)

van het

leesgezelschap.

den duur ons gezelschap zullen drijven in een richting van
nuttigheid, die wij niet willen, wij hebben een leesgezelschap
voor ons genoegen en willen baas blijven in dit ons huis; worden
dergelijke jongelui lid, dan komt hun het stemrecht toe evengoed
als aan ons en gaan zij dan ons gezelschap van aard veranderen,
dan hebben zij daartoe volkomen de bevoegdheid, maar aan het
feit dat dan toch geheel tegen onzen zin het gezelschap van aard
veranderd is, hebben we dan toch maar door deze toelating den
eersten stoot gegeven".
Uit deze regels spreekt vooral angst voor het overnemen van de
macht, als er een concessie wordt gedaan. Toch komt het mij voor
dat er nog een ander motief is om deze ambachtsjongens het lidmaatschap te weigeren, namelijk het standsbesef.
Secretaris Ter Braak heeft verdacht veel woorden nodig om aan te
geven waarom men het lidmaatschap weigerde. Meestal duidt dit op
een motief dat niet genoemd mag worden al of niet in combinatie
met een niet geheel zuiver geweten. Het verborgen motief komt
waarschijnlijk naar voren in de humoristisch-laatdunkende beschrijving van Wansink: koetsier van een petroleum wagentje.
Schuldgevoel blijkt ook uit het feit, dat het bestuur vond dat
de leeslust van de jongelui ook in de Volksbibliotheek kon worden gestild. Men is bereid uitgelezen boeken en tijdschriften
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aan deze instelling te verkopen of zelfs gratis ter beschikking
te stellen.
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen is het toch nog goed gekomen
tussen Hendrik O d m k en het leesgezelschap.
Verantwoording.
De keuze van fragmenten uit de notulen werd uiteraard mede bepaald door persoonlijke interesse. Daardoor hoeft de aandacht
die personen in dit artikel krijgen, niet altijd evenredig te
zijn met hun belang voor het leesgezelschap. Zo is mijn belangstelling voor de moeder van Menno ter Braak één van de redenen
geweest om haar nogal eens via vergaderingsverslagen te citeren.
De heren Huender en Iliohan, die er wat dit betreft bekaaider
afkomen , kunnen desondanks wel eens een belangrijker rol in het
leesgezelschap hebben gespeeld.
Eibergen, november 1994.
L.A. van Dijk.
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