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Van de Bestuurstafel.
In Memoriam J.B. Meulenkamp,
Op 29 december 1994 overleed geheel onverwacht één van onze zeer
trouwe leden Bennie Meulenkamp. Ondanks zijn leeftijd van 81 jaar
jaar beschikte hij nog over voldoende vitaliteit om nog steeds bezig te zijn met het vastleggen van plekjes, die uit het vertrouwde
dorpsbeeld dreigden te verdwijnen of alreeds verdwenen waren.
Telkens weer reikte hij ons artikelen aan en sfeerrijke gedichtjes over "zijn" Eibergen. Want hij was Eibergenaar in hart en
nieren. Vooral het dorp Eibergen en het vroegere dorpsleven in en
rond het centrum, waar hij tachtig jaar woonde en werkte, zette
hem telkens aan het schrijven. Er verscheen haast geen Old Ni'js,
waar in geen artikel of gedicht van Bennie Meulenkamp voorkwam.
Helaas is aan dit creatieve leven een eind gekomen. We menen hem
niet beter te kunnen gedenken dan door in dit nummer van Old
Ni'js een artikel (over Totterus) te plaatsen, waarin gegevens
van hem zijn verwerkt en een gedicht van zijn hand, één van zijn
laatste, dat er blijk van gaf, hoe hij de ontwikkeling van ons
dorp bleef volgen.
Namens het Bestuur

E.H.Wesselink.

Filmfestival 1995.
Op 12 maart houden we ons jaarlijkse filmfestival in de zaal van
Hotel de Klok. Gezien de a.s. vijftigste viering van de bevrijding is gekozen voor een aantal films over oorlogsgebeurtenissen,
destijds opgenomen door enkele Eibergenaren, o.a. de heren Brens
en Kijftenbelt. Sommige zijn al eens eerder vertoond, daarnaast
heeft de filmcommissie de hand weten te leggen op enkele nog niet
eerder vertoonde films.
Eibergen in Oorlogstijd deel III.
Op 4 mei zal het derde en laatste deel van de oorlogsgeschiedenis
van Eibergen verschijnen onder de titel KOM VANAVOND MET VERHALEN
en als ondertitel "Hoe de Oorlog is Verdwenen". Het wordt een
dikkere uitgave dan de vorige twee. In de eerste plaats, omdat er
nog veel aspecten van het leven in oorlogstijd verhaald moesten
worden, terwijl ook het lot van alle Eibergenaren, die als gevolg
van oorlogshandelingen om het leven kwamen, nog niet was verteld.
Bij gedenken horen namen. Na vijftig jaar is de volledige lijst
van Eibergse slachtoffers eindelijk bekend. En ook, waar en onder
welke omstandigheden ze om het leven kwamen.
Tenslotte wordt in dit derde deel ook verteld over en door de
jongens, die werden ingezet in de strijd in de voormalige kolonie
Nederlands-Indie.

II
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Het zal duidelijk zijn, dat de kosten van dit boek, dat mede is
gebaseerd op gegevens van meer dan 150 Eibergenaren en oud-Eibergenaren, uitstijgen boven die van een normaal themanummer.
Wij kunnen het dan dit keer niet geheel kosteloos aan de leden
verstrekken. In het boek treffen de leden een accept-girokaart
aan ten bedrage van ƒ 10,- We vertrouwen erop, dat het ieder lid
een tientje boven zijn lidmaatschapsgeld waard is, om dit boek te
bezitten.
KOM VANAVOND MET VERHALEN, deel I (over de Jodenvervolging)
Het eerste deel van de serie KOM VANAVOND MET VERHALEN is al een
jaar lang uitverkocht. En er blijkt in de boekhandel nog steeds
vraag naar te zijn. Daarom hebben we besloten tot een herdruk.
Deel I is dan ook per 15 april weer verkrijgbaar in de boekhandel
en voor mensen veraf, telefonisch bij ons bestuur. (05450-94001)
Excursie
Aangemoedigd door het succes van onze excursie van vorig jaar
naar Anholt en Rees is ook dit jaar een excursie in voorbereiding
naar Huize Verwolde in Laren en de dikste boom van Nederland. Bij
slecht weer kan een bezoek aan het museum de Lebbenbrugge ingelast worden.
De excursie is gepland voor zaterdag 27 mei. Vertrek 's middags
om 13.30 uur vanaf het Zwikkelaarsplein. Men kan zich aanmelden
d.m.v. het aanmeldingsformulier of Mevr. A.J.Busink-te Biesebeek,
Lariksweg 23, 7151 XV Eibergen, tel.05454-71498 en G.H. Braakman,
HSlterweg 13, 7157 AG Rekken, tel.05453-1671
Vraag en Aanbod.
Er zijn leden, die wel eens iets op historisch gebied overcompleet
hebben, een boek, voorwerp of iets dergelijks. En er zijn leden,
die op zoek zijn naar een ontbrekend deel uit een serie of zoiets.
Of wat ze op één of andere manier zijn kwijt geraakt.
Wij willen graag van dienst zijn met een rubriek "Vraag en Aanbod"
of "Ruilbeurs", hoe men het noemen wil. Het moet geen handel worden. Wel zijn aanwijzingen welkom, waar één of ander te koop zou
zijn wat men zoekt. Zo zouden we elkaar misschien af en toe van
dienst kunnen zijn. We wachten op reacties.

Het Bestuur.
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'NMENSCHE
Zeuven kaore lompen, rommel,
Ne taofele en ne smallen gank,
Sikken-koppe, knienen-velle,
En ne viezen stank.
Zeuven kaore iezerprottel,
Ne beddestea en ne olden pot;
Rotten, muze, katten, luze,
Zoo, zoowat, dat was zien hok.
En daorin daor won'n 'n mensche,
met zien hundjen, waa'n ter twee;
Onz'lig, smerig, drek'rig, teerig.
Wee dat was? Wee wet dat neet?
Zeuven kaore, zonder leegen,
Hatte biej mekare 'sjouwd;
En hee kon der neet van scheiden.
Daordeur stonk 'ter zoo benauwd.
Al den prottel en zien hundjen.
Anders hatte warkeluk neet;
Daormet slette daor zien laeven,
Zien plezeer en zien verdreet.
Zeuven kaore vol gedachten,
Ieder stuksken, ieder vel;
Dat was Totterus met zien hundjen.
Biej een ander neet in tel.
Zeuven keere at ik zuurtjes,
Paoschbrood oet ziene zwatte hand;
Hee is dood, maor kon 'k 't em zeggen:
"Salomon iej wodt bedankt!"
G. Odink Jr.
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Totterus of Toddenrus.
De handelaar in lompen en vellen Salomon van Gelder wordt in het
gedicht van Gerrit Odink op fijnzinnige wijze getekend.
En Bennie Meulenkamp schreef over "Totterus" in het kerkblad van
de N.P.B. "Rond de Bond" o.a. het volgende:
"Aan de rechterkant van de Whemerdijk, dus achter het huidige
pand van Henk Scholten (inmiddels de apotheek), woonden vroeger
Dina en Derk Wansink. Vrouw Wansink ging veel uit werken. Naast
hen woonden Dina en Willem Boei jink, terwijl er verder de familie
Greuliker woonde. Dan volgde een schuurtje, waar Salomon van
Gelder, bijgenaamd "Totterus" zijn onderkomen had. Het schuurtje
was gebouwd met de laatste stenen, die bij Kammeijer "Ticheloven"
waren gebakken, aldus Herman Schepers.
"Totterus" was een heel zonderlinge figuur. Hij zag er niet erg
ogelijk uit, want hij waste en schoor zich nooit, en droeg afgedankte kleding, meestal veel te groot en hij liep sjokkend met
gebogen knieën op versleten schoenen, die hun beste jaren bij
anderen hadden doorgebracht. Hij droeg meestal in winter en zomer
een vuil geworden strohoed en had zijn hondje aan een touw bij
zich. Ik denk, dat dit beest behoorlijk onder de vlooien zat.
Want het "hok", waar het met zijn baas woonde, werd ook al nooit
schoongemaakt.
Als kinderen in die tijd wel eens vervelend of lastig waren zeiden de moeders wel eens: " Aj neet stille bunt, breng ik ow naor
Totterus, foj!"
Totterus kocht lompen en tevens hazen- en konijnenvellen, maar
ook verzamelde hij sikkenvellen en al deze spullen bewaarde hij
in 't vertrek, waar hij ook woonde en sliep. Daarbinnen was het
een ondragelijke stank. De vellen hingen aan de zolder en als je
daar binnen stond, vielen er wel eens druppels in je nek, die
aan de vellen hingen. Je moest dus wel een beetje uitkijken waar
je ging staan.
Voordat hij naar de Whemerdijk kwam, heeft hij ergens aan de
Nieuwstraat (bij Burbank, volgens Herman Schepers) in één of anander hok gewoond. Merkwaardig was het, dat Totterus eens per
jaar door gemeente-arbeiders gewassen werd in het badlokaal van
de synagoge. Na afloop daarvan zag hij er weer netjes uit en rook
hij niet meer zo vies. *)
*) Het feit, dat Totterus eens per ]aar werd gebaad in het badlokaal van de synagoge
zou wel eens gebeurd kunnen zi]n op verzoek van de joodse gemeenschap. Volgens de
joodse reinigingsvoorschriften moesten vrouwen dacir na de menstruatie gebaad worden. Dat geschiedde tot voor de oorlog onder leiding van nw. Van Gelder. Het kan
zi]n, dat de Eibergse joden de totale vervuiling van Salomon op deze wijze wilden
voorkomen, door hem althans eenmaal perjaargrondig te laten reinigen. Met de
lichamelijke reinheid was het begin deze eeuw heel anders gesteld dan tegenwoordig. Daar konden verpleegsters anno 1945 nog verhalen over vertellen.

Als ' t zomer was en lekker warm, dan lag hij wel eens in de zon
te koesteren op de "bleek" aan de Berkel. Ik herinner me nog
goed, dat we daar eens op afstand en uit de wind bij hem hebben
liggen praten over "Oud Eibergen". Het verhaal ging niet erg
vlug, want hij stotterde heel erg.
Tot zover Bennie Meulenkamp over Totterus.
Herman Schepers weet van zijn grootvader Abbink, dat "Totterus"
een verbastering was van "Toddenrus" en hij herinnert zich, dat
ook de timmerman Willem Griesen deze verklaring van "Totterus"
kende in afwijking van wat men ook in Eibergen als volksuitleg
hoorde: dat Totterus zou betekenen "Tot de Rust", waarmee de hemelse rust zou zijn bedoeld. Toddenrus, zo moet Salomon zichzelf
genoemd hebben, aldus Herman Schepers, omdat hij van Russische
afkomst was.
Todden of Todden (Westfaals) werden vroeger de textielkooplui
genoemd, (meest Joden) die te voet, met een pak manufacturen op
de rug de boerderijen afgingen om hun koopwaar aan te bieden. De
stichters van textielwarenhuizen als C & A (Brenninkmeijer) Peek
& Cloppenburg, zijn in de vorige eeuw begonnen als Todden. Als
voortzetting van deze Toddentraditie kan men de Franks uit Eibergen beschouwen, die deze handel per fiets bedreven.
We kennen het woord todden nog in de betekenis van oude kleren
en lappen en in het werkwoord todden: "Wat loop iej daor toch te
todden met al dat spul? Waor woj daor toch met hen?".
Bijna iedereen kende Totterus met zijn rode zakdoek en zijn hond
je. Totterus was Jood en moest dus op sabbath eigenlijk naar de
synagoge. Maar meestal ging hij niet. Maar, de dienst in de synagoge kon slechts doorgang vinden, als er tien mannen aanwezig

waren, ouder dan 12 jaar. Dat was een joodse regel. Het aantal
vrouwen deed er niet toe. De joodse gemeenschap in Eiber gen was
echter al jaren zo klein, dat er vaak geen man gemist kon worden
bij de dienst op sabbath. Dan ging men naar Totterus, die helemaal geen zin had, maar voor twintig cent liet hij zich omkopen
en zo kreeg men het benodigde aantal mannen. Voordat hij binnen
mocht, kreeg hij dan nog een nette boord om, aldus Aaltje
Schepers-Abbink, de moeder van Herman. Dan zat Totterus er toch
even netjes bij. Na afloop zal men wel niet gezegd hebben, zoals
Gerrit Odink: "Salomon iej wodt bedankt."
Toen Totterus te oud werd en absoluut niet meer voor zichzelf
kon zorgen, heeft de joodse gemeenschap hem geplaatst weten te
krijgen in het Tehuis voor Joodse Invaliden in Amsterdam.
Eibergen, december 1994.
E.H. Wesselink.
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In de loop van de maand april verschijnt een transcriptie van het
oudste markeboek van de voogdij Beltrum, lopende over de jaren
1685 tot en met 1784. Het is één van de belangrijkste en oudste
bronnen voor de geschiedenis van de buurschappen Beltrum, Lintvelde, Avest en Zwolle. Het transcriptiewerk (het omzetten van het
oude handschrift in leesbare letters en zinnen) is gedaan door
mevrouw N. Oostrik-Cornelissen uit Borculo.
De Borculose archivaris Alex Koster heeft een index gemaakt op de
in het markeboek voorkomende persoons-, boerderij- en veldnamen.
Hij droeg ook zorg voor dat, waar het nodig bleek, woorden en begrippen verklaard werden. Bennie te Vaarwerk schreef de inleiding.
Wat kan men erin vinden?
Vanaf de middeleeuwen tot aan het eind van de 19e eeuw bepaalden
de marken in hoge mate de manier waarop de landbouw werd bedreven
en daardoor ook het sociale leven op het platteland. Onder het
woord 'marke', dat oorspronkelijk 'grens','grensteken' betekende,
verstaan we zowel de gronden waarover het markebestuur bevoegdheid had, als ook het genootschap dat gerechtigd was tot het gebruik van deze gronden. Het was een essentieel kenmerk van dit
genootschap dat het zeer exclusief was: alleen de eigenaren van
de oorspronkelijk aanwezige en vaak grootste boerderijen hadden
een volle stem in het bestuur. In de loop van de tijd ontstonden
daarnaast nog 'halve erven', met een half recht in de marke, en
keuterboerderijen, vaak nieuwkomers op de markegrond, met weinig
of geen rechten. Zo nu en dan werden er vergaderingen belegd,
meestal deden de vier marken dat gezamenlijk op het erve Nijenhuis in Lintvelde of op Hassink, dat in het geografisch midden
lag van de drie buurschappen Beltrum, Lintvelde en Avest.
Op deze vergaderingen, onder het voorzitterschap van de heer van
Borculo als erfmarkerichter of diens vervanger, werden onderlinge
geschillen besproken. In de kern zijn deze geschillen terug te
voeren op de wens van de oude, gewaarde erven, om de markegrond
met zo weinig mogelijk anderen te delen. En daarbij deed het er
niet toe of het nieuwkomers of boeren uit buurmarken waren.
De geërfden of gewaarden wilden rechten als het maaien van plaggen, het weiden van een koe op de markegrond,'t 'aangraven'(= het
aan de mark onttrekken van een stuk grond voor eigen gebruik),
van gronden zoveel mogelijk voor zichzelf reserveren. Dat is begrijpelijk als men bedenkt dat produktieverhoging in de landbouw
in die tijd alleen maar denkbaar was door meer grond in cultuur
te brengen. Kunstmest kwam pas tegen het einde van de vorige eeuw
in gebruik. Het maakte een intensivering van de landbouw mogelijk
die grote welvaart heeft gebracht aan boeren, maar in onze tijd
de grenzen van de groei bereikt heeft.

-9In het markeboek komen vele zaken aan de orde, van grensgeschillen met Lievelde, Dijkhoek, via geschillen over gebruiksrechten
in het Ruurlosebroek en de vraag of de Beltrummers moesten meebetalen in het onderhoud van de hervormde Calixtuskerk in Groenlo,
tot de stichting van vele kleine keuterbedrijfjes en de maatregelen daartegen.
Er worden zeer veel namen genoemd van boerderijen, hun eigenaren
en veldnamen, maar bovenal blijkt hoe anders Beltrum, Lintvelde,
Avest en Zwolle in de 18e eeuw waren.
In de inleiding wordt in hoofdlijnen de geschiedenis van de marken van de voogdij Beltrum uit de doeken gedaan. Voor degenen die
verder onderzoek willen doen is een overzicht van de meest relevante archievenen en literatuur opgenomen.
Markeboek van de voogdij Beltrum, 1685-1784, is een uitgave van
de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo. Omvang ca. 120 blz.
Met illustraties, bronnen, literatuuropgaven en indices.
Het boek kost bij voorinschrijving (tot en met 26 maart) ƒ 19,(excl. verzendkosten). Daarna ƒ 22,50.
Bestellingen: B.H.M, te Vaarwerk.
Stokkersweg 12,
7151 MK Eibergen.
Tel. 05A54-71593 (na 18.15 uur)
M. Bouwmeesters.
Mr. Nelissenstraat 71,
7156 MB Beltrum.
Tel. 05448-1633
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De Winkelkoare.
Biej ons, op 'n boer, was 't de gewoonste zaak van de wearld dat
elke wekke de winkelkoare an hoes kwam. Dat was dus, net as tegenswoordig, ne auto-winkel an hoes, maor dan neet zo oetgebreid.
Toch was't veur den tied, zoat dat tegenswoordig heet: "een gat
in de markt", want volle leu waan daor gewoon op in estelt. Het
gebeurn neet zo vake dat de leu naor 't darp gingen, urn bosschoppen te doone, want de winkelkoare den kwamp toch wal.
Noo bun ikzelf ok zonne winkelkoarenkeerl ewes, en zo noo en dan
denke ik daor nog wal is met weemoed an terugge. Neet, dat miej
dat sleppen deur dee slechte zandwege nog zo geweldig antrok,
nee dat helemaole neet, want d'r geet maor niks veur mooie grindwege en veur ne goeie bestraoting, moar wat miej wal altied
heugt, dat is dee gemeudelukheid van ton, en 't geveul dat de
leu oew 'verwochten'!
Jao, ze zatten soms echt op oew te wochten, want nums had zukke
grote 'Heupe Gerei' in hoes as rechtevoort. En as de winkeloare
dan is ne keere wat an de late kante was, dan kwammen de leu ouw
mangs wal is tegemeute, as 'n sükker op was of 't salt.
Wiej hadden vrogger altied wal, zoo ne vasten tied van votveurn
oet hoes, moar mangs waan de stoetten wal is luk later gaar, en
dan kon't zo wal is oetlopen. Mangs kreeg iej dan wal is wat te
notjen van de boerinne, moar aj dan zea: daj veur eur de mooiste
stoetten zoll'n oetzeuken, dan zakk'n de bu'je al meteen weer of
As dan ok de mansleu nog in de kokken kwamm'n dan was der meteen
ok ne korame koffie en de gemeudelukheid dee straal'n deur de
kokken. Nee, dee kearls, dee kwamm'n ok neet alleene in 't hoes
veur de koffie, nee ...., in de winkelkoare hadd'n wiej ok tebak
en segaarn, en dat wisten dee kearls maor al te good, Moar jao,
vergette neet dat 't ok al weer ne wekke was eleene, dat ze oet
de winkelkoare 'n halfpond tebak hadd'n ekocht en aj de Piepe geregeld warm woll'n hebben, dan verdut't ok nog al.
Toen ik as jonge, vrogger met onzen ventersknech, met mocht
veur'n; in den tied ik wet't nog good, doo kosten 'n half pond
tebak van Douwe Egberts 'n kwartjen, allène dee Rode Ster, dee
was luk duurder, dat was tondertied dattig cent. Proemtebak, dat
wodd'n volle kocht, waan pekskes van 'n half ons, en dee kosten
ne stuuver of zes cent. Segaren, dee koch de boerinne zelf, meestal in een tuutjen van vief stuks, dee waarn veur den Dominee of
den Pastoor as dee is op hoesbezeuk kwam, en .... as d'r is
visite was, dan heurn doar natuurluk ok segaren bie'j.
Ok dan wodden der een ons keukskes ekoch en ne flesse zeut, want
dan haj alles kompleet in hoes veur de visite.
'n Halven oord Foezel, dat had iedereene wal in 't hoes, want
iej wet't nooit, wat der mangs komm'n kon. Alleene al veur dee
gruwelukke tandpiene haj mangs 'n betjen foezel neudig.
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Winkel en woonhuis van Gerard van de Bakker (te Nijenhuis) aan de Rekkenseweg
in Rekken. Deze foto is uit de zestiger jaren waarbij men is overgegaan naar
een zelfbedieningszaak. (Coll. G. te Nijenhuis)

Maor veur de visite: de kearls 'n borreltjen klaor (klare) en de
vrouwleu kregen dan altied "half urn half" (half jenever en half
zeut). Dat zeut, dat was 'n soort alcoholvrije likeur en dat haw
in de winkelkoare in de smaken: citroen, curacau en kersen.
Zo zeej maor, dat dat winkelen van vrogger an de koare, heel an
ders was, as dat winkel'n regtevoort met de koare, waor de vrouw
leu mee deur zo'n "Supermarkt" in 't ronde veurt.
Het mooie van vrogger vond ikke ok wal, dat iedereene 'n winkel
beuksken had. Het verschill'n nogal ens, de ene helfte dee schre
ven de leu zelf in 't beuksken en 'n ander deel van de klanten,
dee leten 't deur oewzelf opschrieven. Dat was altied van weers
kanten heel handig. Het gebeur'n nog wal eens, dat de leu op 't
land waar'n en dan kon iej de bosschoppen mooi in 'n eierkorf
doon, en 't beuksken dat heel alles bie'. Moar 't kon ok wal ge
beurn dat 't melkgeld 'n paar dage op zich leet wochten, en dat
was ok heel gewoon, dan was de ofrekkening van de winkelware
veur tokkenwekken pas.
A'j proat van gemeudeluk ...! Probeer dat is biej Albert Heijn,
veur nog ginnen stuuver ...! Volle koffie drinken, dat hek met
de winkelkoare eleerd. Der waren neet zo volle huuze, woar neet
wat achter op 't fenuus stond te prutteln, en 't was haoste as
vanzelf, dat veur den winkelkearl 'n betjen bewaard wodden. Zee
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1960. Winkel van
G. te Nijenhuis met
Mies te Nijenhuis
en vakantiehulp
Freek Meddeler.
(coll. G. te Nijenhuis)
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wisten toch dat hee kwamp. Mangs dan wodden iej op 't darde kop
ken nog eneugt, joa, joa. En bij Jannao, dat was mooi ... Dee
zei altied: "Too, drink 't maor gerust op, anders geet wiej 't
toch vót".
Mien mooder, zee zei wal is: "Den Jonge, den wordt nog is hille
moale broen van al dee koffie", maor 't is nooit zowiet ekommen
ok de ogen hek nog altied blauw. Alleen de heure, dee had ik al
tied broen, moar now bunt ze gries. Van de koffie?
Wiej gaddern vrogger wal hil luk eiere biej mekare, hoaste biej
elke boerderieje 'n korfken of ne korf vol, al nao gelang de leu
hoonderhokke hadden. Veur ons winkeleers was dat 'n mooie biej
verdeenste. Zo hadden wiej an de eiere 'ne cent , en an de bos
schoppen dee de leu kochten, haj 'n betjen. En zo was 't laeven
good veur iedereene.
De meeste leu dee eiere hadden, dee konnen an de winkelkoare met
'n too 'n buul betalen. Nee, de meesten kregen nog geld too.
Zo was den winkeleerder verzeen van ne kontante betaling (botter
biej de vis), en veur de boerinne was 't ok onwies makkeluk win
kelen. Zodoanig, dat der ok wal is verschil zat in den umzet van
de winkeleerder, want as in de harfstied, de hoonder 't gat wat
too kneppen, dan was de vrouwe ok vake wat zeuniger in 't winke
len.
Vrogger zatten de hoonder in de harfstied al vrog op stok, want
dan wodden de dage korter, en ne henne lop neet in 't duuster.
Kortere dage, betekende minder eiere, en minder winkelwaar. Daor
hebt ze later wal wat op evonden. De hoonder biej lamplech voorn
moar veur dat iedereene elektrisch lech had, dat duur'n nog al.
Wiej hadden met onze winkelkoare altied ne vaste route, ik zei
zo straks al, de leu wisten precies wanneer aj kwammen.
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Kruidenier H. Onstein
met zijn winkelkoare
in 1952 op weg naar
zijn klanten
(Coll. G. Onstein)
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Zo hadden wiej ne vasten dag veur 'n Holterhook, de Ape en Meer
bekkehook. Doar heurn De Helle en 'n Vossenbulten ok biej.
Dan hawe Zuud Rekken met De Hutte en 'n Christelukken, want daor
kwammen ok Pruussen bosschoppen doon. En achter in de wekke ging
wiej naor 't Oldenkotte en dan begonne wiej biej 'n Tribekker.
As alles good verleep, dan ginge wiej ('t peerd en ikke), 's
morgens tegen negen uur vot, en as alles met zat den dag, dan
ware wiej 's aovends um zeuven of acht uur weer in 't hoes. Maor
heel vake leep 't oet en mangs wazze wiej um zes uur al wier.
En aj zommers de leu volle op 't land aantroffen, zoas met Sunte
Joapik, of met eerappel gaddern, dan lagen volle beukskes en de
eiere klaor, en dan koj mooi opscheten, maor dan koj met oew
mooie protjen, ok niks extra's verkopen. Maor ne keere vrog in
hoes, dat was mangs ok wal is 'n daalder weerd.
Maor 't gebeurn ok wal is, dat de eiere nog oet de nuste kommen
most of dat 't winkelbeuksken nargens te vinden was. Maor ok de
kearls konn'n oew duftig an de praot holl'n (en dat was altied
best gezellig). Aj van dat soort dage hadden, en as 't dan ok
nog winterdag was, dan mos iej al biejtieds de karbietslochte
an de koare doon, en as 't te late wodden, dan was de Karbiets
lochte al eerder oet ebrand as daj in hoes waarn.
An volle dinge denk ik nog met plezeer terugge. Maor as 't eens
ne Schoppedag was, dan hadde ik soms echt de smoor d'r in. Veur
wee dat neet wet, ne schoppedag is ne règenachtigen dag. Dan kon
de boer op 't land niks oetrichten en dan gingen ze de schoppe
in om 't kapotte gerei te herstellen. Een niejen stelle an de
greepe, de zeise scharpen of ander prutserieje.
Maor as dan de winkelkoare kwarap, dan was der tied zat veur een
praot jen. Nums laezen der ne krante, moar iedereene wol toch 't
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an, 't leep oew as 't ware oet 't gat, en veur de klandizie mos
iej nog aardig doon ok! Ik was altied bliej ak halverwege was,
want dan was 't effen oet blaozen. In alle ritten hadden wie' 'n
vast hoes, woar wiej de boterham opatten. Eerst dee ik 't Peerd
't kopstukke of, en dan kreeg'e zien vretten, dat lag altied in
ne zak, baoven op de winkelkoare.
In de kokken, daor stond dan ne warme komme koffie, en mien jas
kon dan luk andreugen biej 't fenuus en zo was dat dan aeven ne
"Pauze", zoas dat rechtevoort heet. Zee wet wal: Rust en Warmte,
dat is good veur 'n mense.
Mangs haj dan ok wal is luk extra zinne in iets, en dan haj zogenaamd 'n paar kepotte eier. En as Jannao dan de panne op 't vuur
zetten, dan was den lekkeren honger wattieds weer genezen!
Op bepaolde tieden dan mos iej met de winkelkoare met bepaolde
dinge rekkening holl'n. Zo mos iej veur de Paosdage volle mosterd in de koare hebben, want dan at iedereene zich zat in de
eiere, en daor heurn now eenmaol mosterd biej. Woarumme ...., ik
wet't neet! Ok veur de feestdage, dan was 't volle krinten e rezienen en ok mos ie' redeluk ges (gist) biej oew hebben want
volle leu bakten dan ne krintenstoetn. En ok veur oldejaor in de
oliebollen, dan mos iej ok volle ollieflessen vol doon.
De ollie haw in 'n klein vat, en dat was altied ne hille knooierieje. Veurnameluk zo rond niejjoar, dan vroor 't vake en was 'n
ollie stief. Dan mos dat vat noar de kokken, boaven 't fenuus um
de ollie dunne te kriegen, veur in de flesse. 't Was dan gruweluk behelpen, maor ja, zo was 't biej iedereene.
Op ne laten vrijdagaovend, ik vegette dat mien laevenlang neet,
't was d'n hillen dag kold en nat en ik hadde nog dree huuze te
goan, dat miej de koare vot ezakt in 'n gat. Ik was 't opens helemaole zat. Doo hebbe ik van Trui Geelink ne grote plakke eigen
gebakken stoette met wosteplaet jes e'had. En ton ik dat op had,
met ne komme warme melk, zoo oet de koo, was ik weer helemaole
op'eknapt en de rest ging ton weer as vanzelf.
Alle leu waor ik in al dee joaren kwam met de winkelkoare, ik
ken ze nog allemaole as of ik d'r nog alle dage komme.
Veurige wekke hek nog vastezetten met de winkelkoare in 'n Apendiek, tussen Bots en de Woorst. Gruweluk vaste, foi dat was miej
wat. Ton ik 's morgens wakker wodden zei miene vrouwe: "Foi, wat
bun iej vannach toch an 't beunen ewes. De matrasse lae haoste
naost 't bedde".
Zo zeej moar, de olde tied bunk nog neet vegetten. 't Was ok
zonne gemeudelukken tied. Maor was dee tied noo volle better of
slechter as noo ... ?
Rekken, Harfst 1994.
Gerard van de Bakker.
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Een foto van het busreisje van winkelier te Nijenhuis uit Rekken
in het voorjaar van 1953. Het was een goede gewoonte om jaarlijks met de klanten een dagje uit te gaan. Dat noemde men klantenbinding. Tegenwoordig zijn dat zegelakties of speciale aanbiedingen. Natuurlijk kon men niet met alle klanten tegelijk op
stap, want dan waren er wel tien bussen nodig, aldus Gerard te
Nijenhuis. Reisjes door heel Nederland fvan Groningen tot Maastricht) en het aangrenzende Duitse gebied (o.a. Teckelenburg en
Dusseldorf) waren geen uitzondering. De meesten gingen nooit op
vakantie, vandaar dat men uitzag naar zo'n reisje. De chauffeur
was de alom bekende Johan Schaperclaus. Op de foto herkennen we
de volgende personen:
Op de voorgrond zittend: Johan Schaperclaus (Gedeeltelijk zichtbaar), Fons Wolterink, Thea Karnebeek, Trees Scholte van Mast,
Freek Meddeler, Tonny Leusink, Annie Slütter, Hennie Rebergen,
Ria Slutter, Truus en Thea te Brake.
Staande erachter o.a. G.ter Avest en echtgenote Hendrika, Willem
Grevink en echtgenote. Jan Meulenkamp en vrouw Heintje, Herman
te Deeseke (Wesseler), Johan en Hanna Kuenen, Willem Kok en
vrouw Marie, Gerrit Steenberg (Heuijland), Johan Averdijk en
Miene, Embert te Deeseke en Diena, Anna Bouwmeester en Gerrit,
Sina en Gerrit Floors (Wesseler), Wim en Grietje Hoenink, Mies
te Nijenhuis, Toon ter Woorst, Tone en Riek Giesbers, Truus Gr.
Kormelink, en Johan Dijkman met echtgenote Dina.
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In het vorig nummer van Old Ni'js gingen we op zoek naar namen
van personen uit Beltrum, We dachten in eerste instantie aan een
uitstapje of een bezoek aan Kevelaer of daaromtrent, omdat de
dames er nogal "duftig" uitzagen. Dit vermoeden bleek gedeeltelijk juist, want de dames staan klaar om op retraite te gaan in
Zenderen, waarschijnlijk in 1936.
Het kostte nogal wat moeite om namen boven tafel te krijgen, omdat de reakties matig waren. Vandaar dat Marian en Freek Verheijen op pad moesten om namen te zoeken en dat is hun aardig gelukt
We gaan eens kijken wat het heeft opgeleverd. Aanvullingen en/of
verbeteringen zijn van harte welkom, al is het maar een enkele
naam.
Voorste rij zittend v.l.n.r.:
1. Bernardina Maria Rotink- Bouwman.
2. Bernardina Maria Rotink- Geerdinck.
3
Schilderink- Groot Beernink.
4
Te Bogt- Stegers.
5
Te Brake.
6
7
Papen- Elferink
8. Hanna Nahuis- Reijerink.
9. Zuster
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Tweede rij v.l.n.r.:
10. Zuster
11
Hofstede
12. Hanne? (Johanne) Pasman
13
Piepers- Nabering.
14
15. Marie Stroete- OldeVrakking.
16
17
Severt- Klein Beernink.
18
Luttikholt- Ten Eisen.
19. Hendrika Helmers- te Fruchte.
Derde rij v.l.n.r.:
20
Reinders (vrouw van het schoolhoofd)
21
Melissen- Stadegaad.
22
Te Veluwe ?
23
24
25. Hendrika Asschert- te Veluwe.
26. Marie Luttikholt- Baks.
27. Marie Stoverink- Geverinck.
28
Pierik
29
Te Boome- Snijders.
30. Mina te Veluwe- Klein Gunnewiek.
31
Schilderink- ter Stappen.
32. Marie Maarse- Goldewijk.
33. Marie Olthof- de Reus.
34. Marietje Beijer
Achterste rij v.l.n.r.:
35. Jannao Nahuis- te Koppele.
36. Jannao Huitink- Tuinte.
37. Johanna Berendsen- te Woerd.
38. Anna Berendsen- te Woerd.
39. Marie Stoteler- Huurneman.
40. Marie Meekes- te Brake.
41. Dina Geverinck- Pasman.
42. Hanna Hofman- Rotink.
43. Marie Huitink- Wantia.
44
Redaktie Old Ni'js.

-18Vraag en Aanbod.
Met deze rubriek willen we onze leden van dienst zijn die iets
zoeken op historisch of genealogisch gebied. Dat kunnen zijn:
boeken, ontbrekende nummers van Old Ni'js (de nummers 1 t/m 15
zijn al geruime tijd uitverkocht), foto's, artikelen of genealogische gegevens.
Gevraagd: Old Ni'js, de nummers 3 (1986) en nr.5 ^987)
H.J. Kuiperij. Needseweg 11
7151 MH Eibergen. Tel.05454-73561
Gevraagd: Old Ni'js, de nummers 1,2,4 (1986), nrs.5,8 (1987),
en: "De Cycloon van 1 Juni 1927", themanummer 1987.
J. Bartelink. Parallelweg 13,
7151 ZZ Eibergen. Tel.05454-75371
Gevraagd: het boekje "Kent U ze nog ... De Eibergenaren?", samengesteld door G. Odink en uitgegeven in 1974, Dit fotoboekje heeft een donkergroene kleur.
J. Baake. Nieuwenhuizenstraat 5,
7161 VB Neede. Tel.05450-94001
Gevraagd: Old Ni'js, nummer 13 (1990) 2 maal.
Hist. Archief Eibergen.
F. Henkei. Tel.05454-74841
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DE ROTONDE
In 't Spieker, ok wal Tien Geboden,
daor hebt 'er vrogger volle 'ewoond.
An 't ende was un hofken met blomen,
maor 't begon naost 'n Protestantenbond.
Eerst kwamp Schut en zo gonk ut wieder,
't middelstuke was variant.
In 't leste "gebod" won'n Gerrit Waevers,
jao, jao, den was daor vasten klant.
Hanneken Boeijink was ziene buurvrouwe,
dee neistern d'r heel wat of.
Hele dage zat ze te tonneken,
aoveral zag ie ze, bie'j, "fien" en "grof".
De kost d'r bie'j, zo was dat vrogger,
't stok neet op een hallef uur.
At 't klaor was, gonk zee naor hoes hen,
al was 't ok 's aovends zeuven uur.
Op de plaatse van dat Spieker,
daor is noo wat niej's e'maakt.
Eibarge is ne rotonde rieker,
waor ze in de ronde jaagt.
Wee had vrogger konnen denken,
da'w dwa's deur 't Spieker zollen gaon.
Of deur de kokken van Gerrit Waevers,
of veur 't bedde van Hanneken zollen staon.
De rotonde mo'w nog beneumen,
ik geleuve, ik wette nen goeien naam.
Neum den hook toch 't Spieker,
't heurt d'r bie'j en klunk veurnaam.
Eibarge, zommer 1994.
Benny Meulenkamp.
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HET WAPEN VAN DE
VOORMALIGE
GEMEENTE BELTRUM

I W VAN PI r [ R S T N

BIJ Konmklijk Besluit van IVlebruari 1819 werd, na een kortstondig bestaan, de gemeente Beltrum opgeheven, en het grondgebeid bij dat van
Eibergen gevoegd In ' Archief" 1961 heeft Mr H J Steenbergen een zeer
lezenswaardig «irtikcl gepubliceerd over de achtergronden van deze opheffing
Weinig bekend is, dat de gemeente Beltium ook een eigen wapen heeft
gevoerd Bij besluit van 20 juli 1816 namelijk weid door de Hoge Raad van
Adel het recht van de gemeente Beltrum bevestigd een wapen "van la/uur
beladen met een bel van goud" te voeren
Merkwaardig is, dat de Hoge R.iad van Adel spreekt van bevestigd ',
hetgeen /ou inhouden dat dit zogenaamde "sprekende" wapen al eerder zou
zijn gevoerd Helaas geeft het zeer fragmentarisch bewaard gebleven archicfje van de gemeente Beltrum, dat ten gemeentehuize van Eibergen
bei ust, geen enkel uitsluitsel omtrent het wapen Ook in de archieven van de
Hoge Raad van Adel en van de Provincie is daarover niets te vinden Het
enige dat bij onderzoek in het gemeentearchiefjc aan het licht kwam, is dat in
1817 dooi S L Cohen te Amsterdam een koperen zegelstempel werd ver
vaardigd met de tekst "Schoutambt Beltrum Provincie Gelderland" Ook
wordt ter secretarie nog een zegelstempel bewaaid, waarop een aflieelding
van het wapen en de tekst 'Plaatselyke Bestuur van Beltrum" voorkomen

- Het wapen van de voormalige Gemeente Beltrum, door J.W. P e t e r s e n , p a g . 2 3 .
1982, in Jaarboek Achterhoek en Liemers, u i t g . Oudh. Ver. De Graafschap.
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Beltrum wilde niet naar Eibergen.
Persoonlijk ingrijpen van Koning Willem I heeft er in 1819 toe geleid, dat de voormalige gemeente Beltrum niet bij Groenlo, maar
bij Eibergen werd gevoegd.
En dat terwijl Beltrum, ook toen al voornamelijk op de stad Groenlo was georiënteerd. De voormalige gemeente Beltrum, komt voort
uit de voogdij Beltrum een onderdeel van de voormalige heerlijkheid Borculo.
De heerlijkheid was een semi-autonome staat in de tijd van de Republiek. De stadhouderlijke Oranjefamilie had de heerlijkheid in
de 18e eeuw door aankoop verworven. Toen het gezin van prins
Willem V op 18 januari 1795 door Fransen en Bataven werd gedwongen naar Engeland te vluchten, werd de heerlijkheid bevrijd uit
de feodale "onderdrukking". Bij tractaat van 16 mei 1795 werd de
heerlijkheid door de Fransen aan de Bataafse Republiek afgestaan.
Sindsdien is het een onbetwistbaar deel van Nederland gebleven.
Voor de inwoners van dit gewest veranderde er heel wat.
Het gebied werd opgedeeld in municipaliteiten; één voor elk dorp.
In totaal waren er zeven: de oude hoofdstad Borculo, de voogdijen
Neede, Eibergen, Geesteren en Beltrum, en de dorpen Rekken en Gelselaar. De voor die tijd democratische, maar ook zeer centralistische staatsregeling van januari 1798, veegden Gelselaar en Rekken van de kaart.
Vijf gemeenten kwamen er voor in de plaats: Borculo en de vier
voogdijen. Ook onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) bleef
deze regeling bestaan. Na de inlijving bij Frankrijk werden de
provinciegrenzen gedeeltelijk hersteld, zij het dat de namen niet
meer terugkeerden. Het oude Gelderland heette bijvoorbeeld Departement de 1'Issel Supérieur. Dedepartementen waren verdeeld in
arrondissementen en deze weer in gemeenten, met een maire aan het
hoofd.
Batenburg
In Beltrum werd dat Johannes Bernardus Antonius Batenburg, op 4
juli 1788 geboren in Groenlo. De familie Batenburg had vele goederen in het Beltrumse gebied, dus de keuze was niet zo vreemd.
Hoewel hij dus eigenlijk een Frans bestuursambtenaar was, werd
hij in 1813 gehandhaafd. Van maire namens de Franse keizer, werd
hij dus burgemeester namens de Nederlandse koning. Dat was niet
zo opvallend. Willem I nam tal van ambtenaren en militairen van
Napoleon "over". Zelfs schroomde de eerste Oranjekoning niet, de
wetgeving en staatsregelingen van de Fransen voor een aanzienlijk
deel in tact te houden. Een terugkeer naar de situatie van voor
1795 was er dus niet bij. Toch werden er wel enkele correcties
aangebracht in de loop de jaren.
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Kopergravure 18e eeuw ( C o l l . J . Baake)

Dat was bijvoorbeeld het nieuwe reglement voor het platteland der
provincie Gelderland. De gemeente Geesteren werd opgedoekt en bij
Borculo gevoegd. De nieuwe regeling voorzag in de benoeming van
een schout voor Beltrum. Burgemeester Batenburg verwachtte zonder
meer voor die benoeming in aanmerking te kunnen komen, zo toont
een artikel van de hand van wijlen H.J. Steenbergen in "Archief"
van 1961 aan. Steenbergen kon putten uit het manuscript van Ba
tenburg in het familiearchief van F.J.H. Weyn Banningh, de ach
terkleinzoon van de Beltrumse burgemeester.
Het reglement ging op 1 januari 1818 in. Op 21 december 1817
kreeg Batenburg te horen dat niet hij, maar mr. Krijn Hogeveen
werd benoemd tot schout. Eén van de laatste daden van de gemeente
raad van Beltrum was in een brief de koning deelgenoot maken van
hun "grievent hartzeer, welke zij gevoelen wegens aanstaande
scheiding van hunnen Burgemeester".
Het mocht niet baten, mr.Krijn Hogeveen trad in functie. Hij maak
te zich niet geliefd bij de bevolking. Vooral niet nadat bleek
dat mr. Krijn in het Utrechtse heel wat op zijn kerfstok had.
Zelfs een persoonlijke missie van Batenburg naar het zomerver
blijf van de koning op het L oo had geen succes. De assesoren en
Raden, die de plaats hadden ingenomen van de gemeenteraadsleden,
besloten nu een rekest te zenden aan de koning, met het verzoek
Batenburg alsnog te benoemen tot schout. De minister van binnen

-23-

Gemeentehuis Eibergen ca. 1905 (Coll. J. Baake)

landse zaken wil aan dat verzoek wel tegemoed komen, maar krijgt
geen kans.
De oude regeling dat de koning zelf de ambtenaren in de heerlijkheid Borculo benoemt, wordt weer van stal gehaald. Het is de minister van financiën die als gevolmachtigde de kastanjes uit het
vuur mag halen. Schout Hogeveen wordt ontslagen, maar Batenburg
wordt niet in zijn functie hersteld. Bij decreet van 17 februari
1819 wordt op voorstel van de minister de gemeente Beltrum opgeheven en bij Eibergen gevoegd.
In Beltrum viel dat besluit helemaal niet in goede aarde. Assesoren en Raden legden terstond hun functies neer en weigerden een
herbenoeming voor de gecombineerde gemeente. Batenburg vertrekt
naar Groenlo, waar hij tot lid van de stedelijke raad wordt gekozen, en waar hij ook mr. Krijn Hogeveen weer op zijn pad zal ontmoeten, maar dat is een verhaal apart. Volgens mr. Steenbergen
heeft de niet-benoeming van de Maire van Beltrum tot schout er
mede toe geleid dat de gemeente bij Eibergen werd gevoegd en niet
bij Groenlo, de geboorteplaats van Batenburg.
Verder terug.
Overigens kunnen we ook nog verder terug in de geschiedenis een
oorzaak zoeken waarom Beltrum een deel van Eibergen is geworden
en niet van de stad Groenlo. We moeten dan naar 1236 toen Groenlo
werd losgemaakt van de heerlijkheid Borculo, door verkoop aan de
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graaf van Gelre en Zutphen. Het buitengebied (Zwolle en Beltrum),
bleef echter Borculo's. De eeuwenlange scheiding, die zoals we al
eerder aanhaalden, werd pas in 1795 opgeheven, liet zijn sporen
achter.
Na 1818 kwam de "Beltrumsche questie" nog enkele malen aan de orde. Voor het eerst was dat in 1880. Vervolgens in 1881, 1918,
1924 en 1947.
Opvallend is, dat de Beltrummers die eigenlijk niet bij Eibergen
hadden willen behoren, later niet meer naar Groenlo wilden. Opvallend is voorts dat ook Groenlo als stadsgemeente, weinig heil zag
in toevoeging van een stuk platteland. Problemen op gebied van
ruimtelijke ordening speelden toen immers nog niet.
Dat Grolle helemaal geen zin had in Beltrum blijkt uit een krantebericht uit 1880, opgenomen in het jubileumboek 'In de Stat van
Grol' door Adriaan Buter. We citeren uit het bericht: ...Wij wenschen de grollenaren geluk met den gelukkigen afloop der zogenaamde Beltrumsche questie, die gedurende enige jaren als een dreigend zwaard boven hun hoofd hing ...

Eibergen,
Ger Dijkstra.
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Twee eeuwen godsdienstvrijheid. 1795 - 1995
Men mag veronderstellen dat er in de katholieke kerk in de XVI
de eeuw heel wat misstanden zijn geweest, omdat Maarten Luther
op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen publiceerde.
Een kerk, -kerkgemeenschap-, is een gemeenschap van gelovige mensen. De mens is niet volmaakt en daardoor kunnen er soms verschil van mening of erger nog, wantoestanden ontstaan.
Soms leidt dat tot scheuring en zelfs afscheiding.
Na Luthers protest gingen langzaam maar zeker velen over tot de
'nieuwe leer'. De invloed van die nieuwe leer drong geleidelijk
aan ook door tot in de Achterhoek. Volgens de overlevering droeg
de Eibergse pastoor Becking, geboren en getogen op een erve Becking in Rekken, op een zondagmorgen in 1616 de Heilige Mis op en
deelde daarna zijn parochianen mee, dat hij tot de 'nieuwe leer'
zou overgaan. Diezelfde middag vertrok hij naar Neede, om daar
de nieuwe leer te verkondigen. Op weg naar Neede ging hij bij de
Scholte Olminkhof aan, waar men hem vroeg: "Als de herder ons
gaat verlaten, wat moet er dan van de kudde worden. Wat moeten
wij doen?" Becking zou daarop geantwoord hebben: "Ik kan niet
anders maar blijf jullie getrouw." En inderdaad zijn de Olminkshofs de katholieke kerk trouw gebleven.
Er braken voor de katholieken heel moeilijke tijden aan, de
katholieke kerk werd een verboden godsdienst en de Nederduits
GereformeerdeKerk werd officiële kerk. (Niet te verwarren met de
tegenwoordige Gereformeerde Kerk.) Veel parochianen volgden hun
pastoor terwijl anderen de oude moederkerk trouw bleven.
Na verloop van tijd bleven er maar weinig priesters over en er
was geen nieuwe aanwas. De kerkgebouwen gingen voor hen verloren
en er was geen leiding meer en de katholieken kwamen als eenlingen te staan in een vijandige wereld.
In de buurschappen werd er kerk gehouden. Zo ook bij Scholte
Olminkhof in Olden Eibergen. Nadat dit werd ontdekt is men uitgeweken naar Brammelo. Later kerkte men op de deel van het erve
Rietraolen; uiteindelijk is daaruit een parochie en kerkdorp ontstaan waarvan de naam onlosmakelijk is verbonden met het erve
Rietmolen.
De pater Conventuelen in de Duitse stad Bocholt kregen van de
Munsterse bisschop de opdracht de zielzorg van de katholieken in
het aangrenzende (huidige) Gelders gebied op zich te nemen.
Vermomd als kippekoopman of marskramer trokken zij rond. Bekend
is dat zij in 1651 in een bos bij Zwilbroek, in de openlucht, in
de kerstnacht de Nachtmis hebben gedaan, waarbij meer dan 1000
personen uit het Gelders gebied de Mis bijwoonden.
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Kerk Zwillbrock. Gevel en
voorportaal in renaissance
stijl. (Foto: G. Bibow,
Ahaus 1969)
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Velen waren van verre gekomen. Deze kerstnachtviering is bekend
geworden als "Bethlehem im Walde". Het jaar daarop werd er een
plaggenkerk gebouwd. Veel later werd er een klooster en klooster
kerk gebouwd. Deze kloosterkerk is de tegenwoordige parochiekerk
van Zwilbroek.
Omdat voor veel katholieken de weg naar Zwilbroek erg lang was,
werden langs de grens, uiteraard op Pruisisch gebied, kapellen
gesticht, zoals: te Suderwick bij Dinxperlo, de Kreuzkapelle te
Hemden voor de katholieken van Aalten e. o. Ook uit de buur schap
Corle bij Vragender ging men naar deze kreuzkapelle. Verder in
Oldenkotte en Niekerk ten behoeve van de katholieken van Haaksbergen. Laatstgenoemde kapel heeft gestaan, daar waar de grenzen
van de provincies Gelderland en Overijssel en de landsgrens met
Duitsland samenkomen.
Voor de genealoog wiens katholieke voorouders in de Gelderse
aangrenzende contreien woonden, is het goed om te weten, dat wanneer men iets over het voorgeslacht niet kan vinden, dat leden
van het voorgeslacht waarschijnlijk op Pruisisch (Duits) gebied
zijn gedoopt. Adriaan Roelofs de voormalige pastoor te Zwilbroek
heeft een alfabetische naamlijst gemaakt op het Zwillbrocker
Taufbuch, welke is opgenomen in zijn boek "Kirche und Kloster
Zwillbrock".
Zo is er ook een transcriptie gemaakt van het doop-, trouw-, en
begraafboek van de Kreuzkapelle te Hemden. Vroeger is men vaak
van verre gekomen om één van deze kapellen te bezoeken om godsdienstplichten te vervullen. In het Zwilbroekse doopboek komen
namen voor van families uit Olden Eibergen, Zieuwent, Harreveld,
Lichtenvoorde, Lochem en zelfs uit Goor.
In Frankrijk brak in 1789 de revolutie uit. Een revolutie met
verregaande gevolgen voor een groot deel van Europa. Alom klonk
de leuze: "Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap!" Napoleon kwam
aan de macht en zijn legers kwamen in 1795 ook in onze contreien.
Of de verkondigde vrijheid overal echt wel vrijheid heeft betekend valt te betwijfelen. Want toen deze legers eenmaal buiten
Frankrijk waren, verviel voor de soldaten de soldij, met alle
gevolgen vandien.
Voor de katholieken viel de vrijheid gunstig uit, het betekende
voor hen weer vrijheid van godsdienst. Eindelijk na bijna 180
jaar kon men weer vrijuit zijn geloof belijden en ter kerke gaan.
In "Den Ligger Gerrit Olminkhof Zijn Schrijfboek 1783", staat genoteerd dat op 9 augustus 1795 te Eibergen voor de eerste keer
de H.Mis werd opgedragen, door een pater van het Zwilbroek. Deze
pater was Anoldus Knikkink in 1740 te Neede geboren. Op 10 oktober 1795 ontving pater Knikkink vanuit Munster zijn benoeming
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Gezicht vanuit de Laagte
op de R.K. keik. gebouwd
in 1875, afgebroken in
1935. (Coll. J. Baake)

R.K. kerk Sint Mattheus,
gebouwd in 1935. Kerk en
pastorie stralen soberheid
en degelijkheid uit.
(Coll. J. Baake)
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tot pastoor van Eibergen. Op 25 oktober worden door stemming de
volgende kerkmeesters gekozen: Jan Derk Harbers (kastelein in de
Klok) voor het dorp, Gerrit Olminkhof voor Olden Eibergen,
Gerrit Willem Alferink voor Hupsel en Hendrik Boerhof voor Mallum. (Genoemde Harbers en Olminkhof zijn mijn betovergrootvaders) .
Ten tijde van de reformatie was het tegenwoordige Nederland een
missiegebied en heette toen De Hollandsche Zending. Na verloop
van tijd werden aartspriesters aangesteld. Toen na 1795 het herstel in de katholieke kerk tot stand kwam, werden er m plaats
van aartspriesters dekens benoemd, die de verantwoordelijkheid
kregen over de dekenaten en deze vorm van bestuur kennen we nu
nog. Pas m het midden der vorige eeuw werd De Hollandsche Zending opgeheven toen de bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld.
Ten aanzien van de plekken waar de katholieken van Eibergen kerkten verwijs ik naar het boek "Mattheuskerk Eibergen 50-jaar",
door F.J. de Leeuw. Aanvankelijk kerkte men in een huis dat
stond op de hoek van de Grotestraat-Whemerdijk dat eigendom was
van Antonius Tankmk, die op het erve Vaarwerk m Olden Eibergen
woonde en die m Lmtvelde was geboren. Antonius was de tweede
echtgenoot van Martme Holschers/Heulskers. (Mijn betovergrootmoeder)
De voorlaatste St. Mattheuskerk werd in 1875 gebouwd. Deze kerk
was na vijftig jaar al m zo'n slechte staat, dat deze moest worden afgebroken en vervangen worden door een nieuwe, de huidige
St.Mattheus. Verlieten anno 1616 leden van de katholieke kerk de
moederkerk, nu in onze tijd is dit ook het geval; nu echter is
het een gevolg van een algehele ontkerkelijking waar veel kerkgenootschappen mee kampen. Ondanks alles zijn velen het geloof
der voorvaderen trouw gebleven. In onze moderne tijd putten zij
kracht uit het geloof. Al met al een reden temeer om nu, anno
1995, een ogenblik stil te staan bij hetgeen ons voorgeslacht
heeft moeten doen om als katholiek te leven en om lange wegen te
moeten gaan naar plaatsen, waar men m gebed kon samenzijn.
Wehl, februari 1995.
J.J.M. Olminkhof.
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Ditmaal gaan we met ons zoekplaatje naar Rekken. We hebben een
oude foto van muziekvereniging Crescendo. Deze foto zou gemaakt
zijn in de twintiger jaren. Crescendo is opgericht op 1 maart
1913 en is één van de oudste nog bestaande verenigingen in Rek
ken. Hopelijk zijn er nog Rekkenaren die nog één of meerdere mu
zikanten herkennen.
Wij vragen dan ook weer:
 Wie staan er op deze oude foto afgebeeld?
 Wanneer is deze foto gemaakt?
Reakties gaarne aan: G. te Nijenhuis.
Rekkenseweg 34,
7157 AE Rekken.
Tel. 054531233.
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Kanalisatie van Berkel en Regge: droom gebleven of
werkelijkheid geworden?
In de negentiende eeuw gingen er stemmen op om iets te gaan doen
aan de belabberde ontwateringssituatie in het stroomgebied van
de Berkel: 's zomers stond de Berkel bijna droog: een groot probleem voor de Berkelschippers en in perioden met veel regenval
overstroomden grote delen van het Berkeldal. Dat betekende schade aan mens, dier en gewas. (1)
Extra moeilijkheid was hierbij, dat molenaars het waterpeil zo
lang opzetten dat er geen houden meer aan was: met het gevolg
inundaties alom.
In 1862 probeerden de burgemeester van Laren, mr. J.E.H, baron
van Nagell en zijn ambtgenoot van Neede, Q.G.N. Heereman middels
een circulaire een vergadering te beleggen met collega's uit
Twente en de noordeljke Achterhoek om de hierboven geschetste
problematiek te bespreken (2).
Koning Willem III gaf het jaar daarop de Gedeputeerde Staten van
Overijssel en Gelderland toestemming de betrokken gemeenten te
machtigen met elkaar in overleg te treden (3).
Op 9 december 1862 kwamen inderdaad in de "Viersprong onder Markelo" afgevaardigden van Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Lochem,
Laren, Borculo, Neede, Eibergen, Goor, Markelo, Diepenheim, Wierden, Haaksbergen en Enschede bijeen. In 1869 zouden ook Weerselo
Ambt Almelo en Tubbergen tot de Berkel-Regge-commissie toetreden.
De gecommitteerden, zoals de afgevaardigden officieel heetten,
benoemden een commissie van zeven leden. Dit zevental vormde het
dagelijks bestuur. Vier leden kwamen uit Gelderland, drie uit
Overijssel. Later werd het evenwicht hersteld en werd een achtste lid -uit Overijssel uiteraard- aan het dagelijks bestuur
toegevoegd.
Van Nagell werd voorzitter van de Berkel-Regge-commissie en is
dat zolang de commissie bestond, ook gebleven.
De toenmalige gemeentesecretaris van Laren, W. Huender, werd ook
secretaris van de Berkel-Regge-commissie.
De commissie toog aan het werk en verzocht ingenieur T.J. Stieltjes de nodige plannen op te stellen. Hij accepteerde de opdracht en bracht in 1871 rapport uit (4).
Stieltjes' plan kan in grote lijnen als volgt worden samengevat:
De Berkel zou van Zutphen tot Lochem zodanig gekanaliseerd moeten worden dat deze voor schepen van 100 tot 150 ton bevaarbaar
zou zijn. Schepen van dit tonnage zouden via een zijkanaal naar
Almelo, het geplande en in 1904 ook inderdaad gereedgekomen
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Kanaal Almelo-Nordhorn, en vandaar de Eems moeten kunnen bereiken. Ook Rijssen zou bereikbaar moeten zijn. Vandaar zou men dan
weer via de Regge naar de Vecht kunnen varen.
Voorts zou de Berkel vanaf Lochem stroomopwaarts tot de Duitse
grens alleen voor kleinere schepen -tot ca. 50 ton- bevaarbaar
moeten zijn.
Het plan werd aangenomen en ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken. De Minister van Koloniën, die zijn collega van
Binnenlandse Zaken verving, keurde het in 1872 in grote lijnen
goed (5).
De Berkel-Regge-commissie was van mening dat er twee waterschappen opgericht dienden te worden, één van de Berkel en één van de
Regge. Maar toen liep het spaak. Gelderland ging met de plannen
accoord, Overijssel niet. Deze provincie was van mening dat niet
2/3 van de betrokken grondeigenaren een waterschap wilde.
In 1877 probeerde men nog eenmaal beide provincies op één lijn
te krijgen, maar dat lukte niet. Overijssel vermocht niet in te
zien, dat een grote aanpak van de Berkel, met alle financiële
consequenties van dien, deze provincie veel zou opleveren.
De commissie is niet echt opgeheven, maar na 1877 gewoon in het
niets opgelost.
Omdat de zoon van de voorzitter, A.J. baron van Nagell, en de
laatste secretaris van de commissie, mr. C.J. Sickesz, resp.
tweede en eerste watergraaf van het in 1882 opgerichte Waterschap van de Berkel waren, is het begrijpelijk, dat het archief
van de commissie aan het Waterschap van de Berkel is overgedragen.
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Is Stieltjes plan, en zijn de bemoeienissen van de commisie dan
allemaal voor niets geweest?
Nee, integendeel. Ten eerste: de beide waterschappen, waarvan
sprake was, zijn wel degelijk opgericht, zij het later dan de
commissie voor ogen stond en ten tweede: al werd het plan
Stieltjes niet uitgevoerd, in de jaren dertig van deze eeuw werd
het Twentekanaal gegraven en dat lijkt opvallend veel op realisatie van de denkbeelden van Stieltjes.
Onlangs verschenen in de pers zelfs berichten over de mogelijkheid het Twentekanaal door te trekken en om tevens aansluiting
te realiseren op het Duitse achterland. Stieltjes' plannen zouden dan wel heel dicht bij verwezenlijking komen.
Er behoeft overigens geen werkgroep in het leven te worden geroepen om de naam Twentekanaal te veranderen in Stieltjeskanaal.
Het Stieltjeskanaal bestaat al; al ligt het in Drente: tussen
Coevorden en Nieuw-Amsterdam.
Henriette Marsman-Slot.
NOTEN:
1. Dit artikel is ontleend aan de inleiding op de inventaris van het archief
van de Commissie t.b.v. de kanalisatie van Berkel en Regge, 1861-1877,
door H.A.C. Marsman-Slot. Uitgave: Waterschap van de Berkel, Lochem 1986.
2. Circulaire van 20 juli 1861. Inv. nr.9.
3. Besluit van 1 mei 1862. B. v. archief Gemeente Lochem 1813-1936;
ing. brieven 1986, verz.nr. 135.
4. Rapport van T.J. Stieltjes. Inv. nr.37.
5. Inv. nr.5. Ingekomen brieven nr.205.
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G.H. ter Horst
G.D. Janssen
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Nieuwenkampsweg 5
Rekkenseweg 32d
Reuvekamp 24
Rekkenseweg 17
Bram Leylaan 82
De Ruyterstraat 21
Lariksweg 70
M. Grijzenstraat 19
Burg. Sraitsstraat 27
Parallelweg 14
Samuelskamp 14
Spillendraaier 1
De Lindevoort 6
lepenstraat 15
Drostlerweg 4
Zonderkamp 16
Apedijk 13
Burg. Kroonstraat 15
Huenderstraat la
Beukenlaan 2
Hoonesweg 5
Zuid Rekkenseweg 6
Zwilbroekseweg 30
Winterswijkseweg 8
Kruiskamp 21
Rekkenseweg 53a
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Nieuwenkampsweg 1
Beukenlaan 23
Molenweg 18
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BE Rekken
AE Rekken
GW Eibergen
AA Eibergen
HG Blokker
GH Rijssen
XS Eibergen
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BP Eibergen
ZZ Eibergen
JW Eibergen
PP Groenlo
AL Rekken
WP Eibergen
CV Eibergen
AJ Rekken
BA Rekken
XE Hoensbroek
DA Eibergen
XJ Eibergen
AH Eibergen
BB Rekken
CK Eibergen
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JE Eibergen
AC Rekken
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XL Eibergen
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AL Rekken
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ZL Eibergen
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792 Mw. E.J. Nijman-Kruidenier
829 Hr. Th.M. Cerneus
832 Mw. J.A. ten Holder-Kettering
833 Mw. Wennink- Groot Bramel
834 Hr. E.H.J. Timmermans
835 Hr. G. Wevers
836 Hr. D. Lourens
837 Hr. L. van Kammen
838 Mw. J.W. Tenkers
839 Hr. H.J. Tankink
840 Hr. J.M. Wansink
841 Mw. J. Griesen
842 Mw. J. Breustedt
843 Mw. A. Bouwmeester
844 Mw. F. Lenselink
845 Hr. E. Simens
846 Hr. H.J. Stomp
847 Hr. G.J. Slotboom
848 Hr. G.H. Onstein
849 Mw. D. Onstein-Brandenbarg
850 Hr. H.J. Lammers
851 Hr. B. Floors
852 Hr. D. Pardijs
853 Hr. A. Abbink

Kranenweg 3
Mallumsemolenweg 116
Rekkenseweg 43
Munsterdijk 2
H. ten Catestraat 64
Eikenlaan 3
Gladiolenstraat 23
Zonderkamp 16
Hagemanstraat 58
Ericaplein 11
Hölterweg 20
Tulpstraat 7
Winterswijkseweg 16
Nachtegaalstraat 36a
Rekkenseweg 15
De Maat 25
Beukenlaan 31
Zwilbroekseweg 20
Boterbloemstraat 64
Slemphutterweg 3
Hoonesweg 8
Leppinkstraat 10
Apedijk 5
De Lindevoort 31
Molenweg 35
Verb. Metnanstraat 39
Gantvoort 25
Aalsburg 15-01
Stokkersweg 11
Zuid Rekkenseweg 2
Zuid Rekkenseweg 2
Rekkensebinnenweg 29
Acaciastraat 2
Bronkhorstkamp 25
Bronbeekstraat 62

7152
7152
7157
7151
7151
7151
7151
7157
7151
7151
7157
7102
7152
7151
7152
7151
7151
7152
7322
7157
7152
7151
7152
7157
7213
2282
7161
6602
7151
7157
7157
7152
7151
7151
7151

CM
AV
AD
MB
ZD
WZ
WE
AJ
AH
WC
AH
CF
BW
TS
AA
BJ
XL
BS
GX
CX
AH
EP
AM
AK
XB
GM
KK
TR
MK
BB
BB
AK
XP
DH
EK

Eibergen
Eibergen
Rekken
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Rekken
Eibergen
Eibergen
Rekken
Winterswijk
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Apeldoorn
Rekken
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Rekken
Gorssel
Rijswijk
Neede
Wijchen
Eibergen
Rekken
Rekken
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen

Aanvulling ledenlijst Historische Kring Eibergen
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876

Hr.
Mw.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Mw.
Hr
Mw.
Hr.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Hr.
Hr.
Mw.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
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W. Veldhoen
R.K. Jansen
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F.J. Boswinkel
A. Paxton- Boeve
D.J. Lansink
G. Endeman
B. Smeenk
A.C. Braam
Monninkhof
T. Wissink-Reesink
J.M. Nieuwenkamp-Schenk
Beusink
L.H. Kolthof
J. Stokkers
H. Somsen
B. Nijhof- Odink
J. Knoops
J. te Biesebeek
J. Overbecking

H. Pelle

Vredensebaan 2
Vredensebaan 2
Anjerstraat 10
K. Doorraanstraat 4
Leugemorsweg 2
Kattenborg 16
2 Orchard Vieuw
De Lindevoortl3a
Hupselseweg 96
Zwilbroekseweg 1
Julianastraat 5
Zaanstraat 45
Spinbaan 12
't Brendeke 4
Molenweg 20
Lariksweg 64
Oude Borculoseweg 7
Te Braakstraat 13
Enschedesestraatl42
Roskampstraat 125
W.A. Vultostraat 98
Rabeldersteeg 2
Krebberskamp 16

7157 BG Rekken
7157 BG Rekken
7151 WG Eibergen
7151 DM Eibergen
7151 ML Eibergen
7151 XG Eibergen
Herts SG75RL Engeland
7157 AK Rekken
7151 NR Eibergen
7152 BS Eibergen
7151 CP Eibergen
7523 HB Enschede
7005 AD Doetinchem
7152 BT Eibergen
7151 NA Eibergen
7151 XS Eibergen
7151 NH Eibergen
7151 CK Eibergen
7481 CT Haaksbergen
7602 JZ Almelo
3523 TX Utrecht
7141 BH Groenlo
7152 JB Eibergen
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