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Omdat u dit nummer van Old Ni-js ontvangt in de kersttijd, leek het ons een
goede gedachte, ditmaal te openen met een fragment uit het aloude kerstverhaal
uit Lucas 2, zoals het ongeveer 20 jaar geleden in een gedicht verwoord werd in
ons eigen Eibergs dialect door Gerrit Odink. Het treft ook in dit gedicht weer,
hoe hij in beeld- en klankrijk dialect intieme gevoelens weet te vertolken en weet
te bemoedigen: "Al buj mangs wied verdwaald!"

Lucas 2 :12
't Is nach in 't veld van Bethlehem:
Och, stelt oew dat es vuur,
De herders ligt te slaopen,
't Is röstig op dit uur.
De lach steet vol met sterren
En wieters niks as nach.
D 'n oldsten van de herders
Zit stille door op wach.
Daor zitte in zien 'n eenmood,
De tied geet drao vebiej,
Hee trok es an zien piepken
En veult zich meu noch bliej.
Toch isse wal tevraene,
De stilte dut um good.
Hee kik es nao de slaopers
En 't vee: 't Hef niks gin nood.
Dan scheukte luk achteraover,
Hee dommelt hendig weg.
En dreumt zich in de warmte
In ne koepel, groot, vol lech.
Hee zwaait met beide arme,
De ogen doot um zeer!
Daor flikkert zovölle lechjes,
O, griep! Een vuur daalt neer!
Van schrik kröppe in mekare,
Hee smit zich in 't zand,
O, God! Hee kan neet roopen.
Zien heuf steet vaste in brand!
Daor heurte in de wiete
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Eenjub'lend engelenkoor.
Hee schudt de slaopers wakker,
Ze kiekt: is 't waorl 't Is waar!
't Is waor, zingt ok de eng 'len,
"'t wonder is gebuurd!"
En waes noo maor neet bange.
God zelf hef ons estuurd!
En eeuwig is 't teken,
Dit geldt de hele waald:
"Gij zult het kindeke vinden",
"Al buj mangs wied vedwaald!"
G. Odink (De Hölter)
Uit de bundel:
Daor veul'n ik mien a'lene. (1974)

Van de Bestuurstafel
Terugblik 1995
Ledental. Eind 1994 schreven we, dat we, gezien het grote ledengetal van ca 850
geen verdere groei verwachtten. Nu kunnen we constateren, dat we in 1995 gestegen zijn tot over de 900 leden. Zouden we in ons jubileumjaar 1996 een ledenaantal van 1000 kunnen bereiken? Het zou uniek zijn in de Achterhoek!!
Aktiviteiten. We organiseerden, in samenwerking met het museum De Scheper
onze langzamerhand tot een traditie geworden filmdag in maart; in mei kwam het
laatste deel van Eibergen in Oorlogstijd van de drukpers; daarnaast kunnen we
terugzien op een prettige excursie in mei naar Huis Verwolde bij Laren en het
boerderijmuseum "De Lebbenbrugge" te Borculo. Over onze publicaties in 1995
leest u elders in dit nummer.
Het bestuur vergaderde in 1995 zes maal, daarnaast namen bestuursleden deel aan
de besprekingen van de werkcommissies voor het filmfestival, de excursiemiddag
en de redactie van Old Ni-js.
Ook heeft ons bestuur een stem in de gemeentelijke straatnaamcommissie, die enkele malen vergaderde om namen te bedenken voor nieuwe straten. Daarbij wordt
in de laatste tijd vaak naar historische namen gezocht, waarbij ons veldnamenonderzoek vaak als basis blijkt te kunnen dienen.
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1996 H.K.E. bestaat 10 jaar!!
Feestelijke Ledenvergadering. Waar anders dan op onze ledenvergadering zullen
we aandacht geven aan ons 10-jarig bestaan?
Daarom vragen wij u: Bezoekt in grote getale onze Ledenvergadering op
zaterdag 13 April in het Muldershuis. Aanvang 14 uur.
We hebben voor deze vergadering beslag kunnen leggen op Drs. Eric W.A.
Mulder van het museum Natura Docet en bekend vanwege zijn boeiende manier
van vertellen voor zowel jong als oud. Hij zal voor ons een door velen als prachtig ervaren lezing houden over het Dinkelland, uniek vanwege zijn flora, fauna en
geologische historie.
Natuurlijk wordt de leden op deze vergadering ter verfrissing meer aangeboden
dan een kopje koffie. Wij verheugen ons nu reeds op een goede opkomst en een
fijne middag.
Filmfestival 17 maart 1996
Ons jaarlijkse filmfestival hopen we te houden op zondag 17 maart in zaal De
Klok. We rekenen weer op een middag- en avondvoorstelling. Op het (nog voorlopige) programma staan een film van het jaar 1930 en één uit de vijftiger jaren.
Kaartverkoop. Gelukkig vond Herman Schepers zijn opvolger Bloemenhuis Fleurona bereid, de kaartverkoop voor ons filmfestival te verzorgen. Daardoor blijft
de kaartverkoop op hetzelfde adres. Telefonische aanvragen kunnen gedaan worden bij Herman Schepers, die op zijn oude adres in de Grotestraat is blijven wonen. Tel. 0545-471333. De kaartverkoop start op 1 februari 1996.
Excursie 10 of 17 mei
Ook dit voorjaar hopen we een zaterdagmiddag-excursie te houden. De datum ligt
nog niet geheel vast in verband met nog te maken afspraken met musea en organistoren. In ons maarmummer van Old Ni-js hopen we de zaak rond te hebben.
Dan komen we er op terug.
Veldnamen
De heren J. Wikkerink, J. Tijsma en W. Brökker zijn afgelopen winter gereed gekomen met het opnieuw in kaart brengen van de kadastrale kaarten van Eibergen
ten behoeve van het veldnamenonderzoek. De voltooiing is daarmee in zicht geko
men. In Beltrum schijnt het onderzoek nu ook goed te vorderen, zodat de ruim 20
kaarten van Beltrum dan ook spoedig getekend kunnen worden. De resultaten van
het veldnamenonderzoek zullen dan na ruim 10 jaar te boek kunnen worden gesteld. Eén troost: ook elders in de Achterhoek vergde de niet gemakkelijke afwerking lange tijd.
De redactie.
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Totterus of Toddenrus. Een Reactie.
Op het verhaal over Totterus in Old Ni-js nr. 25 van maart 1995 ontving ik een reactie van ons lid F.G. Henkei, die inhaakte op een slordigheid mijnerzijds. Ik
schreef n.1. op pagina 6, dat de vroegere textielkooplui, die met "de pak" op de rug
de boerderijen afgingen om hun koopwaar aan te bieden, meest Joden waren De
heer Henkei wijst mij in zijn brief van 29 maart als volgt terecht:
"De Todden waren niet meest Joden." En hij vervolgt dan: "Uit het
boek "Werken over de grens", een toelichting op een catalogus van de
gelijknamige tentoonstelling, die van januari 1993 t/m april 1994 heeft
gelopen in Assen, Cloppenburg (Did), Hoorn en Lingen (Did), blijkt,
dat deze Todden vooral kwamen uit het noordelijk Munsterland. De
voornaamste herkomstdorpen waren Recke, Mettingen, Schapen en
Hopsten, met elk meer dan 150 reizende handelaren. Van Hopsten is
bekend, dat 206 mannen zich met de "Wanderhandel" bezig hielden.
En dat op een inwoneraantal van 1.988 mensen. Zowat 407c van de
hele bevolking!
Overwegend Katholieke dorpen in een overwegend katholieke streek,
zoals Munsterland ook nu nog is. In het hoofdstuk "Gekomen en
Gebleven", waarin verhaald wordt, hoe een bepaalde Westfaalse
Todden familie (Gerhard Huesmann, gehuwd met Anna Wesseling),
zich blijvend vestigde in ons West-Friesland, staat ook letterlijk: "Op
enkele uitzonderingen na waren de meesten rooms katholiek. En in een
voetnoot bij deze zin wordt naar -zegge en schrijve- één familie
verwezen, waarvan bekend is, dat ze Luthers was. In de beide hoofdstukken over dit onderwerp komt geen enkele Joodse Tödde voor.
Tot zover de heer Henkei. Bedankt voor de uitvoerige uitleg en het herstel van
mijn fout. Dat Todden meestal geen Joden waren, wordt ook aangetoond in het
proefschrift van Jan Lucassen, een onderzoek naar de trekarbeid in Europa van
1600-1900, dat in 1984 als boek verscheen onder de titel "Naar de Kusten van de
Noordzee". Daarin komen, naast alle vormen van trekarbeid zoals die van de
"Hannekemaaiers" en de veenarbeiders, (poepen en mieren), ook de rondtrekkende handwerklieden en marskramers aan de orde, waaronder de Todden. Ook
Lucassen vond het opvallend, dat praktisch alle marskramers rooms-katholiek
waren. Alleen in Noord-Frankrijk kwamen reizende Joods textielhandelaren voor
in de 19e eeuw. Dat er onder de Westfaalse Todden nogal wat rooms-katholieken
waren, lijkt te worden bevestigd door het feit, dat de grondleggers van tot de verbeelding sprekende namen van warenhuizen, zoals C&A (Brenninkmeijer), V&D
(Vroom en Dreesmann) en P&C (Peek en Cloppenburg) rooms-katholiek waren.
E.H. Wesselink
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Boerderijnamen in Rekken
Aanvullingen op een artikel in "Old Ni-js", Nr: 22; april 1994. (pg. 7, 9,
en 10.) van J. Grijsen en B te Vaarwerk.
De aanvulling is vrijwel uitsluitend gebaseerd op nadere studie van het bevolkingsregister van Rekken tussen 1819 en 1826. De studie wordt voortgezet in de
overige registers van 1826 tot 1930. Om die studie te vereenvoudigen wordt nu
gewerkt aan een overzicht van de wijzigingen in de huizennummering in genoemde periode.
Om vergelijking gemakkelijk te maken zijn de boerderijnamen in bovenvermeld
artikel(alleen in Rekken) genummerd van 1 t/m 106. Deze nummers zijn vermeld
aan het slot van dit overzicht en staan tussen haakjes achter de huizennummering
van 1819. Omdat de volgorde van de huisnummering in 1819 informatie kan geven over de lokatie van de betreffende boerderij of woning is die volgorde aangehouden. Diverse opmerkingen zijn p.m. vermeld.
De volgende personen hebben de moeite genomen de aanvulling achteraf nog eens
kritisch te bezien. Dank daarvoor, ook voor de vele genoeglijke gesprekken die er
toe hebben geleid dat mijn kennis van Rekken en zijn bewoners een beetje dichter
bij het peil is gekomen van dat van de Rekkenaren van oudsher.
J. H. J. Aamink, Corn. Trooststraat 90 Haaksbergen;
H. J. te Nijenhuis, Hölterweg 16 Rekken;
B. D. Nijenhuis, Lindevoort 38, Rekken;
G. te Nijenhuis, Rekkenseweg 34, Rekken.
H. J. Hartemink, Ruskesslatweg 2, Rekken.
J. H. Roossink, Hölterweg 6, Rekken.
J. W. Geesink, Hölterweg 28, Rekken.
Voorts hebben A. J. Mellink, Diekerweg 3 en J. W. Hietbrink, Rekkense Binnenweg 41 tot slot de moeite willen nemen dit overzicht te controleren. Desondanks
is het niet uitgesloten dat in de vermelde adressen nog fouten voorkomen.
Het is vaak niet zeker of een boerderij op dezelfde plaats (vermelde adres) heeft
gestaan. Het lijkt er voorts op dat enkele boerderij namen bij verhuizing van de
bewoners naar een andere vestiging zijn meegenomen. Door de familienaam van
de echtgenotes waar mogelijk te vermelden, blijkt bij welke boerderijen de familie naam pas omstreeks 1819 is gaan verschillen van de boerderij naam.
"De Helle"
Nr:153. (60)
Adres: Rode Slatweg 4; H. J. Boevink.
Bew. in 1819: Henricus Brummelhuis, geb. 2 juli 1791 te H'bergen en zijn echtg.
Janna Volkers, geb. 23 juli 1802 te Haaksbergen Ook Engbert ter Horst, geb. 21
sept. 1766 te Rekken, zijn overleden echtg. Hendrica Kleinsman.
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"Klein Holters"
Nr:154. (98)
Adres: Rekkense Binnenweg 18; fam. Esselink. (Pagenboom)
Bew. in 1819: Gerrit Jan Odink, geb. 2 jan 1782 te Rekken, landb. en zijn echtg.
Hendrica Sikkink, geb. 30 juli 1788 te Rekken.
"De Pagenboom" is een boerderij in Borculo; daarvan zijn de "Esselinks" afkomstig. De naam "Holters" is in Rekken verdrongen. Dat is misschien in de hand ge
werkt doordat nog twee boerderijen in Rekken de naam "Holters" gedragen hebben. De naam is toch meegegaan naar de boerderij aan de Brokersweg 1 "Holterman". Die boerderij is gebouwd omstreeks 1860 door Frederik Holters. Vanaf
die tijd is de familie Esselink op "Groot Holters" gevestigd, (zie 155); "Klein
Holters" verdwijnt als zelfstandige woning.
"Groot Holters"
Nr:155. (10)
Adres thans: (zie "Klein Holters".)
Bew. in 1819: Jan Arend Weerkamp, geb. 13 juli 1748 te Winterswijk en overl.
27 januari 1818; zijn echtg. Anna Catharina Greevers, geb. 25 feb 1752 te Winterswijk, (zij vertrekt in mei 1825 naar "De Bodden".)
Opm: Is de betekenis van de naam "holter" hier mogelijk "timmerman"?
Het schillen van eikenhout t.b.v. de leerlooierij was een taak van een "holter", is
ook geopperd!
"Meerbekke"
Nr:156. (100)
Afgebrand in 1961, de oorzaak van de brand is niet bekend. "Meerbekke" stond
naast "Groot Holters", ongeveer op de kruising Havelandweg/ Rekkense Binnenweg en ca 20 meter van de weg. De restanten van de waterput zijn in het weiland
nog aanwezig.
Bew. in 1819: Albert Klein Poelhuis, geb. 15 juli 1737 te Winterswijk, landb. en
zijn echt. Janna ten Hagen, geb. 15 juni 1740 Winterswijk.
Waarschijnlijk is "Meerbekke" een pachtboerderij, in het begin van deze eeuw
wordt deze eigendom van de familie Planten. Deze boerderij komt voor 1200 al
in Rekken voor.
"Broeks"
Nr:157. (61)
Adres: Rekkense Binnenweg 37 of 37a; A. G. Lansink.
De vroegere boerderij is nu in gebruik als veeschuur.
Bew: in 1819; Derk ten Broeke, geb.1 okt 1760 te Rekken, landb. en zijn echtg.
Aleida Hoenink, geb. 15 juli 1776 te Rekken.
De schrijfwijze in het bevolkingsregister is "Broeks" en ook "'t Broeksz". Het
"Oosterbroek" aan de Borgweg 13 wordt ook "Brooks" genoemd.

Boerderij "De Helle" aan de Rode Slatweg. Thans woonhuis van de familie Boevink.
De foto is gemaakt in de vijftiger jaren.

^\

"Klein Holters" was gelegen aan de Rekkense Binnenweg. Nu noemen we het
"Pagenboom" en de bewoners zijn Esselink. Foto zestiger jaren.
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"Middelhuis"
Nr:158. (52)
Adres: Rekkense Binnenweg 39; G. J. Wassink en D. J. Harmsen
Bew. in 1819; Jan Hendrik Meilink, geb. 24 oktober 1787 te Rekken, landb. en
zijn echtg. Harmina Gesina Hoenink, geb. 25 juli 1785 te Winterswijk.
Middelhuis wordt ook reeds vöör 1200 genoemd.
"DeTenker"
Nr:159. (101)
Adres: Rekkense Binnenweg 20; H. G. Kolkman.
Bew. in 1819; Jan Planten, geb. 27 maart 1768 te Rekken, koopman, zijn echtgenote Johanna Hendrica Tanking, geb. 15 okt 1786 te ? (In het bev.register staat
"Tenkers"; in Rekken uitsluitend bekend als "De Tenker".
"Olden Kuper"
Nr:160. (39)
Adres: Havelandweg 8; G. van Geldorp.
Bew. in 1819; Teunes Hoenink, geb. 6 augustus 1776 te Winterswijk en zijn echtgenote Berendina Kormelink, geb. 11 april 1776 te Winterswijk.
In het bevolkingsregister wordt deze boerderij "Kuiper" genoemd. In 1819 woont
er al geen familie Kuiper meer op deze boerderij; hoewel deze familienaam (op
"Den Bosch" en later ook op "Bekking") wel voorkomt. Het is Hoenink geworden. Op de oude boerderij woont nu thans de familie van Geldorp, de familie
Hoenink woont op een nieuwe vestiging aan de Havelandweg 6, deze heet nu
"Kupers" of "Nieuw Kupers".
"'t Hag"
Nr:161. (104)
Adres: Havelandweg 3; A. G. W. Leusink.
Bew. 1819; Maria Rosink; geb. 1 nov 1767, wed. van Jan Roelvink.
"Den Pol"
Nr:162. (7)
Ca 1860 afgebroken.
Bew. 1819; Hendrik Polman, geb. 25 juli 1752 en overl. 14 dec 1816. Daarna
Johannus Albertus Grobbink, geb. 31 juli 1790 en zijn echtg. Catharina Kuipers.
"Den Pol" heeft dicht bij de Berkeloever gestaan,de boerderij lag tussen "Kuiper"
en "Sjongen"; de hoge bomen geven de plaats nog aan. Het werd ook wel "Klein
Sjongen" genoemd.
"Sjongen"
Nr:163. (26)
Adres: Rekkense Biimenweg 22; F. E. J. ten Barge.
Bew. 1819 Jan Sjongen geb. 5 feb 1762 te Rekken, metselaar.
"Burapthuis"
Nr:164. (81)
Adres: Rekk. Binnenweg 43; A. J. Stokkers. Bew. 1819; Hermanns Bumpthuis,
geb. 23 juli 1748 te Rekken. Hij woont er met een broer en zus, en is ongehuwd.
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Helaas zijn er geen origin ele foto's van de "Meerhekke". Deze zijn allemaal verloren
gegaan tijden s de brand in 1961. Er is alleen n og een tekening, gemaakt door een
onderduiker in de oorlog.
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Melkbussen schuren bij "Bumpthuis" aan de Rekkense Binnenweg in 1940 door
Albert en Hanna Plan ten , derde persoon is onbekend.
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"Evers"
Nr:165. (17)
Adres thans: Rekkense Binnenweg 45; A. G. Hogemans.
Bew. 1819 Herman Simmelink, geb. 16 juni 1771 te Groenlo en zijn echtgenote
Hermina Mentingberg, geb. 31 mei 1761 te Rekken.

"Zwarte Maat"
Nr:166. (54)
Adres: Rekkense Binnenweg 24; G. J. ter Maat.
Bew. 1819 Geert Annevelink, geb. 15 dec 1750 te Rekken en zijn echtg.
Geertruid Krosenbrink, geb. 15 juni 1751 te Winterswijk.
"Witte Maat"
Nr:167. (53)
Adres: Rekkense Binnenweg 47; G. H. Bats.
Bew. 1819 Tone ter Maat, geb. 25 feb. 1753 te Rekken en zijn echtgenote Engele
Simons, geb. 19 maart 1747 te Rekken.
"Den Horst"
Nr:168. (102)
Adres: Hölterweg 15; P. L. A. M. Muskens.
Bew. 1819; Arend Planten, geb. 27 jan 1772 te Rekken en zijn echtg. Gerritdina
ten Dijke, geb. 14 aug 1794 te Rekken. (Arend Planten overlijdt 10 jan 1829;
zijn weduwe hertrouwt met Hendrik Jan Boevink)
"Hölter"
Nr:169. (103)
Adres: Hölterweg 17; tot juli 1994 J. ten Bergen.
Bew. 1819 Gerrit Planten, geb. 8 dec 1776 te Rekken en zijn echtg. Janna Geertruid Wanders, geb. 14 okt 1785 te Winterswijk. Deze boerderij stond in 1819 op
een andere plaats; tussen "Simens" Nr: 170 en "Den Horst" Nr: 168. (ongeveer
halverwege) De toegangsweg naar "Den Horst" lag tussen "Simens en "De
Witte Maat" aan de huidige Rekkense Binnenweg en was tevens de toegang naar
het erf van de "Hölter". Omstreeks 1885 is deze boerderij afgebroken en, geheel
vernieuwd, herbouwd op de huidige lokatie.
"Simens"
Nr:170. (27)
Adres: Rekkense Binnenweg 51/53; firma H. Riethorst.
Bew. 1819; Berend Simens, geb. 25 juni 1773 te Rekken en zijn echtg. Janna
Geesink, geb. 27 juli 1775 te Rekken.
Deze boerderij is de 2e Simensplaats; want Nr: 178 heet ook "Simens". Ter
onderscheiding heette Nr: 178 "Ziemberend". Dit "Simens" stond op de plaats
van het huidige woonhuis aan de Rekkense Binnenweg 51, de familie Riethorst
woont hier. Het is misleidend dat in 1819 op "Simens" ook een Berend Simens

-12-

woonde. In de 18e eeuw woont op "Siemberend" ook een Berend Simens, zijn
dochter Fenneke trouwt met Jan Hamien ten Barge. Hij i.s in 1819 de bew. vam
"Siemberend". Het is nog niet duidelijk welke van de beide boerderijen, Nr: 170
of Nr: 178, de oudste is, waarschijnlijk Nr: 178.
"NÜenhuis"
Nr:l7I. (18)
Adres: Rekkense Binnenweg 28; H. Grooters.
Bew. 1819; Gerrit Roossink, geb. 2 mei 1757 te Rekken en zijn echtgenote
Elisabetli Nijenhuis, geb. 18 jan 1767 te Rekken. Ook op dit adres de kleermaker
Jan Albert Nijenhuis, geb. 30 nov 1781 te Rekken en zijn echtg. Hendrica Odink,
geb. 31 okt 1790 te Rekken. Deze boerderijnaam bestaat reeds \ö()r 1200 in
Rekken.
In "Nijenhuis" zijn meerdere gezinnen gehuisvest; er is sprake van "Nijenhuis" en
"Nijenhuiskamer". De families Tankink en Nijenhuis wonen er na 1819. In 1927
vertrekt de familie Nijenhuis naar een nieuwe woning aan de Hölterweg, thans
Hölterweg 26. Dit huis is de kosterswoning tot na 1945; dan wordt de huidige
küsterswoning, Lindevoort 18, achter de Pastorie gebouwd.
"Lammers"
Nr:172. (45)
Vennoedelijk afgebroken of bij een verbouwing met een naburige boerderij, mogelijk Nr: 171 samengevoegd. Op de kadasterkaart van 1847 ligt "Lammers" in
de directe nabijheid van "Nijenhuis".
Bew. 1819; Teunis Klanderman, geb. 3 maart 1781 te Rekken en zijn echtgenote
Aaltjen Berenschot, geb. 11 nov 1770 te Rekken.
Ook wonen hier Jan te Deeseke, geb. 9 juni 1793 te Rekken en Geertruyd te Hennepe, geb. 24 dec 1790 te Aalten.
"Kippert"
Nr:173. (28)
In 1857 door de Diaconie aangekocht.
Adres thans Hölterweg 2; In 1992 afgebroken en vervangen door een dubbel
woonhuis; H. J. Mellink en F. J. Meilink.
Bew.in 1819; Derk Stomps, geb. 9 dec 1772 te Vreden en zijn echtg. Menders
Stomps, geb. 15 april 1756 te Rekken.
Opmerking: In het bevolkingsregister staat "'t Kip", mogelijk ter onderscheiding
van het dorpsgedeelte aan de zuidzijde van de Berkel met dezelfde naam spreekt
men over "Kippert".
"Tieberink"
Nr:174. (43)
Adres: Den Borgweg 1;
Bew.in 1819; Jan Negberink, landb., geb. 2 aug 1772 te Rekken en zijn
echtgenote Maria Planten, geb. 28 sept 1765 te Rekken, (op "Odink") In Rekken
kent men deze boerderij als "Triebeke(r)".
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"Fennen"
Nr:175. (55)
Afgebroken of samengevoegd met naburige woning, b.v. met "'t Kip".
Bew. 1819; Jan Annevelink, geb. 5 jan 1789 te Rekken en zijn echtg. Hendrica
Boeyink, geb. 11 juni 1785 te Rekken.
Dit huis heeft waarschijnlijk aan het begin van de Borgweg gestaan, vermoedelijk
rechts. De kadasterkaarten geven in de buurt van "Tieberink" en "De Wever" wel
bebouwingen aan.
"De Wever"
Nr:176. (62)
Adres: Hölterweg 5 en 7; Fam. Spilleman/Lainaker.
Bew. 1819; Hendrik Willem Bennink, geb. 2 feb 1766 te Rekken en zijn echtg.
Willemken Tanking, geb. 25 maart 1782 te Rekken.
"Eunk"
Nr:177. (19)
Deze boerderijnaam komt omstreeks 1633 reeds in Rekken voor, ook geschreven
als "Uink". In het bevolkingsregister staat "Odink".
Adres: Hölterweg 1; J. G. Tenkink.
Bew. 1819 Jan Roerdink, geb. 4 april 1801 te Winterswijk en zijn echtg. Janna
Geertruid Planten, geb. 23 dec 1803 te Rekken.
Engbert Odink, timmerman, geb. 26 sept 1793 te Rekken en zijn echtgenote
Aaltje Temmink, geb. 22 feb. 1792 te Haaksbergen, woonden hier ook, waarschijnlijk tijdelijk. Dit echtpaar heeft op verschillende adressen in Rekken gewoond; wellicht in verband met timmerwerk dat Engbert was opgedragen. Opm:
"Odink" komt ook voor in de naam van een vroegere daglonerswoning aan de
Ruskesslatweg 4; dit huis is nu bewoond door de familie van Mameren.
"Stegen Harmen"
Nr:l77a.
Adres: Hölterweg (tussen 5 en 9);
Bew.na 1819; Jan Harmen Negberink, metselaar, geb. 18 aug 1775 te Rekken en
zijn echtg. Geertruida Vonhof, geb. 20 mei 1792 te Winterswijk. In 1819 wonen
zij op het Nr: 177; mogelijk om dezelfde reden als Engbert Odink. Dit huis is
mogelijk eigendom van de eigenaar van Nr: 177.
Afgebrand in 1932. (bericht in Zutphense Courant) Niet herbouwd. In Rekken
was de naam "Stegen Henniene"; naar één der laatste bewoners: Hermina Negberink, geb. 31 mei 1851 en overl. 4 oct 1926.
"Siemberend"
Nr: 178. (63 en 70)
Adres: Hölterweg 11/13; G. H. Braakman.
Bew. Jan Harmen ten Barge; geb. 2 aug 1767 te Rekken, koopman/landbouwer,
en zijn echtgenote Eva te Raa; geb. 29 mei 1770 te Neede.
Opm: Vroeger heette deze boerderij ook "Simens"; waarschijnlijk ter onderschei-
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In de zeventiger jaren is deze foto gemaakt van "Den Horst" aan de Hölterweg 15.

Mt.

Aan de Hölterweg 17 vinden we deze Olde Schöppe van de "Hölter".
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ding kreeg deze de naam "Z(S)iemberend". Deze naam is door één der vroegere
bewoners meegenomen naar een nieuwe vestiging aan de Kienvenneweg, de huidige boerderij van B. J. Hoenink aan de Kienvenneweg 3. Zie verder de toelichting bij Nr: 170.
"Harms"(oud)
Nr:179. (15)
Niet meer op dezelfde plek aanwezig; afgebroken omstreeks 1825 en elders herbouwd, (zie Nr: 199)
Bew: 1819; Gerrit ter Horst, geb. 5 aug 1770 te Rekken en zijn echtg. Harmina
Rosink, geb. 15 okt 1776 te Haaksbergen. (Deze familie vertrekt ca 1825 naar
"Bargwever" Nr: 194.)
"Roossink"
Nr:180. (64)
Deze boerderijnaam komt reeds voor 1633 in Rekken voor.
Adres: Hölterweg 6; J. H. Roossink.
Bew. 1819; Frederik Roossink, geb. 26 feb 1758 te Rekken; weduwnaar van
Neeltje Martens, geb. 27 aug 1759 te ???.
Ook wonen hier Jan Albert Nijenhuis, geb. 30 dec 1781 te Rekken, kleermaker,
zijn echtg. Reintjen Lichtenberg, geb. 27 sept 1779 te Ruurlo.
Jan Roelof Kolthof, geb. ??? en zijn echtg. Geertruida Roossink, geb. ?? te ??
"Deeskerhuisjen"
Nr:181. (56)
Afgebroken omstreeks 1850 ???
Bew. 1819; Gerrit Annevelink, geb. 8 okt 1782 te Rekken en zijn echtgenote
Geertruid ter Paske, geb. 27 okt 1779 te Eibergen.
Deeskerhuisjen is een daglonerswoning die waarschijnlijk bij Nr: 184; "Deeseke"
of bij Nr: 183; "Den Bosch" hoorde. Andere namen zijn ook in omloop, bijvoorbeeld "Kuipershuisjen".
"Borker"
Nr:182. (20)
Adres: Hölterweg 16; H. J. te Nijenhuis.
Bew. 1819; Willem Lansink, geb. 12 jan 1761 en zijn echtg. Gesina Tenckers,
geb. 1 april 1763.
Arma Catharina Weerkamp-Greevers, wed. van Jan Arend Weerkamp. (Zij komt
in 1825 van "Groot Holters".)
De "Borker" van 1819 stond dichter bij de bebouwing aan de Hölterweg 10 en
12; het huis waar vroeger smid Boevink zijn smederij had. In het bevolingsregister staat: "Bodden"; in Rekken komt die naam als familienaam voor. In Rekken
spreekt men overigens ook over de "Boddenhook"; de buurtschap om de "Borker"
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"Boschkuper"
Nr:183. (46)
Adres: Deeskerweg 1; G. F. Hoenink.
Bew. 1819; Willem Kuiper, geb. 26 maart 1791 te Rekken, zijn echtg. Harmina
Mellink, geb. 14 okt 1794 te Rekken. Deze boerderij komt in het bevolkingsregister uitsluitend voor als "Den Bosch"; weliswaar woonden er generaties lang
families met de naam "Kuiper". Ter onderscheiding met de vroegere families
Kuiper van de "Olden Kuper" en van "Bekking"heeft men waarschijnlijk in Rekken, de bewoners en de boerderij altijd aangeduid met de naam "Boschkuper".
"Deeseke"
Nr:184. (40)
Adres: Deeskerweg 2; E. J. van Ameide.
Bew. 1819; Jan Evers, geboren 15 dec. 1763 te Neede, weduwn. van Gerritdina
Hulshof.
(Aan de Apedijk 9 woont thans J. W. te Deeseke op de boerderij "Engerot"; deze
naam herinnert aan Engbert Odink en Aaltje Temmink.
Een relatie met "Deeseke" is niet gevonden. Engerot kan ook een verbastering
zijn van "Ensing's rot". Een naam van een perceel land.
"Elshuis"
Nr:185. (57)
Adres: Den Borgweg 9; F. J. Stomp.
Bew. 1819; Gerrit Arentsen, geb. 18 aug 1775 te Rekken en zijn echtg.
Catharina Elsman, geb. 1 okt 1775 te Rekken. In Rekken is voor de boerderij de
naam "Elsman" ingeburgerd, (het is niet "Eshuis".)
"Jordens"
Nr:186. (91)
Adres: Den Borgweg 3; Fam. Leferink/ Geesink.
Bew. 1819; Gerrit Jan Geesink, geb. 20 okt 1772 te Rekken en zijn echtgenote
Geertruid ter Horst, geb. 4 april 1776 te Rekken.
Opm: In Rekken spreekt men van "Jorker" en ook van "Joddeker".
"Meestershuis"
Nr:187. (29)
Adres: Den Borgweg 10; A. A. Ph. Ripping.
Bew. 1819; Engbert Simens, geb. 9 dec 1742 te Rekken en zijn echtg. Antonette
Jansen, geb. 9 sept 1749 te Dinxperlo.
Harmen Simens, zoon van Engbert, geb. 27 juli 1785 te Rekken en zijn
echtgenote Janna Simmelink, geb. 5 mei 1784 te Eibergen.
Opm: Bij de komst van het nieuwe schoolhoofd in 1815 is de familie Simens op
het "Meestershuis" blijven wonen. Jochem ten Wolthuis volgt Engbert Simens op,
deze was schoolhoofd tot 2 sept 1815. Jochem ten Wolthuis woont een korte tijd
op de Pastorie bij ds. Buekers. Daarna gaat hij wonen in het huis naast de
pastorie; tot dat ogenblik de woning van de Rijksontvanger de Belasingen, zie Nr:
190.
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Boerderij "Simens" van Riethorst aan de Rekkense Binnenweg in de veertiger jaren.

Aan de Borgweg stond vroeger het "Meestershuis". In het begin van 1800 woonde
hier het schoolhoofd Simens.
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"PastorU"
Nr:188. (65)
Adres: Lindevoortl6; C. Ferrari-van Schuppen.
Bew. 1819 ds. Gerardus Johannes Buekers, geb. 13 jan 1783 te Breedevoort en
zijn echtg. Heiltjen Tonia Langenberg, geb. 29 maart 1781 te Zutphen.
"Stomps"
Nr:189. (30)
Adres: Lindevoort 13; (herbouwd tot 3 woningen onder ééen kap)
Bew. 1819; Jan Hendrik Stomps, geb. 27 okt 1795 te Rekken en zijn echtg.
Gerdina Klandermans, geb. 26 aug 1790 te Rekken?
Dit is de herberg "De Prins" tegenover de NH-kerk. Jan Hendrik Stomps wordt
vermeld als landbouwer en tapper. Hij overlijdt in 1831 en de weduwe trouwt met
Jan Hendrik Nordeman uit Vorden afkomstig.
Opm: Het is niet "Stomps" aan de Vredense baan 4.
"Wolthuis"
Nr:190.
Adres: Lindevoort 12; J. Lankheet.
Bew. 1819; Jochem ten Wolthuis, geb. 26 aug 1789 te Rijssen (O) en zijn echtg.
Gesina ten Barge, geb. 14 dec 1800 te Rekken (op Siemberend, Nr: 178).
Deze woning heeft in het bevolkingsregister geen naam; er wonen vanaf 1815
vier generaties van de fam. ten Wolthuis, in Rekken is het gebruikelijk dit woonhuis "Wolthuis" te noemen. Door het Markenbestuur is in 1816 besloten een nieu
we school en een meesterswoning te bouwen. Dit huis wordt later het kruideniersbedrijf van een zoon van de schoolmeester.
"Kormelink"
Nr:191. (8)
Afgebroken na 1847.
Bew. 1819; Gerrit Jan Kormelink, geb. 13 feb 1779 te Rekken en zijn echtg.
Janna te Hulshof, geb. 4 aug 1780 te Rekken. En ook Gerrit Vennebeek, geb. 28
juni 1783 te Stokkum en zijn echtg. Aaltjen Deggerink, geb. 24 aprill786 te
Lochem. Gerrit Jan Kormelink overl. 23 feb 1818.
Opm: Dit huis heeft waarschijnlijk gestaan aan de weg van het "Meestershuis"
Nr: 187 richting "Elshuis" Nr: 185. De kadasterkaart van ca 1845 geeft dit aan.
De op de kaart aangegeven positie past niet in de volgorde van de nummering.
"Den Borg"
Nr:192. (78)
Adres: Oldenkotseweg 8; Camping "Den Borg".
Bew. 1819; Jan ter Borg, geb. 8 jan. 1747 te Rekken en zijn echtg. Berendina
Boeyink, geb. 25 juli 1766 te Winterswijk. Herman Hendrik Isfordink, geb. 30
mei 1789 te Rekken en zijn echtg. Grada Boeyink, geb. 9 jan. 1801 te Meddo.
Op deze plaats heeft waarschijnlijk niet "Den Borcht tot Recken" ooit gestaan;
zoals vermeld op de Berkelkaart van Geelkerck uit 1639.
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"Oosterbroek"
Nr:193. (99)
Adres: Den Borgweg 13; H. M. Braamer.
Bew. 1819; Hermanus Oosterbroek, geb. 16 feb 1746 te Rekken en zijn echtg.
Eva Olthuis, geb. 16 jan 1750 te Haaksbergen.
Jannes Scholte van Mast, geb. 9 feb. 1771 te Vreden en zijn echtgenote Hendrika
Oosterbroek, geb. 1 nov. 1779 te Rekken.
(zie ook Nr: 157, "Oosterbroek" noemt men ook "Brooks".)
"Bargwever"
Nr:194. (89) (ook "Kappenwever")
Adres: Den Borgweg 11; J. G. Rhebergen.
Bew. 1819; Gerrit Elferink, geb. 22 juli 1754 te Rekken en zijn echtg. Aaltjen
Groot Stikken, geb. 15 juli 1753 te Groenlo.
Gerrit ter Horst, geb. 5 aug 1770 Rekken en zijn echtg. Harmina Rosink, geb. 15
okt. 1776. Ze komen van "Harms", Nr: 179. (Timmerman Jan Willem Geesink
herinnert zich als leerjongen geholpen te hebben de huidige boerderij "de Kappenwever" te bouwen op de plaats van de oude boerderij. De oude boerderij is toen,
omstreeks 1930, volledig afgebroken. Het erf is van te voren sterk verhoogd. De
toenmalige bewoners hadden vaak wateroverlast bij hoge waterstanden van de
Berkel.)
"Goorhuis"
Nr:195. (21)
Adres: Den Borgweg 18; (zie ook Nr: 200)
Bew. 1819 Gosen Wientjes, kuiper, geb. 25 juli 1751 te Rekken en zijn
echtgenote Margaretha Kothuis, geb. 15 sept 1764 te Vreden. Jan Hendrik
Wientjes, hun zoon, geb. 13 maart 1787 te Rekken en zijn echtg. Janna Geertrui
Wolf, geb. 10 nov. 1788.
Opm: Het huis Den Borgweg 18 kent men in Rekken nog als "Wientjes". De
boer- de rijnaam "Goorhuis" komt vaker voor. Het is niet zeker of de huidige
boerderij nog op het oorspronkelijke erf staat.

In verband met de lengte van dit artikel, hebben we gemeend het op te delen in
twee stukken waarvan nu het eerste deel is geplaatst. In ons volgend nummer zal
het resterende deel worden opgenomen. De lijst van nummering op de twee volgende pagina's geldt ook voor het nog te plaatsen deel in nr.27. (Reactie)

-20-

Boerderünamen Rekken in artikel "Old Ni-js", Nr: 22, april 1994,
pag 7, 9 en 10.
Regels
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036

genummerd van 001 t/m 106; huizennr: in 2e en 5e kolom.
229
Laakhorst
054
166
Zwarte Maat
232
(S)Zweers(zie 071)
055
Pennen
175
243
Poppink(052)
056
181
Deeshuisje
213
Spenke
057
185
Elshuis
222
Gr. Tanking
058
218
Nijhuis
238
Gr.Bartels(zie 072)
059
219
Abbink
162
Den Pol
060
Helle
153
Kormelink
191
157
Broeks
061
Vennevertlo
062
De Wever
210
176
Simens (zie 070)
155
Gr. Holters
063
178
064
Roossink
196
Kuipershuis
180
217
Gr. Heurne
065
188
Pastorie
Engsink
241
220
066
Scheppers
246
Woerds
067
202
Deggerink
199
Harms
244
Bots
068
Huttenhuis(zie
200
Goorhuis(zie 021)
069
203
049)
165
Evers
070
178
Siemberend(zie
063)
171
Nijenhuis
071
232
(S)Zweers (zie
002)
177
Odink
072
238
Welssels
182
Bodden
243
Smitshuis
073
196
Goorhuis(zie 016)
074
Bruggers(zie 097)
226
196
Krosehuis(zie 105)
075
199
KI. Willem
241
KI. Sleumers
171
Tankink(zie 018)
076
239
Paauen
077
Wolf(zie 037)
198
(Kiek a/d Diek)
224
Hempsink
078
192
Den Borg
163
Sjongen
221
Bekking
079
170
Simens
080
234
Wolters
173
Kip
164
Bempthuis
081
187
Meestershuis
082
242
Poppink(zie 003)
189
Stomps
235
Ruwhof
083
Looveld
084
230
KI. Koordes
212
Beumer(zie 086)
085
238
Gr. Koordes
208
Holsman
212
086
Bomers(zie 032)
Bulten
087
237
KI. Bartels
Reekers
231
247
Pionder
088
207
Gielink
194
Bargwever
089
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037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052

198
209
160
184
214
174
215
172
183
197
227
203
205
223
158

Wolf(zie 077)
Meerink
Kuiper
Deeske
Geesink
Kapers
Tieberink
Liesenbosch
Lammers
Boschkuiper
Oldenkotte
Raas
Huttenhuis(zie 069)
Nabers
KI. Tankink
Middelhuis

090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105

204
186
211
225
236
206
245
226
154
193
156
159
168
169
161
201

053

167

Witte Maat

106

216

G. H. Braakman,
Hölterweg 13,
7157 AG
REKKEN.
Tel: 0545 431671

Elfers
Jordens
Deeters
Dieke
Gieber
Bisschop
Aan de Molen
Bruggers(zie 074)
KI. Holters
Oosterbroek
Meerbekke
Tenkers
Den Horst
Holters
Het Hag
Krosenhuis(zie
022)
KI. Heume
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De Eibergse Leeskring 1908 - 1910. Twee nette ambachtsjongens
H. Odink en A.J. Wansink slaan terug.
Inleiding
In ons artikel in Old Ni-js nummer 24 (december 1994) over het Eibergsch Leesgezelschap, beschreven we de beraadslagingen binnen het bestuur van dit gezelschap naar aanleiding van de vraag van H. Odink en A.J. Wansink om er lid van
te mogen worden. Arend Jan Wansink was twintig en Hendrik Odink negentien
jaar oud.
H. Nijboer kwam met deze vraag op de proppen en tijdens de bestuursvergadering van 1 oktober 1908 (niet 1 januari zoals wij in het artikel schreven) werd er
uitvoerig over gesproken. We citeren een deel van de notulen:
"Uit de toelichting op dit verzoek door den secretaris blijkt dat dit betreft 2 nette
ambachtsjongens, een timmermansknecht (Odink) en een koetsier van een petroleumwagentje (Wansink), die beiden belust zijn op lectuur en zelfs dachten (volgens den heer Nijboer) een eigen leeskring te volgen tegen betaling van 10 cents
per week".
Het bestuur besloot het verzoek tot lidmaatschap af te wijzen. Men was bang, dat
het hek van de dam zou raken en dat het leesgezelschap in een ongewenste richting van nuttigheid zou gaan. Men wilde baas in eigen huis blijven. In ons stuk
spraken we het vermoeden uit, gezien ook de humoristisch-laatdunkende wijze
van spreken over Wansink: "koetsier van een petroleumwagentje", dat standsbesef
een grote rol speelde bij de afwijzing.
Gingen Odink en Wansink nu mokkend bij de pakken neerzitten, zich voornemend nooit van z'n leven nog een boek in te zien? Wie dit mocht denken, kende
Odink en Wansink niet.
Oprichting van de Leeskring
De twee nette ambachtsjongens lieten er geen gras over groeien. Nog geen twee
weken later op 14 oktober 1908 vond de oprichtingsvergadering plaats van de
Leeskring. De negen aanwezigen werden allen lid.
Dat waren: H. Nijboer, A. Dolstra, H.M.W. Bandel, A.J. Wansink, H. Odink,
B. Scholl, H. Wansing, Herm. Timmerman en A.G. te Biesebeek. De heren
Nijboer, Odink en Wansink werden in het voorlopig bestuur gekozen. Zij moesten voorbereidende maatregelen treffen, zoals het opstellen van een conceptreglement. De contributie zou f 2,50 per jaar bedragen, aanzienlijk minder dus dan 10
cents per week. De tijdschriften zouden elke acht en de boeken elke veertien dagen circuleren.
Dadelijk werden twee boeken aangeschaft, één daarvan was het boek Napoleon de
Groote. Die was ook klein begonnen, zal men misschien gedacht hebben.
Men abonneerde zich op het tijdschrift Overdenkingen en op het Christelijk Geïllustreerd Weekblad de Spiegel. Omdat er voldoende boeken en tijdschriften gratis
waren afgestaan, kon al spoedig de eerste portefeuille worden verzonden. Op 10
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november 1908 werd de tweede vergadering gehouden en wel in de Willem
Sluiterschool aan de Grotestraat. De voorzitter opende met gebed. Daarna werd
het volgen de bestuur gekozen: G. Nijboer, voorzitter; H. Odink, secretaris en
H.M.W. Bandel, penningmeester.
Uit het reglement dat werd vastgesteld, citeer ik:
Art. 1. Er bestaat in Eibergen een Leeskring die bij de keuze der lectuur en bij
het houden van vergaderingen en samenkomsten wenscht uit te gaan van
de Christelijke beginselen.
Art. 2. Doel is door lectuur en samenkomsten het meeleven met onzen tijd
mogelijk te maken.
In de rest van het reglement werden huishoudelijke zaken geregeld. Zo mochten
de boeken niet aan niet-leden worden uitgeleend. Het te laat bezorgen van een
boek leverde een boete op van 5 cent per dag. Tenslotte droeg de vergadering
het bestuur op "om met onderlinge samenwerking der hier bestaande Chr. Vereenigingen de nodige stappen te doen tot het organiseeren van een letterkundige
avond of anderszins.
De voorzitter sloot de vergadering met gebed".
Cultureel feest in de bewaarschool
Op 29 januari 1909 was het al zo ver. In de notulen stond: "Feestavond der Leeskring met medewerking van de Chr. Jongelings-, meisjes- en zangvereenigingen
in de Bewaarschool.
Programma:
1. Zangvereniging De Heer kent de Zijnen.
2. Door Bandel werd namens den Leeskring voorgelezen een fragment
uit Multatuli's Max Havelaar.
3. Zangver. De Beek.
4. Pauze.
5. Het lekt hier. Samenspraak der Meisjesvereeniging.
6. Vioolduo door H.J. Odink en J.H. Odink.
7. Door G.H. Iliohan werd namens de Jongelingsver. voorgedragen:
De Rechte Jozef, novelle van J.J. Cremer.
8. Zangver. De Roos van Saron.
9. Door den heer van Rooyen werd in enkele trekken geschetst, dat
de Zuid-Afrikaanse letterkunde een nieuw tijdperk van bloei was
ingetreden; terwijl hij, als eerste vruchten daarvan voordroeg een
gedicht van prof. Tutois in 't Worgelkamp.
Ten slotte werd gezongen den Avondzang en sloot de voorzitter de vergadering
met gebed.
Tijdens de vergadering van 29 september 1909 vond de verkoping van boeken en
tijdschriften plaats. Hendrik Odink kocht Napoleon de Groote en A. van Gorcum
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Arend Jan Wansink op de foto
in de zomer van 1910.
Hij was één van de oprichters
van de Eibergse Leeskring.

werd voor slechts 30 cent eigenaar van de jaargang 1908 van de Spiegel. Tijdens
deze vergadering werd besloten de volgende tijdschriften aan te schaffen: Eigen
Haard, Aarde en haar Volken, Pniël, De Gids en De Prins. Van deze vijf valt alleen Pniël als christelijk aan te merken.
Een plotseling einde
Een jaar later reeds, op 21 september 1910 werd het besluit genomen tot opheffing van de Leeskring. Secretaris H. Odink, die steeds kort en zakelijk notuleerde
schreef:
"Besloten werd tot opheffing der Leeskring. Het nog in kas zijnde geld, na aftrek
van nog eenige uitgaven, bedragende f 36,- werd onder de 12 leden verdeeld.
Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten". Het komt ons voor
dat het einde van verenigingen wel eens op flamboyanter wijze beschreven is.
Odink laat ons helaas in het ongewisse, wat de oorzaak was van het verscheiden
van de Leeskring. We zouden geen verregaande conclusies durven verbinden aan
het feit, dat hij voor het eerst nalaat te vermelden, dat de vergadering werd
gesloten met gebed.
Leden
Gelukkig is de keurig bijgehouden ledenlijst bewaard gebleven. Deze drukken we
hieronder af. We hebben geprobeerd een idee te krijgen van de achtergrond der
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G.H. Iliohan was maar liefst
37jaar voorzitter van het
Eibergsch Leesgezelschap welke
in 1986 werd opgeheven.

leden. Op die manier hoopten we iets te kunnen gissen over hun beweegredenen
om lid te worden van de Leeskring.
Behalve Norel (Gereformeerd) waren allen lid van de Ned. Hervormde Kerk.
H. Nijboer. Bij de oprichting was hij 26 jaar. Als onderwijzer aan de W.
Sluiterschool, was hij in 1906 naar Eibergen gekomen en in dat zelfde jaar werd
hij lid van het Eibergsch Leesgezelschap. Ook nadat hij in 1913 uit Eibergen was
vertrokken, bleef hij contact onderhouden met A.J. Wansink. A. Dolstra. Een 27
jarige, ongehuwde boekhouder, die sedert drie jaar in Eibergen woonde.
H.M.W. Bandel. Deze was onderwijzer aan de W. Sluiterschool, 23 jaar oud en
woonde sinds twee jaar in Eibergen. Hij was evenals Dolstra in de kost bij Jan
Frederik Bouwmeester. Deze Bouwmeester was tuinman geweest bij de oude
Gerrit Jan ten Cate van de blekerij.
A.J. Wansink. Petroleumverkoper, 20 jaar, ongehuwd en alhier geboren. Op hem
komen we nog terug. H. Odink. Geboren in Eibergen, 19 jaar oud, ongehuwd en
timmerman van beroep. B. Scholl. Hier geboren, 26 jaar oud, bleker bij Ten Cate
en ongehuwd. H. Wansing. Een anderhalfjaar geleden uit Lichtenvoorde afkomstige, fabrieksarbeider van 42 jaar. Herman Timmerman. Woonde sedert acht jaar
in Eibergen, 21 jaar oud, beroep niet bekend. Zijn vader was sigarenmaker. A.G.
te Biesebeek. Een 55-jarige in Eibergen geboren smid, getrouwd met Josephina
Kijftenbelt. R. Kijftenbelt. Geboren alhier, 34 jaar oud, manufacturier. Hij was
van 1904-1944 secretaris van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Eibergen (C.N.S.)
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ll.H. ten Cate. Geboren in Eibergen, een 38-jarige fabrikant (blekerij), die sinds
1895 lid was van het Eibergsch Leesgezelschap. Van 1908-1942 was hij penningmeester van C.N.S. Wed. H.J. ten Cate, zij was de vrouw van wijlen Hendrik
Jan ten Cate van de blekerij. Met haar 67 jaar is zij de oudste van de Leeskring.
Zij woonde in de villa aan de Grotestraat naast het Zwikkelaarsplein.
Y. Norel. Een boekhouder bij Ten Cate van 52 jaar, die in 1903 uit Groenlo naar
hier kwam. Dames Veltkamp. Van hen hebben we helaas geen gegevens kunnen
vinden. A. van Gorcom. Sedert 1907 was hij hoofd van de W. Sluiterschool. Hij
was 32 jaar. A.J. Meyer. Een hier geboren, 30-jarige cementwerker bij Huender
en Jongsma. Herm. Hietbrink. Cementmaker, 31 jaar en in Eibergen geboren.
Reconstructie
Opvallend is dat vijf van deze 18 mensen als onderwijzer of bestuurslid, direct
betrokken waren bij C.N.S. of de daaronder vallende W. Sluiterschool. Op minder directe wijze gold hetzelfde voor Te Biezebeek (familie van Kijftenbelt), de
weduwe Ten Cate (familie van H.H.), terwijl Norel boekhouder was aan de blekerij van Ten Cate. A.J. Wansink was oudleerling van de W. Sluiterschool. Zijn
vader was in 1885 een van de tien oprichters van C.N.S.
Men dient zich hierbij te realiseren, dat de (Nederlands Hervormde) Christelijke
Jongelingsvereeniging gewoonlijk werd geleid door één der leerkrachten van de
W. Sluiterschool. Deze jongelingsvereniging maakte deel uit van het Nederlands
Jongelingsverband. Dit N.J.V. was in de negentiende eeuw ontstaan vanuit het
Reveil, met de bedoeling de nog weinig geletterde jeugd te helpen zich verder te
ontwikkelen.
We keren terug naar waar het begon. Arend Jan Wansink en Hendrik Odink werden afgewezen door het Eibergs Leesgezelschap.
Arend Jan Wansink en een klein beetje Hendrik Odink
Hendrik Odink behoeven we niet bij u te introduceren. Hij is bekend in Eibergen
en omgeving, dat ik kan volstaan met te verwijzen naar de uitgave van onze
Historische Kring uit 1989: Hendrik Odink 1889-1973. Folklore en Vroomheid in
Berkeiland.
Maar wie was Arend Jan Wansink? Hij werd geboren als derde kind van Garrit
Wansink en Arendina Johanna Scholten, op 20 december 1887 op "Geerdink" in
Hupsel. Zijn moeder overleed toen hij nog maar net twee jaar oud was en in 1892
hertrouwde zijn vader Garrit Wansink met Johanna Margaretha Eskes uit Vorden.
Uit dit tweede huwelijk werd nog een zoon geboren. Arend Derk, de stichter van
het meubelbedrijf Wansink. We hebben al vermeld, dat Arend Jan de W. Sluiterschool bezocht. Nadat hij van school kwam, heeft hij vermoedelijk enige tijd thuis
op de boerderij gewerkt. Zoals te doen gebruikelijk nam de oudste zoon Gerrit
Jan, de boerderij over. Dit betekende dat Arend Jan op een andere wijze zijn
brood moest zien te verdienen. Waarschijnlijk is hij toen met zijn paard en wagen
petroleum gaan verkopen. Zo troffen we hem althans in 1908 aan.
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Zijn dochter mevrouw E.J. Wansink wonende te Utrecht vertelde ons, dat volgens
haar halfbroer die thans in Helmond woont, hun vader op de bok zittend van
Hupsel naar Eibergen en vice versa, zat te lezen in leerboeken over electriciteit.
"Vader was zijn leven lang bevriend met Hendrik Odink. Zij wandelden in him
jonge jaren veel samen, soms tot over de Duitse grens. Odink en mijn vader hielden hele gesprekken. Die gingen bijvoorbeeld over economie, religie, maatschappelijke ontwikkelingen, oorlog en vrede. Marxisme en na 1933 natuurlijk over het
nationaal-socialisme. Voor mij als kind was het heel interessant om ernaar te luisteren. Ik herinner mij dat vader lid was van "Kerk en Vrede".
Evenals Hendrik Odink had Wansink al jong belangstelling voor boeken en literatuur. In 1905 werd hij bibliothecaris van de Chr. Jongelings Vereeniging "Ken de
Heere in al uw wegen". In zijn nalatenschap werden de jaargangen 1902-1908 aan
getroffen van het "Maandblad gewijd aan de Beoefening der Letterkunde".
Waarschijnlijk heeft Nijboer hen voorgesteld het lidmaatschap van het gezelschap
aan te vragen, met het bekende gevolg. Het is voorstelbaar, dat Nijboer boos was
over hun afwijzing en hen heeft willen helpen bij het opzetten van een eigen leeskring. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Van welke groepering in Eibergen kon men steun verwachten?
Steun van de rechtzinnigen
Als we de ledenlijst van de Leeskring bekijken, valt te vermoeden, dat de meesten
zich verwant voelden met de meer naar de orthodoxie neigende groep binnen de
Hervormde kerk. Deze richting was al enkele tientallen jaren bezig zich op kerkelijk en maatschappelijk gebied te organiseren in zaken als onderwijs, politieke
partijen en vakverenigingen.
In het Eibergsch Leesgezelschap speelde de families Prakke en Ter Braak een belangrijk Op kerkelijk gebied waren de Prakkes de vrijzinnige richting toegedaan.
Voor de familie Ter Braak gold dit waarschijnlijk meer voor de "dokterstak", dan
voor de "notaristak". Op politiek terrein waren beide families liberaal. De orthodox-hervormde familie Ten Cate trad in het Leesgezelschap mmder op de voor
grond.
We zien dan dat twee Eibergse ambachtsjongens, gesteund door enerzijds van
elders komende onderwijzers van de christelijke school en anderzijds leden van de
machtige familie Ten Cate, zich niet lieten kisten door de deels vrijzinnig-liberale
Eibergse betere standen en een eigen leeskring stichtten. Daarbij zal het toegenomen zelfbewustzijn van het zich emanciperend protestantse volksdeel tegenover de
liberalen, die zo lang de macht in ons land en in Eibergen hadden, mogelijk een
rol hebben gespeeld. Odink en Wansink werden geweigerd vanwege hun afkomst
en hun verondersteld tekort aan geestelijke bagage. Zij kregen steun van diegenen, die betrokken waren bij het christelijk onderwijs. Dezen kwamen op voor
de geestelijke ontwikkeling van wat destijds de lagere volksklassen heette. De
weiring van Odink en Wansink had meer te maken met standsverschil, dan met de
tegenstelling orthodox-vrijzinnig.
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Arend Jan wordt "Lech-Wansink"
We keren nu terug naar de persoon Arend Jan Wansink. Aan enkele mensen die
zowel hem als Hendrik Odink hebben gekend, vroegen we wie van deze twee, het
meest in aanmerking kwam om het initiatief te hebben genomen tot de oprichting
van de Leeskring. Het antwoord was Wansink. Hij was meer een doener dan de
introverter, bespiegelender Odink.
Op 30 april 1909 bedankte Arend Jan voor het lidmaatschap van de Leeskring.
Over de reden hiervan tasten we in het duister. We nemen maar even aan, dat de
geboorte van prinses Juliana op die dag, geen overwegende rol speelde bij deze
beslissing. Waarschijnlijk had hij het te druk met de studie, die na werktijd moest
worden gedaan.
In 1910 stond Arend Jan Wansink in het Eibergse bevolkingsregister als fabrieksarbeider/botermaker ingeschreven. Zijn dochter vertelde dat hij centrifugist bij de
boterfabriek was en het diploma voor deze functie had behaald. Twee jaar later
trouwde hij met Grada Pasman. Het huis van koperslager Pasman in de Grotestraat was de eerste woning in Eibergen, die voorzien was van elektriciteit. De
stroom kwam van de fabriek van Prakke. Volgens zijn reeds genoemde zoon J.
Wansink heeft zijn vader op de boterfabriek al gewerkt als elektromonteur en
legde hij de elektriciteit naar het huis van Pasman aan, nadat deze in 1911 in
Eibergen was komen wonen. Bij het huis van Pasman kwam een lantaarnpaal met
heus elektrisch licht.
Het echtpaar Wansink kreeg een zoon. Kort daarna echter, in 1914 overleed
Grada aan hersenvliesontsteking. Arend Jan trok met zijn zoontje in bij zijn oudste broer, die de boerderij Geerdink van zijn vader had overgenomen.
Inmiddels had Wansink in 1913 werk gevonden in Pannerden bij een elektriciteitsbedrijf uit Amsterdam. Dit wijst op vooruitziendheid en de moed iets heel nieuws
aan te pakken. In 1915 trad hij als monteur in dienst bij de elektriciteitsmaatschappij de Berkelstreek. Deze maatschappij zorgde voor een ommekeer in het
leven van alledag, door de aanleg van elektrisch licht. Arend Jan stond in Eibergen bekend onder de naam "Lech Wansink" dus Wansink van het licht. Het licht
dat de Berkelstreek bracht.
In 1917 hertrouwde Arend Jan en wel met zijn nicht Gerritje Zweers. Het
echtpaar kreeg twee kinderen. Tot 1935 woonde het gezin net over de spoorwegovergang aan het eind van de Grotestraat. Daarna betrokken ze het huis Borculoseweg 6, waar nu Loes Brens woont. Toen we mevrouw E.J. Wansink vroegen of
haar vader belangstelling had voor literatuur, beaamde zij dat: "Vader hield ervan om op zon- dagmorgen gedichten te declameren van bijvoorbeeld Willem
Kloos en Jacques Perk. Als moeder op zondagavond sokken zat te stoppen, las hij
haar wel voor".
Wansink stond bekend als een idealistisch man met een helder verstand, die van
aanpakken wist. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat hij opklom tot chefmonteur voor Eibergen. Dat vond plaats in 1924. De volgende jaren was er veel
werk te doen wegens de stormrampen in Borculo (1925) en Neede (1927). In de
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Overweg Borculoschc weg — Eibergen.

jaren dertig werd hij chef-monteur voor het hele Berkelstreekgebied en in 1940
werd hij opzichter. Toen de directie van deze maatschappij na de bevrijding
moest opstappen, werd Wansink waarnemend directeur en in 1947 werd hij tot
directeur benoemd. Niet slecht voor een ambachtsjongen, dunkt ons.
Intussen was hij evenals Hendrik Odink al lang en breed lid van het Eibergsch
Leesgezelschap. Na zijn pensionering verzorgde hij zelfs de leesportefeuUle. Tot
op hoge leeftijd bleek hij een energiek en levenslustig man. Op 7 augustus 1975
"doofde het licht" voor Arend Jan Wansink. Hij werd 87 jaar.
Slotbeschouwing
De Eibergse Leeskring heeft maar een kleine rimpeling betekend in het leven van
ons dorp. Niemand die we er naar vroegen, had er ooit van gehoord. Behalve de
notulen, die zich bevinden in de collectie Odink van het Staringinstituut, vond ik
er maar één vermelding van.
Het departement Eibergen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, constateerde in de vergadering van 19 juli 1909, dat het aantal lezers en uiüeningen van
de met 't Nut verbonden volksbibliotheek was teruggelopen. De bibliothecaris
denkt dat dit "te wijten is aan de oprichting van een nieuw leesgezelschap". Toch
was de Leeskring één van de tekenen, dat de tijden veranderden. De "kleine
luiden" waren begonnen met hun emancipatie, als het niet anders kon, door de op
richting van de Eibergsche Leeskring via een eigen, christelijke zuil.
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We hebben Arend Jan Wansink er uitgelicht, om te laten zien hoe een begaafde
boerenzoon uit Hupsel zich aan het begin van de twintigste eeuw in Eibergen op
cultureel en maatschappelijk gebied kon ontplooien. Dertig of veertig jaar eerder
zou dit, of de oprichting van een concurrerende leeskring zoals hier beschreven,
waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest.
In de notulen van het leesgezelschap kwamen we Wansink in 1920 als lid tegen,
terwijl Hendrik Odink jarenlang secretaris van het gezelschap was. Nijboer was
steeds lid gebleven en Iliohan (die van de Rechte Jozef op de feestavond) bekleedde er maar liefst 37 jaar het voorzitterschap van. We mogen daarom aannemen, dat de door ons verhaalde gebeurtenissen, bij de betrokkenen geen al te diepe wonden hebben geslagen.
Eibergen, december 1995
L.A. van Dijk

Bronnen:
- Archief gemeente Eibergen
- L.A. van Dijk, Het Eibergsch Leesgezelschap 1860-1986. In Old Ni-js. 1994, no.24.
- Collectie Odink, zich bevindend in het Staring Instituut te Doetinchem.
- Mevrouw E.J. Wansink te Utrecht en de heer G. Wansink in Australië, dank ik voor
de gegevens, die ze mij over hun vader verstrekten.
- De heer E.H. Wesselink ben ik erkentelijk voor de adviezen die hij mij gaf.
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Scheppels Mankzaod
Gebruik van het vfoord "Mankzaat" verboden.
Een hörtjen eleden schaof mien ons bestuurslid Henk Braakman een brieve achter
de deure hen met de opmerking: "Wat aardigs veur ow". 't was een breef oet
1810 van den Onder Inspecteur der Middelen te Lande in het Ressort Zutphen,
en estuurd an den:
"Ontvanger der Onbeschreven Middelen te Nede". (Middelen te Lande, zo neumen ze in dee tied de inkomsten van het Rijk, wi-j zoUen zeggen, belastingen
(EHW).
In den brief was spraoke van belastingnaodeel, dat de anduding "Mankzaat" tetewaege brach bi-j de belastingheffing op het gemaal. Mankzaod kwam in de
officiële buuke van de ordonnantie op de Middelen te Lande neet veur en moch
dus neet inevuld worden in de belastingbiljetten, at boeren zaod wollen laoten malen. Het te malen zaod mos met zien eigen soortname beneumd worden in de belastingbiljetten, dee den ontvanger mos invullen. Ik laote ow metgenieten van een
stuksken oet den breef.
Doesburg, den 25 van Louwmaand 1810
De Onder Inspecteur der Middelen te Lande in het Ressort Zutphen.
Aan den Ontvanger der Onbeschreve Middelen te Nede.
Mijnheer!
Daar het mij is gebleken, dat verscheiden Ontvangers der Onbeschreven Middelen in dit Ressort geheel en al uit het oog verliesen het
bepaalde bij de Ordonnantie op het gemaal Art. 2 omtrent 't afgeven
van Billetten voor mesting of beeste voeder en daar door niet alleen
aanmerkelijk nadeel aan 's Rijks finantiën wordt veroorzaakt, maar
ook niet weinig ingezetenen daaromtrent kundig, in gevaar wordt gebracht van gecalangeerd (berispt EHW) en beboed te worden.
Dat ook eenige Ontvangers onder den naam van Mankzaat aangiften
laten doen, wanneer 't koom met differente Speciën (verschillende
soorten) vermengd is, en daarop consent ter maling verleenen, eene
benaming, die bij geen der artikelen der ordinantie niet alleen geheel
onbekend is, maar ook tot confusie (verwarring) en afwijking van de
ware intentie der wet aanleiding geeft. Ik heb uit dien hoofde nodig
geoordeelt door deze circulaire alle de Ontvangers in dit Ressort aan
te schrijven en te gelasten: (nogal een karwei, al dee brieve mossen
met de hand eschreven worden! EHW)
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le. Om zich voortaan van het woord Mankzaat zoo in hunnen boeken, als op de Consentbilletten geheel te onthouden, maar het impost
(accijns EHW) Vrije Koorn uit te drukken, het Zij van Boekweit,
Haver, Erwten, Wikken of Bonen.
2e. Geen Consent Billetten tot het malen en breeken van mesting of
beeste voeder af te geeven, tenzij vooraf voor den aangever is overlegt de verklaringe bij 't 3e lid van 't 2e artikel der Ordonnantie op 't
Gemaal gerequireert (vereist, EHW) ten genoege van hem. Ontvanger, terwijl onder mesting of beeste voeder niet anders moet worden
verstaan dan Tarwe, Spelt of Rogge voor de bakking onbruikbaar of
met ander Graan vermengt.
3e. Om zodanige declaratoiren zorgvuldig aan een liasse te bewaren,
na order des tijds te rangschikken, dezelve vervolgens bij hunne boeken over te leggen, ten einde voor te komen Dat niet bij gebrek dier
declatoiren den vollen Impost te hunnen laste worde uitgetrokken.
Töt zowied den breef. Het volt op, hoovöUe woorden van Franse afkomst der in
veurkomt. Dat was nog de naowarking van de Franse bezetting (1795-1813) Wi-j
kent dee woordn allange neet meer;
calangeren = berispen, bestraffen, bekeuren.
consent
= toestemming, oorspronkelijk: eensgezind zijn,
"samen voelen", as zodaönig de leste tijd weer volop in gebroek.
impost
= accijns.
liasse
= snoer, oorspronkelijk bundel,
requireren = vorderen, eisen, oorspronkelijk: onderzoek doen Let ook op 't
woord "declaratoiren". Wi-j zegt door tegenswoordig "declara
ties" tegen.
Een Ni-j Scheppeltjen Mankzaod
Ak dit stuksken schrieve, is 't zowat knoUentied. Knollen wordden verbouwd as
tweede gewas op 't roggeland. Knollen waarn voer veur de beeste, at ze weer op
stal stonnen. lej konnen 't an de melk bes preuven, of de beeste volle knollen te
vretten kregen. Dee melk smaken heel anders as 's zommers at de beeste in de
weide liepen. Knollen wiem mangs ok wal ekokt en egetten as middagpot. Maor
van knollen wier ezegd:
Knollen, dee köj in de boek neet hollen
Pannekoek, dat vult den boek!
'k Hebbe nog een paar gezegden, dee 'k nog neet in andere buuke evonnen
hebbe, zoas dissen:
Schelden, schelden dut neet zeer
Maor aj mien slaot, dan slao 'k ow weer!
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Den volgenden is ok al heel old, want ter bunt een paar variaties op. Aj vrogger
een wind leeten scheeten, kon 't gebeum, dat anderen daorop reageern met:
"Amen" zei de pastoor en de kerke ging oet.
Knap zei de blaoze en de wind vlaog der oet.
Ok wier der ezeg:
"Amen", zei de koster. Maor dat klopt natuurlek neet. De koster had niks te zeggen aover 't oetgaon van de karke. Misschien, dat de leu vormen, daj neet zo oneerbiedig konnen praoten aover d'n pastoor. De leu wieren alsmaor netter en beschaafder, moj neet vergetten.
Wat waam der anders een hoop rowwe gezegden vrogger. Ken iej dissen ok:
"Proemen bunt eerder riepe as nötten"?
Dan wet iej ok wal, wat ter met bedoold wordt: Vrouwleu bunt eerder volwas
sen as mansleu. En dat was op zichzelf good op emarkt. Deerns van 16 jaor
mochten al trouwen bi-j de wet, maor jonges mossen 18 jaor waezen um toostemming te kriegen. 't Gezegde bliekt ok in Aalten en Hoksebarge bekend.
Wie kent dit versjen, da'k van Wim Kemink krege.
Hee had 't in 't Nederlands opeschreven maor ik von 't in 't Plat nog aardiger,
dus he'k 't in 't Plat eschreven
"Hoge is de zolder, leege is de vloer
Mooi is de meid en lillek de boer
Mooi is de meid, maor geld hef ze neet
Ik slaope bi-j de meid,
bi-j 't geld slaop ik neet."
't Boerenleaeven levem een schat van gezegdes op, wooroet de opmerkingsgave
blik, waormet ze het doon en laoten van mens dier gadesloogen. Zo bunt ter
nogal wat gezegdes aover "köttels". Zoas dissen:
"Dat jong zit vol streken as een bok vol köttels".
(Dat köj pas begriepen, aj een bok of sik heb zien
drieten. Ene bonke klein köttels).
en:
"Ieder zien meuge", zei de boer en too vratte een
köttel.
"Woor 't dampt, is 't warm", zee Oelenspeegel en
too warmen hee zich de hande an een peerdeköttel.
"Köttel, wee hef ow edretten?" (I-j hoeft ow niks
te verbeelden).
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Poepen, pissen en drieten komt in volle gezegdes veur:
"De duvel drit allied op 'n groten hoop"
(Op den groten hoop is den enen köttel meuilek te vinden. Zo is 't kwaod ok vake
meuilek op te spoom. 't Wet zich slinks tussen 't good te verbargen).
Wat kiek i-j toch bedretten!" {beneppen kieken).
"Driet ter wat op" (Trek der ow niks van an).
"Ik wette van niks, ik hebbe der dreet noch scheet
van eheurd".
Scheldwoordn met "driete" bunt ter bi-j de vleet zoas:
"driethoop, drietebuul, drietkonte. Maak i-j ow
druk um dat dretterig stuksken grond, den drettigen keerl?"
Ok met "pissen" bunt ter heel wat gezegdes, dee oetblinkt in dudelekheid:
Aover standsverschil:
"Rechten tegen de grote leu en pissen tegen de
wind in, dan kriej 't an de bokse!"
"Met den groten hond an denzelfden hoop pissen,
dan hej 't been te kort. (tegen riekdom köj neet
op).
"I-j mot an de wiege kónnen zeen, waneer 't kind
pissen mot", (veuroet kieken, op iets bedacht
waezen).
Met Borkelo hadden ze in Eibargen ok wat. Dat blik bevobbeld oet de oetdrukking "Borkelose maote". Of doormet bedoold was een klein, krinterig köpken
koffie of juust een helen volle komme vol, is mien neet dudelek.
Wim Kemink stuum mi-j de volgende twee:
"Aover 't Ollenkotte naor Borkelo gaon".
en:
" 'nen Borkelosen eed doon".
Hee dech, dat dit een valsen eed was. In Borkelo nammen ze 't bliekboor neet zo
nauw met de woorheid. Aldus de volksmond. Eibargsen hoogmood? Laot ze 't in
Borkelo moor neet heum.
't Volgende "gedicht" is volgens den inzender , dee zich O.N. Man neumt,
historisch:
GOOD EGETTEN
Wi-j kregen ne breef, jao, wi-j heurn der bi-j
en dat lek ons wal wat, doorum wasse wi-j bli-j.
Want Heinrich en Ursula gingen staon trouwen.
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Laowe hoppen, dat 't eur neet zal berouwen.
"Wir laden ein", ston in d'n breef eschreven.
Moor door hunne wi-j neet urn in hoes ebleven.
Ne dag der tussen oet, door holle wi-j van.
En zo ginge wi-j bli-jmeudig op den Pruusse op an.
In de karke was 't mooi, al kon 'k neet alles verstaan
en dat he 'k dan ok stille langs mi-j hen laoten gaon.
Too mosse wi-j drinken, wi-j hadden wal zin
(en den borrel, door spi-jt de Pruussen neet in)
Good twee uur doornao ston de taofele kloor.
Noo, dat zag der good oet, da 's warkelek woor.
Olde Trees was ter ok, een mense dik en rond.
Dee waog een ende aover de tweehonderd pond!
Dat mense kon ettenü... ze word'n neet zat.
Zee jungeerden op 't leste as vuulnisvat.
Pudding en proemen, niks was eur te min.
Ok de Herrencrème ging d 'r op 't leste nog in.
De pastoor den zat naost eur en den reiken 't an.
Hee kon ok getuugen: "Trees kan der wat van!"
Too 't op was. zae Trees (en der klonk zacht geröttel)
"Good ewes, heer Pastoor, 'k zit noo op d'n köttel".
Zo, dat was 't dan veur disse keer, 't Was weer van alles wat. lederene kreeg een
betjen met van 't stokvisnat, zoat ze vrogger bi-j ons in Zellem zeien.
Aj nog es wat hebt, too, stuur 't mi-j dan. Alle kleinigheden bunt welkom. Laot 't
OW good gaon.
E.H. Wesselink (Hennie, zeg mien vrouw altied)
Hondevoort 22, 7152 BA EIBERGEN, tel. 0545-471866
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lets over verschenen Publicaties op Historisch Gebied in 1995
Kom Vanavond Met Verhalen. Eibergen in Oorlogstijd deel 3
Beschrijving Arbeidskamp. Primeur voor Nederland.
Het laatste deel van de oorlogsgeschiedenis is in ruime kring met veel waardering
ontvangen en gelezen. Mij bereikten reacties van heinde en verre, waaruit bleek,
hoe verrast mensen waren, iets van hun oorlogssituatie in dit boek terug te vinden. Als zo'n verrassing werd bijvoorbeeld nogal eens hoofdstuk 4 genoemd over
het Eibergse kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst. Het bleek mij dit voorjaar,
dat er tot nu toe in Nederland nog nauwelijks een gedocumenteerd artikel of boek
werkje is verschenen over één van de kampen van de N.A.D. uit de jaren 19421944.
Hoewel er toch over het hele land verspreid, vooral in Drente, Gelderland en
Brabant, tientallen van deze kampen hebben bestaan, waar de nationaal-socialistische opvoeding en vorming gestalte moest krijgen. Ik prijs mij dan ook gelukkig,
een hoofdstuk gewijd te hebben aan het Eibergse arbeidskamp. Daarmee heeft
Eibergen haast een landelijke primeur gekregen, voor wat de documentatie van
Arbeidskampen betreft.
Slag om de Arbeiders. Regionale Primeur.
Een andere verrassing in dit boek bleek hoofdstuk 6, waarin het wel en wee van
de Eibergse fabrieksarbeiders werd beschreven, die door de Duitse bezetter werden gedwongen om in Duitsland te gaan werken. Voor sommigen duurde het verblijf daar, zonder verlof, drie jaar. Systematisch onderzoek naar de lotgevallen
van deze dwangarbeiders treft men in de tot heden gepubliceerde boeken over de
oorlogsgeschiedenis nauwelijks aan.
Eibergse Oorlogsslachtoffers.
Grote waardering werd ook uitgesproken voor hoofdstuk 20, waarin alle Eibergse
oorlogsslachtoffers een plaats kregen. Diverse lezers realiseerden zich, al lezend
hoe snel men kort na de oorlog aan het leed van anderen voorbijleefde.
Doordat nu, zij het pas na vijftig jaar, alle namen van de Eibergse slachtoffers
zijn vastgelegd, is aan al dezen, en vooral aan hen, wier namen op geen enkele
gedenksteen voorkomen, een beetje recht gedaan. Ik blijf het een grote leegte
vinden, dat nergens in Eibergen op een openbare plaats, hetzij gemeentehuis of
oorlogsmonument de lijst met slachtoffers te lezen staat.
Wie bindt de kat de bel aan, dat hier nog eens verandering in komt? Het zou fijn
zijn, indien bij een volgende dodenherdenking de namen zouden zijn toegevoegd
van hen, die tot nu toe bij het monument naamloos zijn gebleven. Namen helpen
het gedenken, zoals naamloosheid het vergeten bevordert.
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De Strijd in Ned.-lndië.
Tenslotte hebben diverse lezers met instemming geconstateerd, dat in de hoofdstukken 26 t/m 30 aandacht is geschonken aan de stfijd in het voormalig Nederlands-Indiö in de jaren 1946-1950, waaraan een honderdtal Eibergse jongens
moesten deelnemen.
Dat de beschrijving van deze strijd een plaats vond in dit deel van "Eibergen in
Oorlogstijd", vond in wijde kring instemming. De meeste lokale boeken over de
oorlog 1940-1945 kwamen aan de strijd in Indië niet toe. Steeds meer wordt dit
door de oud-Indië-gangers, die drie jaar of meer in de tropen hun dienstplicht
vervulden, als een miskenning ervaren.
Ik hoop, dat de voonnalige Eibergse Indiëgangers althans een signaal hebben ontvangen, dat hun strijd in Ned.-lndië in Eibergen worden beschouwd als onverbrekelijk behorend tot de geschiedenis van Eibergen in oorlogstijd en dat de drie
gevallenen op resp. Timor Sumatra en Nieuw-Guinea, Jo Harwig, Frans Klein
Gunnewiek en Charles Moreu, terecht elk jaar op 4 mei tijdens de dodenherdenking worden herdacht, samen met de overige Eibergse slachtoffers.
Plaatselijke Historie en Onderwijs.
Tenslotte is het zeer verheugend te constateren, dat een aantal jongeren het boek
in één adem uitiazen, ook al gaat het over mensen, die ze nooit hebben gekend en
over geschiedenis, die ze niet meemaakten.
Het is mijn overtuiging en ervaring, dat de plaatselijke historie, mits geschetst
tegen de achtergrond van algemene geschiedenis, en goed gedocumenteerd, het
geschiedenisonderwijs kan verlevendigen en illustreren. De historie heeft dicht bij
huis ook plaats gevonden.
Verkoop
De verkoop van deel 3 van Kom Vanavond Met Verhalen verliep deze zomer niet
onbevredigend. We hopen, dat ze deze winter doorgaat. We doen daarom een beroep op onze 900 leden. Maak anderen attent op onze uitgaven. Een mooi boek is
altijd nog een gewaardeerd cadeau. Pas, als we 750 boeken verkocht hebben, zijn
we als vereniging uit de kosten.
BOERENWERK. Honderd jaar afdeling Eibergen van de Geldersche
Maatschappij van Landbouw, 1895-1995.
Op 24 november van dit jaar verscheen een publicatie, die ontstond door samenwerking van onze vereniging met de Gelderse Maatschappij van Landbouw, afd.
Eibergen, die dit jaar, 1995, haar 100-jarig bestaan vierde.
Toen de GMvL ons vroeg, haar ter gelegenheid van dit jubileum te helpen bij het
schrijven van een jubileumboek, vonden wij onze vroegere secretaris, B.H. M. te
Vaarwerk, bereid het manuscript te schrijven, samen met Drs. L.A. van Dijk, de
secretaris van museum De Scheper, die net bezig was met een uitgebreid artikel
over meester Leppink, die in het begin van deze eeuw één van de stimulatoren
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was van de modernisering van de landbouw en ontwikkeling van de landbouwers
in Eibergen. Joh. Baake, was bereid, het illustratieve deel van het boek te verzorgen.
Het boek gelezen hebbend, ben ik onder de indruk van de zeer gedegen beschrijving van de geschiedenis van de landbouw in deze eeuw en van de ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt in Eibergen. Het boek, dat ruim 128 pagina's
omvat, moet voor veel boeren en lezers van onze Historische Kring zeer lezenswaardig zijn. Het is een uitgave van de GMvL en wordt als zodanig aan de leden
van de GMvL gratis uitgereikt.
Overwegende, dat het boek een belangrijke uitgave is voor de geschiedenis van
Eibergen, heeft ons bestuur besloten, deel te nemen in de produktiekosten, zodat
wij de beschikking kregen over 700 exemplaren voor onze leden, die dit boek
(ruim 128 pagina's en royaal geïllustreerd), kunnen kopen tegen een gereduceerde
prijs van f 17,50 per exemplaar.
Alle leden kregen rond 20 november j.l. een enveloppe thuis gestuurd met daarin
een accept-girokaart. Wie het boek wilde kopen, behoefde slechts deze acceptgirokaart in te zenden en kreeg het dan gratis thuis bezorgd. Na deze actie gaat
de restvoorraad naar de boekhandel. Het boek zal daar te koop zijn voor de
winkelprijs van f 24,50.
't EIBARGS PLAT OP DE RIEGE. 'n Verzameling woorden en oet-drukkingen oet de gemeente Eibarge.
Dit boek, waaraan een aantal jaren gewerkt is onder leiding en redactie van onze
plaatsgenoot Ben Weeink, is nu gereed gekomen. Het werd op 16 december in
museum "De Vuurrever" ten doop gehouden. Het is een fors werk geworden, 280
pagina's en uitgegeven bij het Staringinstituut te Doetinchem.
Het is verkrijgbaar bij de Eibergse boekhandel en bij de auteur B. Weeink tegen
de prijs van f 34,50. 't Is prettig te weten, "dat 't Eibargs Plat now endelek op
de riege steet" en het boek zal dan ook zeker een verrijking zijn van Eibergen in
de Wereld van het Boek. Aanbevolen voor allen, die het Eibergse Plat spreken of
willen vergelijken met het Nederlands.
Wij feliciteren Ben Weeink en zijn medewerkers(sters) van harte met deze uitgave
en wensen het boek een goed onthaal bij een talrijk lezerspubliek.
TAAL VAN HAAKSBERGEN door Dinant Dgkhuis.
Helaas ontbreekt in de meeste woordenboeken in het plaatselijk dialect, die de
laatste tijd verschijnen, de grammatica ofwel de taalleer. Dat is jammer, want ook
aan het Achterhoekse en Twentse dialect liggen taalregels ten grondslag, zoals
bijv. de verbuiging en vervoeging van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden.
En het zijn juist de werkwoordsvormen en meervoudsuitgangen, die door velen
met voeten worden getreden. Vooral door hen, die in hun beroep dagelijks met
z.g. "Algemeen Beschaafd Nederlands" moeten omgaan. Dan vindt, als ze thuis
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zijn, o zo gauw vermenging van Nederlands en dialect plaats. Dat die regels er
zijn, werd vorig jaar bewezen in het boek Taal van Haaksbergen door Dinant
Dijkhuis, dat in 1994 werd uitgegeven door de Twente Akademie.
Dit boek wordt n.1. besloten met een, zij het onvolledig, overzicht van de taalleer, dat aantoont, dat bij het dialect vervoegings- en verbuigingsregels van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden even goed een rol spelen als bij een "echte taal".
Ik hoop er in een volgend artikel, op terug te komen. Het boek van Haaksbergen
toont m.i. aan, dat ons dialect onderdeel was van een heel groot taalgebied met
een eigen idioom en grammatica.
Nedersaksisch, geen dialect maar een taal!
Dat dit zo is, werd juist dezer dagen bevestigd door een besluit van de regering.
Het Nedersaksisch, dat ook in Noord-Duitsland (in Oost-Friesland), rond de stad
Oldenburg wordt gesproken, als taal te erkennen. Dit besluit betekent een grote
opwaardering van het saksisch dialect. Maar ook, dat we al sprekend onze
"mooderspraoke" moeten zuiveren van zogeheten neerdandismen.
E.H. Wesselink

Archief Hervormde gemeente Rekken voor genealogisch onderzoek beschikbaar.
Onlangs is het archief van de Nederlands Hervormde gemeente Rekken in bewaring gegeven bij het gemeentearchief te Eibergen. Van dit archief is nu een inventaris (systematische inhoudsopgave) gemaakt zodat de onderzoeker gemaklijk zijn
of haar weg vindt in dit archief. De Rekkense doop- en trouwboeken zijn alle in
kopievorm beschikbaar voor historisch onderzoek.
De overheid streeft ernaar ook particuliere archieven die van belang kunnen zijn
voor de kennis van de lokale geschiedenis of een aanvulling vormen op hetgeen
door de overheid zelf wordt bewaard, in bewaring te nemen. Dit kunnen behalve
archieven van kerkgenootschappen ook bedrijfs-, verenigings- of persoonlijke archieven of archieQes zijn. Ook archieven van afdelingen van politieke partijen of
standsorganisaties kunnen hiervoor in aanmerking komen.
Particuliere archiefbeheerders wil ik graag informeren over de mogelijkheden.
Overigens zijn aan de bewaring van particuliere archieven geen kosten verbonden.
Het gemeentearchief is 's maandag voor onderzoekers geopend. Gaarne wel even
van tevoren een telefoontje (0545-468000).
Henk Nijman (archivaris)
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