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Bestuursmededelingen
Op verzoek van één van onze buiten Eibergen wonende leden, heeft ons bestuur besloten, jaarlijks de jaarrekeningen en begroting at" te drukken in het
eerstvolgende nummer van Old Ni'js na de Algemene Ledenvergadering.
Men treft de betreffende stukken over 1995 en 1996 aan op de laatste drie
pagina's van dit nummer.
Wij waren blij met het verheugend aantal leden (ca. 55), dat onze ledenvergadering op 13 april j.1. bezocht in het Muidershuis . Na een geanimeerde
huishoudelijke vergadering hebben we met aandacht en bewondering geluisterd naar de lezing van drs. Eric W. Mulder over geologische en biologische
historie van het Dinkeldal en genoten van de dia's over de daar aanwezige
flora en fauna.
Attentie !!
We wijzen alle leden nogmaals op de unieke dia-lezing, speciaal voor onze
leden op 4 oktober a.s. 's avonds om 8 uur in de grote zaal van de Huve aan
de Grotestraat.
BOERN VAN GISTERN, ALLES GEET VEURBIEJ
Een klankbeeld met in 't dialect gesproken tekst, samengesteld door Fons
Rouwhorst en onze oud-plaatsgenoot Henk Graaskamp.
De entreeprijs is f 2,50 per persoon. Kaarten in de voorverkoop tot 27
september bij het VVV kantooor en bloemenhuis Fleurona, beiden in de
Grotestraat. Na die datum kosten de kaartjes f 5 , - indien er nog kaartjes zijn.
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Jaarmarktproblemen anno 1859
Waar is de beste plek voor de markt? En waar moeten we met kermis en
jaarmarkt naar toe? Het is een probleem, waarover bestuurders en ondernemers telkens weer het hoofd breken.
En plotseling duiken er dan in het archief van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente enkele brieven op, waaruit blijkt, dat men ook al in de vorige eeuw tobde met de vraag: "Hoe maken we ruimte voor de markt?"
Het zijn enkele brieven uit 1859 en 1860, waarin het gemeentebestuur de
hulp inroept van de kerkvoogdij om meer ruimte te krijgen voor de "beestenmarkt" zoals men toen de veemarkt nog officieel aanduidde, die tijdens de
jaarmarkt gehouden werd. Een wekelijkse markt kende men toen nog niet.
Het ging om de jaarmarkt, één van de hoogtepunten in het dorpsleven. De
markt viel samen met de kermis die werd gehouden rond de 21e september,
de naamdag van Sint Mattheus, vanouds de schutspatroon van de Eibergse
kerkelijke parochie. Over ontstaan van en tradities rond kermis en de relatie
ervan met de 21e september schreven we in Old Ni-js nummer 20 van 1993
en we verwijzen nog maar eens naar het boek Middewinteraovendvertelsels
van Hendrik Odink, waar hij in het verhaal "Ne Könningspries" uitvoerig op
de tradities rond kermis en volksfeest rond Mattheusdag ingaat.
Overblijfselen van de vroegere folklore rond kermis annex schuttersfeest vinden we nog in de jaarlijkse bloemencorso's en volksfeestactiviteiten in de
kleinere dorps- en buurtkernen met als één van de hoogtepunten het vogelschieten, uitmondend in de kroning van de koningsschutter, die de vogel neer
haalt.
Einde Traditie
Tot in de vijftiger jaren werd de Eibergse kermis met najaarsmarkt, compleet
met optocht van versierde wagens en volksfeest nog rond de 21e september
gehouden. Maar de belangstelling voor met name de volksspelen nam toen zo
af, dat deze traditie voor het dorp Eibergen verloren ging. Om althans nog
de kermis met jaarmarkt te redden, koos men voortaan voor de laatste zondag van augustus. Die tijd leek (de horeca?) gunstiger dan 21 september.
Wie wist er in 1960 nog van de oorspronkelijke samenhang van kermis en
naamdag van de schutspatroon?
Van Zwikkelaar naar Spoorbaan?
En sinds kort houdt de vraag naar de beste plek voor de najaars en voorjaarsmarkt de gemoederen soms geducht bezig, nu het Zwikkelaarsplein door
supermarkt De Boer zoveel aan ruimte inboet, dat er onvoldoende plek is
voor de kermisactiviteiten. Ondanks het toenemend aantal pleinen en pleintjes
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in het dorpscentrum dreigt de kermis te worden verwezen naar een plek
buiten de "oude stadt Eibarge".
Ruimtegebrek voor de markt speelde dus ook in 1859. Eén van de evenementen van de jaarmarkt was de "beestenmarkt", die zich sindsdien nog
bijkans honderd jaar heeft weten te handhaven, zij het, na wereldoorlog II
gereduceerd tot biggenmarkt, die 's morgens vroeg op de Laagte gehouden
werd. Maar de zich toen baanbrekende schaalvergroting maakte al spoedig
een eind aan dit kleine restje beestenmarkt van weleer.
Beestenmarkt op het Kerkhof
Gezien het feit, dat Eibergen in 1859 slechts twee straten kende, de Grotestraat en de Hagen, verbonden door enkele steegjes, zoals Kluversgang,
Kerkstraat (in de volksmond Spurriestraote genoemd), en Kleine Hagen,
wekt het geen verbazing, dat de markt werd gehouden in de dorpsstraat, zoals toen de Grotestraat werd genoemd.
De beestenmarkt werd gehouden bij het kerkhof rond de hervormde kerk.
Daar was langs de straat een afrastering, waaraan het hoornvee, koeien en
geiten, kon worden vastgebonden. Maar die afrastering, eigendom van de
kerk, bleek er in 1858 niet meer te zijn. En dat veroorzaakte, aldus een brief
van B. en W. aan de kerkvoogdij, groot ongerief.
Op 14 december 1858 hadden de burgemeester en de beide wethouders over
deze aangelegenheid vergaderd en op 15 december deden ze per brief het
verzoek aan de kerkvoogdij, om van het kerkhof over de hele lengte ervan
langs de dorpsstraat twee Nederlandsche ellen buiten het reeds bestrate
gedeelte aan de gemeente af te staan, hetwelk dan door het gemeentebestuur
zou worden bestraat en verder zouden dan daarop met vrijlating van circa
één el aan de zijde van het kerkhof (thans het gazon voor de kerk) vaste of
losse eiken palen worden geplaatst, geschikt tot doortrekking van een zwaar
touw, waaraan alsdan het hoornvee op marktdagen zou gebonden kunnen
worden.
Het bestuur der kerk zou hierdoor wel een kleiner terrein bekomen, maar
door van dit te beplanten terrein ongeveer een el bestrating te laten achter de
palen, zou toch alle beschadiging bij marktdagen worden voorkomen. De
brief eindigde met de wens: "Als men zodoende de handen ineen zou slaan,
zou men al het nuttige en noodzakelijke voor deze gemeente helpen bevorderen om de geschiktste plaats voor het hoornvee te behouden", (en toen kwam
er nog een aap uit de mouw) "terwijl wij geen anderen bezitten".
De brief was ondertekend door burgemeester C.H. Koentz en G. Elbrink,
die behalve de functie van wethouder ook logementhouder was. Het valt op,
dat er in de brief niet over kosten of vergoeding voor afstand van de grond
wordt gerept. Dat zou later wel gebeuren, zo blijkt.
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De kerkvoogdij maakte blijkbaar onvoldoende haast met te antwoorden, want
al op 22 januari 1859 nam burgemeester Koentz de moeite om eigenhandig
de kerkvoogdij tot enige spoed aan te zetten.
Maar, en dat had burgemeester Koentz, zelf kerkeraadslid, toch moeten weten, de kerkvoogdij kon niet zo snel antwoorden. Immers, alle beheershandelingen van de kerkvoogdij ten aanzien van het kerkelijk onroerend goed
waren onderworpen aan de goedkeuring van de gedeputeerde staten van de
provincie Gelderland. Zo had koning Willem 1 dat beslist, toen hij in 1816
het kerkelijk reglement voor de Hervormde Kerk had doen opstellen. De
Hervormde Kerk was dan wel geen staatskerk meer, maar ten aanzien van
het beheer van haar bezittingen had de koning via het provinciaal bestuur een
vinger in de pap gehouden.
Dus moest de kerkvoogdij eerst nauwkeuriger worden geïnformeerd over de
omvang van de door het gemeentebestuur voorgestelde grondtransactie en de
financiële consequenties ervan. Een op 27 september 1859 opgemaakt extract
uit een register van besluiten van de gemeenteraad vermeldt precieze omvang
van de voorgestelde transactie.
Eeuwigdurende erfpacht rond de kerk
Op 23 november van dat jaar werd door de kerkvoogdij machtiging van
gedeputeerde staten van Gelderland verkregen om tot de transactie over te
gaan, zo blijkt uit het ertpachtcontract, dat op 27 februari 1860 werd opgesteld ten kantore van notaris Gerrit Ernst Hendrik ter Braak.
Namens het gemeentebestuur traden als getuigen op burgemeester C.H.
Koentz en de wethouders G.J.L. Elbrink, logementhouder (van hotel De
Kroon, dat stond, waar nu het H. Odinkplein is) en W.H. Smits, koopman,
die na burgemeester Koentz vierentwintig jaar lang burgemeester van Eibergen zou zijn.
De kerkvoogdij was vertegenwoordigd door de heren I.G. de la Fontaine
Verwey, rentmeester (voor de heer van Mallem), H. Bouwmeester, winkelier
en J.W. te Biesebeek, landbouwer. Ze bleken gemachtigd te zijn tot het in
eeuwigdurende erfpacht uitgeven van een stuk grond ter breedte van 2 ellen
en ter lengte van 80 ellen, "gelegen rondom het kerkhof, langs de dorpsstraat
van het schoolgebouw tot tegenover den westelijken hoek en vanaf dat punt
langs de straat lopende langs het huis van Bachrach tot aan het erf, waarop
het huis van doctor Buekers gebouwd is, groot in het geheel voor dit
gedeelte één honderd en zestig vierkante ellen en zulks tegen een jaarlijkse
uitkeering van tien gulden".
Als laatste bepaling was opgenomen: "de afsluiting tusschen de ten dezen in
erfpacht afgestane grond en het overige gedeelte van het Kerkhof, alsmedede
bestrating van dat in erfpacht afgestane gedeelte zal door en ten kosten van
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Rooster van toezicht op het onderhoud van de vele zandwegen in 1864 door de
raadsleden. Prakke, Smits , Elzas , Bouwmees ter, Vaarwerk, Bis perink, Mellink,
Kuiper en Harhers en.
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voormelde kerkelijke gemeente moeten worden daargesteld en onderhouden,
zullende de voormelde afsluiting moeten bestaan in steenen palen met ijzeren
roeden van voldoende zwaarte".
Gemeentebestuur zonder Dienst Gemeentewerken
Uit een brief van 1875 blijkt, dat de kerkvoogdij met de uitvoering van deze
bepaling bepaald geen haast maakte. Of dat te maken had met het gezegde:
"Zij die geloven, haasten niet", vermeldt de historie niet.
Men kan ook vragen, waarom de kerkvoogdij de kosten en het onderhoud
van de grensafscheiding moest dragen. De beestenmarkt was toch een
gemeentelijk belang en niet een kerkelijk. Waarschijnlijk had dit te maken
met de zeer beperkte middelen, waarover het gemeentebestuur anno 1860
beschikte. Uit de notulen van de B. en W.-vergaderingen blijkt, dat ook bij
andere transacties met derden het gemeentebestuur de uitvoeringswerkzaamheden en kosten daarvan toespeelde aan de tegenpartij. Het gemeentebedrijf
ten tijde van burgemeester Koentz bestond behalve uit de burgemeester
slechts uit drie schrijvers, die met de burgemeester halve dagen op het kantoor aanwezig waren.
Hoe sierlijk er geschreven werd, ziet men aan de brief op de bladzijde hiernaast. Zulk handschrift vergde natuurlijk nogal tijd, dus de productie zal wel
niet hoog geweest zijn!
Een dienst gemeentewerken bestond nog niet. Het onderhoud van wegen en
watergangen was vanouds een zaak van de markebesturen en na verdeling
van de markegronden van de aangelanden. De toestand van de wegen liet dan
ook veel te wensen over. In KOM VANAVOND MET VERHALEN deel 3,
hoofdstuk 4, lazen we, hoe wegenonderhoud in de crisisjaren wegens geldgebrek van de gemeenten, zoveel mogelijk werd gedelegeerd aan de werkverschaffing en in de oorlogsjaren aan de arbeidsdienst.
Dat de aangelanden nogal eens nalatig waren in het onderhoud en overigens
niet meer deden dan beslist noodzakelijk was, blijkt uit het feit, dat nog in
deze eeuw soms bij een sterfgeval eerst de buren een zandweg begaanbaar
moesten maken om het sterfhuis bereikbaar te maken voor de lijkwagen. En
datzelfde moest soms gebeuren voor de dorsmolen, als er gedorst moest worden, herinneren zich oudere inwoners van het buitengebied.
Toezicht op de Wegen
Wel deed het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Koentz pogingen controle op het onderhoud van de vele zandwegen te houden, zoals
blijkt uit een rooster van toezicht uit 1864, waarbij alle negen raadsleden,
Prakke, Smits, Elzas, Bouwmeester, Vaarwerk, Bisperink, Meilink, Kuiper,
Harbersen een aantal wegen kregen toegewezen om te controleren.
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Pas na 1945 kreeg de dienst gemeentewerken, mede door de grotere rijksbijdragen de armslag, die een goed wegennet in een gemeente als Eibergen met
zo'n groot buitengebied mogelijk maakte. In 1860 was men daar nog heel
ver vandaan.
Kerkvoogdij wordt gemaand
Waarom de kerkvoogdij haar toezegging uit het erfpachtcontract met nakwam, is een raadsel. En waarom het gemeentebestuur niets tegen het kerkbestuur ondernam, eveneens. Er ligt geen enkele schriftelijke aanwijzing
daaromtrent.
Pas op 27 februari 1875 (15 jaar later!) zag burgemeester Koentz zich eindelijk namens de raad genoodzaakt de kerkvoogdij op dit verzuim attent te
maken. De palen (van Bentheimer zandsteen) bleken nog steeds op het
midden van de in erfpacht afgestane grond te staan en met op de bepaalde
onderlinge afstand. Ze bleken inmiddels ook al beschadigd te zijn. Omdat de
gemeenteraad vond, dat er geen redenen waren, waarom de palen nog steeds
niet waren geplaatst, werd na tweemaal daarover gesproken te hebben, de
burgemeester opgedragen, de kerkvoogdij te verzoeken, nu toch eindelijk de
afspraak van 1860 na te komen.
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Eihcri'se nwiniarkt en kennis in 1930. De wareumarkl in de Grotcwaat ter hoogte van
de nil.kerk. Links: Jan Sleinkamp en Henk Kedde.

Er werd wel eens beweerd, dat burgemeester Koentz een wat ongeduldig
man was, maar wie het eind van zijn brief uit 1875 leest, kan deze bewering
moeilijk staven. Immmers hij eindigde zijn brief aldus: "welk verzoek ik
volgens opdracht de vrijheid neem bij deze te doen wordende niet aangedrongen dit werk te overhaasten, wanneer zulks maar ter gelegener tijd in dit
voorjaar geschiedt". Of was hij zo mild, omdat hij toen inmiddels 70 jaar
oud was?
Hij zou in 1879, op 73-jarige leeftijd en nog steeds in functie, overlijden.
Men kende toen nog geen pensioengerechtigde leeftijd.
Na Honderd jaar. Geen Hekken meer
Of het met de afscheiding in orde is gekomen, vermeldt de historie niet. Wij
hebben slechts de situatie gekend, dat er geel geverfde eiken palen met
ijzeren stangen ertussen rond het kerkplein als afscheiding stonden. Maar die
zijn inmiddels ook verdwenen en vervangen door andere zonder stangen
ertussen.
Niets is Eeuwig
Ook aan de eeuwigdurende erfpacht schijnt een eind gekomen te zijn. Nog in
1914 stond in de lijst van bezittingen van de kerkvoogdij een bedrag van tien
gulden aan jaarlijks te ontvangen erfpacht van de gemeente Eibergen vermeld. Thans komt het bedrag niet meer in de boeken van de kerkvoogdij
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voor. Wanneer de betaling is opgehouden, schijnt bij niemand bekend te zijn.
Inmiddels is er sinds 1976 een ander erfpachtcontract.
Toen is namelijk door de kerkvoogdij ten behoeve van de dorpsverfraaiing
rond de kerk een strook grond tussen kerk en Huve in erfpacht van de
gemeente Eibergen uitgegeven, waarop de gemeente het straatje rond de kerk
heeft aangelegd. Zo werd daar 130 jaar na 1860 zodanig ruimte gecreëerd
voor de jaarmarkt, dat deze ook rond de kerk kan worden gehouden. En
nadien is nog eens een keer de grens tussen het kerk-erf en Grotestraat
verlegd ten behoeve van een parkeerstrook langs de Grotestraat.
Van eeuwigdurende contracten hield men toen niet meer, men vond vijftig
jaar voldoende. Ook verder bleken de tijden veranderd, want niet de kerkvoogdij zorgde voor de "daarsteiiing" van de bestrating, maar de dienst
gemeentewerken. En het duurde geen vijftien jaar, voordat het klaar was,
zoals in I860.

Eibergen, zomer 1996.
E.H. Wesselink.
Bronnen:
- ArchicC kerkvoogdij herv. gemeente Eibergen, map ciivcrsen, brief nr. 57, 5^, 73
- Archief gemecnlc Eibergen Notulen vergaderingen van Burgemee.ster en Weüiouders 1858
- Rooster van toeziciit 1864, G. Vriezc
Literatuur:
- H. Odink: Middcwinteraovcndvcrtclscls
- H.K.E. Old Nijs nr. 20, 1993
- H.K.E. Acht Eeuwen Heerlijk Eibergen, 1988
- H.K.E. KOM VANAVOND MET VERHALEN, deel 3, hoofdstuk 4
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Boerderijnamen in Rekken
Reeds drie keer werd over dit onderwerp in "Old Ni'js" geschreven;
Nr: 22 van april 1994, ie artikel.
Nr: 26 van december 1995, 2e artikel.
Nr: 27 van maart 1996, 3e artikel.

In het tweede en derde artikel waren de boerderijen met huisnummers 165
t/m 174 en ook de nummers 196 en 197 weggevallen. Deze volgen hieronder.
Over de herkomst van deze gegevens en de betekenis van de getallen tussen
haakjes wordt verwezen naar het artikel in december 1995. Bij elke boerderij
zijn de namen van de hoofdhewoner en zijn eventuele echtgeno(o)t(e) vermeld
zoals geregistreerd in het bevolkingsregister van Rekken van 1819 tot 1825.
( * betekent geboren op)

"Evers"
Nr:l65. (17)
Adres thans: Rekk. Binnenweg 45; A.G. Hogemans.
Herman Simmelink, * 16 juni 1771 te Groenlo en zijn vrouw Hermina
Mentingberg, * 31 mei 1761 te Rekken.
"Zwarte Maat"
Nr:166. (54)
Adres: Rekk. Binnenweg 24; G.J. ter Maat.
Geert Annevelink, * 15 dec 1750 te Rekken en zijn vrouw Geertruid Krosenbrink, * 15 juni 1751 te Winterswijk.
"Witte Maat"
Nr:167. (53)
Adres: Rekk. Binnenweg 47; G.H. Bats.
Tone ter Maat. * 25 feb 1753 te Rekken en zijn vrouw Engele Simons, * 19
maart 1747 te Rekken.
"Den Horst"
Nr:168. (102)
Adres: Hölterweg 15; P.L.A.M. Muskens.
Arend Planten, * 27 jan 1772 te Rekken en zijn vrouw Gerritdina ten Dijke,
* 14 aug 1794 te Rekken. (Arend Planten overlijdt 10 jan 1829; zijn weduwe hertrouwt met Hendrik Jan Boevink)

1
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Boerderij "Evers" aan de Rekkensehinnenweg 45. met als bewoners in 1914 Mölieke
Boevink. getrouwd niet Stakkers, het echtpaar Evers en een grenswacht.

Boerderij "Den Horst" aan de Hditerweg 15. Foto gemaakt in 1971.
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"Hölter"
Nr:169. (103)
Adres: Hölterweg 17; tot juli 1994 J. ten Bergen.
Gerrit Planten, * 8 dec 1776 te Rekken en zijn vrouw Janna Geertruid
Wanders, * 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 weg naar "Den Horst"
lag tussen de "Witte Maat" en "Simens" (huidige Rekkense Binnenweg 49 en
51) 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: Rekk. Binnenweg 51/53; firma H. Riethorst.
Berend Simens, * 25 juni 1773 te Rekken en zijn vrouw Janna Geesink, * 27
juli 1775 te Rekken.
Deze boerderij is de 2e Simensplaats; want Nr: 178 heet ook "Simens". Ter
onderscheiding heeft men Nr: 178 de naam "S(Z)iemherend" gegeven, (de betekenis kan bijna geen andere zijn dan "Simens Berend") Dit "Simens" stond
op de plaats van het huidige woonhuis aan de Rekkense Binnenweg 51, van
de familie Riethorst. Het is misleidend dat in 1819 op "Simens" een Berend
Simens woonde. In de 18e eeuw woont op "Siemberend" ook een Berend
Simens, zijn dochter Fenneke trouwt met Jan Harmen ten Barge. Hij is 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.
"Nijenhuis"
Nr:171. (18)
Adres: Rekkense Binnenweg 28; H. Grooters.
Gerrit Roossink, * 2 mei 1757 te Rekken en zijn vrouw Elisabeth Nijenhuis,
geb. 18 jan 1767 te Rekken. Ook woont op dit adres de kleermaker Jan
Albert Nijenhuis, * 30 nov 1781 te Rekken en zijn vrouw Hendrica Odink,
geb. 31 okt 1790 te Rekken. Deze boerderij naam bestaat reeds voor 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 kosterswoning, Lindevoort 18, achter de Pastorie
gebouwd.

2
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Boerderij "Kippen" aan het hei^in van de Holteiweg
ajgebroken en vet vangen dooi een dubbel noonhuis

Opname uit I97"> In 1992

Mfi

Boerdenj

"Ineheke"

aan Den Boigvieg

toto ml ia 1912
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"Lammers"
Nr:172. (45)
Vermoedelijk afgebroken of bij een verbouwing met een naburige boerderij,
mogelijk Nr:171 samengevoegd. Op de kadasterkaart van 1847 ligt "hammers " in de directe nabijheid van "Nijenhuis".
Teunis Klanderman, * 3 maart 1781 te Rekken en zijn vrouw Aaltjen Berenschot, * 11 nov 1770 te Rekken. Ook wonen hier Jan te Deeseke, * 9 juni
1793 te Rekken en zijn vrouw Geertruyd te Hennepe, * 24 dec 1790 te
Aal ten.
"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. Meilink en F. J. Meilink.
Derk Stomps, * 9 dec 1772 te Vreden en zijn vrouw Henders Stomps, * 15
april 1756 te Rekken. In hevolkingsreg. 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;
Jan Negberink, landbouwer, * 2 aug 1772 te Rekken en zijn vrouw Maria
Planten, * 28 sept 1765 te Rekken, (op "Odink") In Rekken kent men deze
boerderij als "Triebeke(r)".
"Kuipershuis"
Nr:196. (11) (ook "Krosenhuis")
Adres niet precies bekend.
Gerrit Jan Deggerink, * 25 maart 1770 te Rekken; zijn moeder, weduwe van
Hendrik Jan Deggerink, Anna Margaretha Lucas, * 15 mei 1773 te Winterswijk en Dora Wolfs, * 18 maart 1770 te Rekken; winkelierster.
Opm: Dit is niet de boerderij met de naam "Kuiper" aan de Havelandweg 8.
Die boerderij, die in Rekken "Oldenkuper" wordt genoemd, heette in die tijd
"Kuiper"; zie Nr: 160.
Het "Kuipershuis" stond voor 1825 aan de weg naar de grens bij Oldenkotte.
In het bevolkingsregister komt voor Nr. 196 ook de naam "Krosenhuis" voor.
(zie onder) In het dichtbijgelegen "Goorhuis" met Nr: 195 woont Gosen
Wientjes; hij is kuiper van beroep. Vermoedelijk is door ambtenaren in
Eihergen de situatie in Rekken niet goed beoordeeld. Naar later blijkt heeft
ook huis met Nr: 200 de naam "Goorhuis". Hoe het precies in elkaar heeft
gezeten is niet gemakkelijk te achterhalen.
3

-16-

"Krosehuis"
Nr:196. (22)
Zie ook opmerkingen bij Nr: 196 hiervoor.
"Oldenkotte"
Nr:197. (47)
Adres: Den Borgweg 20;
T. J. M. ten Brinke.
Jan Willem Konniger, * 24 okt 1758 te Rekken, weduwnaar van Janna
Elisabeth Oldenkotte.
Op Nr: 197a woont Johannes Theodorus van Hemert, * 21 jan 1785 te Den
Bosch, ontvanger.
G.H. Braakman
Holterweg 13,
7157 AG Rekken
Tel.0545-431671

4
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De "Holters"-boerderijen. Holters-Holterman-Pagenboom
In het bevolkingsregister van Rekken in 1819 treft men drie boerderijen aan
met de naam "Holters" of "Hölter". Het zijn de boerderijen die tussen 1819
en ca 1835 de huisnummers 154, 155 en 169 droegen. Waarschijnlijk ter onderscheiding worden ze soms vermeld als "Klein Holters", "Groot Holters"
en "Hölter".
Reeds in de 17e eeuw wonen in Rekken meerdere families met de naam
Holters. In het zogenaamde verpondingsregister van 1651 worden ook meerdere keren leden van de families Holters aangeslagen voor het betalen van
belastingen in natura en ook in geld. Helaas vermeldt het register niet op
welke boerderijen deze families gevestigd waren. Het ligt voor de hand, dat
de boerderijen hun naam danken aan de familienaam of dat de naam van de
boerderij(en) de naam van de familie(s) hebben bepaald. Hoe het ook zij, het
is interessant na te gaan hoe het de boerderijnaam "Holter(s)" de laatste 170
jaar in Rekken is vergaan.
In 1819 woont op "Klein Holters" de familie Odink. Gerrit Jan Odink en zijn
vrouw Hendrica Sikking vertrekken in mei 1828 naar de boerderij "Wolters". Zij zijn waarschijnlijk de voorouders van onze Eibergse schrijver
Hendrik Odink. Diens neef, Gerrit Odink, jongste van de drie zonen van
aannemer G. Odink, schreef onder het pseudoniem "De Hölter" prachtige
gedichten in onvervalst Eibergs dialect in o.a. de bundel "Daor veule ik mien
alene". Zij hebben hun bezittingen verkocht aan Engbert Tanking en zijn
vrouw Arendina Simmelink. Engbert, afkomstig van de boerderij "Groot
Tanking" te Rekken, is slechts kort boer op "Klein Holters; hij overlijdt in
1835 en zijn weduwe hertrouwt met Gerrit Jan Esselink uit Borculo. Hij is
afkomstig van de boerderij "Pagenboom" te Borculo.
Op "Groot Holters" woont in 1819 de weduwe van Jan Arend Weerkamp,
Anna Catharina Greevers. Jan Arend was in 1818 overleden en zijn vrouw
vertrekt in mei 1828 naar de boerderij "Borker". ("Bodden") Uit Haaksbergen vestigt zich dan op "Groot Holters" het echtpaar Hendrik Jan Holters en
Phemia Brummelhuis. Phemia overlijdt reeds in 1829 en Hendrik Jan hertrouwt met Harmina Krabben uit Beltrum.
Het is (nog) niet bekend of "Groot Holters" in 1825 reeds een bezit was van
Hendrik Jan Holters. Mogelijk was Jan Arend Weerkamp pachter. In 1825
is "Groot Holters" in bezit van de Holtersfamilie. Op 12 augustus 1831
wordt de opvolger geboren, Frederik Holters. Deze trouwt 3 juni 1859 met
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een dochter van de boer op "Oosterbroek" (ook "Brooks" genoemd). Dat is
Maria Elisabeth Scholte van Mast, geb. 8 juli 1834.
Dit zijn de overgrootouders van Jan Aarnink en van hem weet ik dat het
huwelijk van zijn overgrootouders aanleiding was een nieuwe boerderij te
bouwen aan de huidige Brökersweg 1. Dat is de thans nog bestaande boerderij "Holterman". "Groot Holters" is verkocht aan de eigenaar van "Klein
Holters". En daardoor verdwijnt "Klein Holters" als een afzonderlijke
boerderij. De familie Esselink verenigt de beide boerderijen; waarschijnlijk
werd vanaf de komst van Gerrit Jan Esselink "Klein Holters" in Rekken
reeds "Pagenboom" genoemd. Drie boerderijen met één en dezelfde naam
wekte kennelijk verwarrinf>. Na 1859 verdwijnen de beide boerderij namen en
is alleen nog sprake van "Pagenboom". Op "Holterman" is geen opvolger
met de naam Holters beschikbaar. Een dochter, Maria Hendrika Holters,
trouwt met Herman Bernard Unland. Daarna gaat het door huwelijk over op
de familie Aarnink.
De derde Holter-vestiging is in 1819 in bezit van de familie Planten. De
boerderij wordt bewoond door Gerrit Planten, geb. 8 december 1776 en zijn
vrouw Janna Geertruid Wanders, geb. 14 mei 1785 te Winterswijk. Daarmee
was hij in 1815 getrouwd; hij was toen weduwnaar van Aleida te Straak,
geb. 19 mei 1754. Aleida was eerder getrouwd met Gerrit Jan Kuiper, geb.
13 januari 1740 te Rekken. Deze overleed in 1801. Gerrit Jan was de zoon
van Willem Kuiper en Jenneken Holters; zij waren in 1736 getrouwd en waren boer en boerin op de "Hölter". Daarmee is wel aangetoond dat Jenneken
Holters een dochter van de laatste Holters-generatie op deze boerderij was.
Jenneken was geboren op 19 januari 1716 en zij is de dochter van Harmen
Holters en Elske Wessels. Harmen en Elske zijn 29 October 1713 getrouwd.
Harmen was de zoon van Alef Holters en Hendrickjen Hemsinck; zij
trouwden in 1679. Het is aannemelijk dat ook Alef Holters reeds boer was
op de "Hölter"
Op de "Hölter" wordt Gerrit Planten opgevolgd door zijn zoon Gerrit Jan
Planten, geb. 30 mei 1821. Deze trouwt in 1856 met Theodora Aleida
Hesselink uit Winterswijk. Gerrit Jan overlijdt in 1872. Zijn oudste zoon
Gerrit is dan nog geen 15 jaar. Zijn oudste zuster, Aleida, woont op de
naburige boerderij "Bumpthuis". Zij is daar getrouwd met Hendricus Jacobus
Kapers en zij hebben geen opvolger voor het boerenbedrijf. De weduwe van
Gerrit Jan Planten verlaat met haar 3 kinderen van 11, 13 en 15 jaar de
"Hölter" en trekt in bij haar schoonzuster. De boerderij wordt door de
PI anten-familie verpacht aan Derk Bernard ten Bergen, geb 21 augustus
1847. Hij is de zoon van de Balthazar Lijphart ten Bergen; hoofd van de
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Boerderij "De Holler" aan de Höllerweg 17. tiehouwd in
l<S94. Hiiidii>e bewoner G.C. Lammereé.
Folo's f^emaaki in 1996.
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school in Rekken. De familie ten Bergen woont in 1872 nog in het huis met
de naam "Siemberend"; huidig adres Hölterweg 13. Kort na 1872 verhuist de
familie ten Bergen van "Siemberend" naar de "Hölter". De vroegere woning
blijft in hun bezit; deze wordt vanaf 1873 tot 1973 verhuurd als dubbel
woonhuis. In Rekken kent men dit huis als de woning van "Sniederharms"
(kleermaker Antvelink was geboren op de boerderij "Harms" aan de huidige
Borgweg 12) en de familie Bouwmeester. Vele andere families woonden er
in die periode.
De "Hölter" staat in 1872 nog op de lokatie tussen "Simens" en "De Horst".
Tegenover het huidige muzieklokaal van de muziekvereniging Crescendo aan
de Rekkense Binnenweg. Waarschijnlijk is omstreeks 1890 de "Hölter"
afgebroken en is een nieuwe boerderij gebouwd op de plek waar nu de
"Hölter" staat. Aan de Hölterweg 17. Op de "Hölter" hebben vanaf het einde
van de 17e eeuw, voor zover ik nu kon nagaan, 2 generaties Holters gewoond. Daarna volgen 2 generaties Kuiper en tot slot nog 2 generaties Kuiper. Het boerenbedrijf wordt daarna door 3 generatie ten Bergen voortgezet.
Het boerenbedrijf eindigt in feite met de ruilverkaveling in Rekken, tussen
1970 en 1980.
De herkomst van de Holterfamilies staat nog allerminst vast; er zijn stellig
nog stukjes van de legpuzzel te vinden, waardoor het beeld nog duidelijker
contouren zal krijgen. Het lijkt er op dat men bij de straatnamen in Rekken
niet de meest voor de hand liggende keuze uit historische bronnen heeft
gedaan. De "Rekkense Binnenweg" zou op goede gronden "Hölterweg"
genoemd kunnen worden. Ook "Meerbekkerweg" zou in aanmerking hebben
kunnen komen. Alle drie "Holter"-boerderijen lagen ooit langs die route en
het werd de "Meerbekkerhoek" genoemd. En de huidige "Hölterweg" was de
weg door de "Boddenhoek" en zou met evenveel recht tot aan het kruispunt
met de "Oldenkotseweg" naar die buurtnaam vernoemd kunnen zijn. De
"Hölterweg" ligt er nu helemaal wat vreemd bij. Doordat het kruispunt
Holterweg/Oldenkotseweg gewijzigd is de historische achtergrond nog meer
verdrongen. Afgezien van het feit dat ook voor bezoekers moeilijk te vinden
is, hoe de Hölterweg thans loopt.

Bronnen:
- Bevolkingsregister Rekken van 1819 tot 1930.
- Doop- en trouwregisters NH-kerk te Rekken van 1650 tot 1811.
- Kadastrale gegevens uit geni. archief te Eibergen.
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1768 Conflict om sluikhandel in genever door Hermanus ter
Woerst op Holters in Rekken
Henk Braakman constateert in het voorafgaande artikel over de Holtersboerderijen, dat het verpondings(belasting)register uit de 17e eeuw niet vermeldt
op welke boerderijen de aangeslagen families Holter gevestigd waren.
Dat er op Holters of de "Hölter" niet altijd families met die naam woonden,
blijkt ook uit een document uit het jaar 1768, dat onze secretaris Jan
Aarnink, zelf ook een "Holterman", kreeg toegespeeld op het rijksarchief in
Arnhem. Toen woonde er namelijk een Hermanus ter Woerst op Holters. In
een brief uit het document wordt de boerderijnaam eenmaal geschreven als
"Heulter", de Hollandse schrijfwijze voor de uitspraak "Hölter", het pseudoniem, waaronder onze Eibergse dichter Gerrit Odink schreef.
Het document uit 1768 neemt ons mee in een conflict tussen Hermanus ter
Woerst op Holters en Jacobus Stoverink, waarschijnlijk ook uit Rekken.
Oorzaak van het conflict, dat tenslotte zou uitlopen op een vonniswijzing
door de rechter van de Heerlijkheid Borculo, was het feit, dat Ter Woerst
was betrapt op het verboden slijten van genever, waardoor hij in aanvaring
kwam met de stadsmonopolist een zekere "monsieur" L.A. Joosten te
Lochem, aan wie het stadsbestuur blijkbaar het alleenrecht voor de verkoop
van genever had gegund. Misschien was zo'n recht wel een soort pacht,
waarvoor betaald moest worden. Zo'n monopolie leverde immers leuke inkomsten op. De "gebrande wateren" waren ook toen in trek. Of Ter Woerst
de genever ook zelf gestookt had, vermeldt de historie niet; wel werd de
genever ook door de monopolist als afgekeurde genever betiteld. Hoe het zij,
de sluikhandel van Hermanus ter Woerst werd als fraude (schadeberokkening
aan de monopolist) en als contraventie, oftewel overtredeing (van de wetten
van de Heerlijkheid) beschouwd en hij kreeg een boete van f 2 5 , - opgelegd
wegens fraude, sluijkerie, zoals zijn sluikhandel door de monopolist Joosten
werd genoemd.
De geschiedenis begint met een schuldbekentenis van Hermanus ter Woerst
aan den tijdelijken monopolist L. Abreson Joosten ter waarde van vijfentwintig goudguldens. "Nevens de kosten van gedaane Zijtatie(dagvaarding) als
anders wegens soodaane
Frauden en Contraventie van de afgekeurde
genever".
Hermanus ter Woerst verbond zich (verplichtte zich) voor deze schuld met
zijn persoon en goederen, "waar of deselven ook mochten gelegen zijn", zo
heet het in het stuk, dat door twee getuigen G. Meijer Junior en Jannes Ter
Borg, mede ondertekend werd. Dat was op 10 november 1763 te Borculo.
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Schuldbekentenis van Hermanus ter Woerst aan de tijdelijk monopolist L. Abreson
Joosten op 10 november 1763 te Borculo.
Borgen geeft Zorgen
De invordering blijkt een lang slepende kwestie geworden te zijn. Uit een
enkel zinnetje kan men concluderen, dat Hermanus ter Woerst niet solvabel
genoeg was om de boete te betalen, die intussen na vijf jaar inclusief rente
en kosten vijfenzestig gulden bleek te zijn geworden, (over woekerrente
gesproken! EHW).
Hij riep de hulp in van Jacob Stoverink, die bereid bleek, borg voor hem te
staan en als zodanig een regeling te treffen met L.A. Joosten om boete
inclusief kosten tesamen in één bedrag van f 6 5 , - te "reguleren" Jacob
Stoverink heeft dat blijkens onderstaande ontvangstbevestiging blijkbaar keurig gedaan.
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"Ontvan}>en van Jacob Stoverink in twee reijzen seven en veertig Guld.
10 strs. Op rekeninge van soodanige hoete wef^ens f>eneversluijkerie als
Harm: ter Woerst op Heulters in Rekken heeft gedaen en daervoor is
Geaccordeert voor vijf en sestig gulden voor welke penn: Jacob Stoverink als borge sig heeft ingelaten en nog resteerende daer af is seventien
gl: 10 strs."
Lochem den 19 Feb: 1768. w.g. L.A. Joosten.
De gang van zaken was dus zo, dat Stoverink als borg voor Ter Woerst tweemaal een vooruitbetaling had gedaan in de hoop, dat "uitgeschoten penningen", zoals dat voorgeschoten bedrag in het stuk worden genoemd, van Ter
Woerst terugbetaald te krijgen.
Maar dat bleek een misrekening te zijn geweest. Want ondanks herhaald
"lamenteren", bidden en smeken van Stoverink bleek Ter Woerst niet in staat
of bereid tot enige restitutie aan Stoverink. En zo ontstond uit een vriendendienst na vijfjaar een conflict.
Stoverinks geduld raakte in 1768 op.. Hij schreef een brief aan de rechter van
de Heerlijkheid Borculo, de heer H.J. van Trier (of liever, hij liet die schrijven, want de zeer ambtelijke stijl van de brief, doorspekt met juridische,
Latijnse termen, verraadt een in juridische zaken doorknede schrijver). Na in
de brief de voor hem teleurstellende gang van zaken uiteengezet te hebben,
verzoekt hij de rechter om Ter Woerst op Holters tot betaling van diens
schuld te sommeren. En dat gebeurde.
Wie niet Sterk is....

Dan blijkt de slimheid (of arglistigheid?) van Hermanus ter Woerst. Als de
substituut-voogd van Eibergen en Rekken, Jan Hendrik Boumeester op Holters
komt om de sommatie te overhandigen, weigert men daar deze aan te nemen.
Toen was het 11 juli 1768.
Maar door het bezoek van de voogd Boumeester rook Ter Woerst brandlucht.
Met rechters valt en viel ook toen niet te spotten. Dus probeerde Ter Woerst
op Holters zijn belagers en de rechter te slim af te zijn. Hij had vijfjaar geleden onder getuigen met zijn persoon en goederen verplicht verklaard de hem
opgelegde boete te betalen. Geld had hij blijkbaar niet. Dus kon Stoverink
proberen beslag op zijn goederen te leggen.
Het was, zoals gezegd, 11 juli en het liep tegen Sint Japik, het koren stond te
rijpen op het land. Dus kon hij vrezen, dat men beslag ging leggen op zijn
gewas. Hij probeerde toen zijn belagers voor te zijn door niet alleen zijn op
het land staande gewas, maar ook zijn gras in de Hooimaten te verkopen aan
zijn buren landeigenaren Hendrik Roosink, Tone en Garrit Smits, Tone Roosink en Jan Hendrik Hulsman. De verkregen koopspenningen waren niet te
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achterhalen, en goederen had hij nu ook niet meer. "Van een kikker kun je
geen veren plukken", zal hij gedacht hebben en "wie niet sterk is, moet slim
zijn".
De Rechter doet Uitspraak
Maar zijn slimheid bleef niet onopgemerkt. Jacob Stoverink kreeg lucht van
het handeltje en liet het er niet bij zitten. Hij deed in augustus 1768 zijn beklag ten overstaan van de plaatsvervangend rechter, de heer Frederik Elberus
en de schepenen Spancker, Ter Maedz en Ter Meulen en vroeg om een gerech
lijke uitspraak, die Ter Woerst moest dwingen tot betaling.
Het gevolg was inderdaad, dat Ter Woerst werd veroordeeld voor een
bepaalde datum tot restitutie over te gaan van de zevenenveertig gulden en tien
stuivers, die Jacob Stoverink hem had voorgeschoten en de heren Roosink,
Kormelink, Tone en Garrit Smits, Tone Rosink en Jan Hendrik Hulsman kregen een brief van de rechter thuis, waarin het hun verboden werd kooppenningen te betalen aan Ter Woerst op straffe van nog eens te moeten betalen.
Het lijkt erop, dat de rechter in de handelwijze van deze heren een vorm van
heling zag, waarop strafrechtelijk sancties mogelijk waren, in tegenstelling tot
het conflict tusse Stoverink en Ter Woerst, dat van civiel-rechtelijke aard was.
De rechter kon in zo'n conflict wel bemiddelen, maar zijn sanctiemogelijkheid
reikte blijkbaar niet verder dan het openbaar maken van zijn uitspraak en het
officieel aanzeggen daarvan aan Ter Woerst op Holters.
Dus kreeg de substituut-voogd van Eibergen en Rekken, Jan Hendrik Boumeester doen, die blijkbaar ook functioneerde als een soort deurwaarder van de
rechtbank der Heerlijkheid Borculo, de opdracht, Hermanus ter Woerst persoonlijk het vonnis na voorlezing te overhandigen.
Omdat hij Hermanus ter Woerst niet zelf thuis aantrof, had hij het arrest
willen voorlezen aan diens vrouw. Maar die wist blijkbaar ook van de hoed en
de rand en weigerde het aan te horen en ze wilde het stuk ook niet aannemen.
In arren moede had hij toen het vonnis met de bijbehoren bijlagen maar op de
tafelvoet! gelegd. Toen was hij, volgens zijn bericht, naar de in het vonnis
genoemd heren Rosink, Smits en Hulsman gegaan om ook aan hen de rechterlijke uitspraak te overhandigen.
Hoe het daarna is afgelopen, vermeldt de historie niet. Ook niet, of ze daarna
nog lang en gelukkig geleefd hebben.
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Verklaring van vreemde woorden en uitdrukkingen in de brief van Stoverink.
Elherus loco judicis absentis = Eibers hij afwezigheid van de rechter
seer beweeglijke instantien = zeer gemoedsbewegend aandrang
a die insinuationis = vanaf de dag van bekendmaking
verschoten, uitgeschoten voorgeschoten
diens loco^ plaatsvervanger
accordeert = accoord gaan
infidem= in vertrouwen
cum suis = met de zijnen
contraventie= overtreding
diloyeeren = niet nakomen
gecauseerd= verschuldigd
gelibelleerd= verz ocht
reguleeren= regelen
suppliant = verz oeker
insinuatie = bekendmaking
uti sub.A= z oals onder A.
consent = toestemming
genessiteerd= genoodz aakt
employeeren = gebruiken
na expiratie van = na het verstrijkem van onder inhaesie van = met inbegrip van
gementioneerd = vermeld
relatie, ick relateere= ik geef te kennen
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Nog een opmerkelüke Holter(inan)
Honderd jaar na Hermanns ter Woerst woont er wel een familie Holters op
de boerderij Holters. Eén van deze. Arend Jan, heeft een notitieboekje nagelaten, (almanak noemde hij het zelf), met wat alledaagse en niet alledaagse
boerenwerkzaamheden uit die tijd.
Eerst een familie-overzicht van de Holtersfamilie van 1834 - 1872, samengesteld door Jan Aarnink, zelf een nazaat van het geslacht Holters, dat door het
uitsterven van de mannelijke lijn andere familienamen kreeg.
Arend Jan Holters werd geboren op 2 januari 1835 op "Groot Holters" te
Rekken. Thans is dit de oude veeschuur van "Pageboom", precies in de
bocht van de Rekkensebinnenweg. "Klein Holters" stond op korte afstand
wat noordelijker en die boerderij werd bewoond door de familie Engbert
Tankink en zijn vrouw Arendina Simmelink.
Arend Jan Holters was de tweede zoon van Hendrik Jan Holters (1781-1852)
en Harmina Krabben (1797-1870). Zijn oudste broer Frederikus (1831-1902)
was in Rekken bekend onder de naam van Holterdieks en zijn jongste broer
Engbert kocht in 1863 de "Moelvischplaats" te Rietmolen en hij huwde in
dat jaar met de Rekkense Berendina Spilman (1843-1913)
Tot 1858 hebben ze op "Groot Holters" gewoond. Na de verdeling van de
markengronden en de toen nieuw aangelegde Brökersweg hebben ze daar een
nieuwe boerderij gesticht (zonder subsidie) en een deel van "Groot Holters"
verkocht aan de inmiddels op "Klein Holters" wonende familie Esselink.
Arendina Tankink-Simmelink was in 1834 weduwe geworden en de 31-jarige
weduwe huwde in 1836 met de 37-jarige Gerrit Jan Esselink. Hij was geboren op "Pageboom" in Borculo.
Hierdoor kreeg "Klein Holters" in de volksmond weldra de bijnaam "Pageboom" en de nieuwgebouwde boerderij van Holters aan de Brökersweg kreeg
de naam "Holterman". Vanaf die tijd werden de namen "Klein- en Groot
Holters" niet meer door de plaatselijke bevolking gebruikt.
In 1859 huwde de oudste broer van Arend Jan, Fredrikus (Dieks) met Maria
Elisabeth Scholte van Mast (1834-1877), afkomstig van het "Oosterbroek" in
Rekken. Vanaf die tijd werd in Rekken de Holtermansplaats een tijdlang (tot
1901) "Holterdieks" genoemd.
Ook verder blijkt, dat hij nauwkeurig met geld omging. Voor "gewone"
werkzaamheden rekende hij f
Frederiks dochter Hendrika trouwde met Unland en hun dochter Anna
Unland met een Aarnink uit Hengevelde. Zij kregen een zoon Jan H.J.
Aarnink en dat is de huidige secretaris van onze Historische Kring Eibergen.
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Arend Jan is waarschijnlijk tot aan zijn huwelijk in 1872 met Johanna Geertrui Hannink (1845-1898) uit Rekken, voor een groot deel "thuis" geweest.
Hij ging veel op daghuur. Dit blijkt uit de aantekeningen die hij in 18641865 in zijn bewaard gebleven agenda, zoals hij zijn notitieboekje noemde,
heeft gemaakt.
De dag na zijn huwelijk op 11 oktober 1872, vertrokken ze naar Wennewick
en ging wonen als pachter van het boerderijtje "Remmerstswönner". Negen
jaar later pachtten ze een boerderijtje in Alstatte en in 1893 kochten ze de
huidige boerderij "Bültert" in de Gerwinhook van Alstatte. Hij was al vanaf
1858, tesamen met zijn broers, eigenaar van 40 are veen in het Haaksbergerveen. Arend Jan is op 5 maart 1914 in de leeftijd van 80 jaar overleden.
Arend Jans Notitieboekje
Arend Jan Holters hield er van 1863-1867 een notitieboekje op na. "Almanak" noemde hij het zelf. En dat was heel juist, het was zijn kalenderboekje,
waarin hij, zo nodig, per dag noteerde de werkzaamheden, die hij voor
anderen verrichtte en de beloning, die hem daarvoor toekwam.
De Holter(man), een boerenbedrijf van +12 ha, was blijkbaar toch niet groot
genoeg, om altijd werk te verschaffen aan twee mannen. En dus ging de ongetrouwde Arend Jan (hij noemde zichzelf Arnold Jan) regelmatig uit werken
bij andere boeren in de buurt. Die bijverdienste was natuurlijk meer dan welkom. Geld was in die tijd immers een schaars goed onder de boeren.
Maar niet alleen zijn inkomsten, verkregen uit arbeid voor anderen noteerde
hij. Ook te verrekenen financiën met zijn beide broers treft men in de
almanak aan, die begint met de notitie, dat hij f 10,92 verschuldigd is aan
E.B. Holters, zijn jongere broer, terwijl zijn oudste broer Frederik hem voor
25 dagen werken f 7,50 verschuldigd is. Verschuldigd noemde hij "solde"
(vergelijk soldij, soldenier) f.0,30 als dagloon, voor extra zwaar werk of
extra lange dagen f 0,50 per dag.
Werkzaamheden
Voor wat voor werkzaamheden deed men een beroep op Arend Jan? In 1864
vermeldt de almanak bijvoorbeeld:
12 dagen dosken(dorsen)
3 dagen aan den mes (mest verwerken) en moeden gras
maejen "an den hosewacht". slekken ( = slichten), effenen, eggen.
Daarnaast verrichtte hij ontginningswerkzaamheden: omzeten (=omzetten,
het diep omspitten van woeste gronden), het daar bij behorende kruien en
slekken. ( = slichten effenen)
Zo nam hij een "wal" aan, zoals men vroeger vaak aantrof langs de bouw-
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kampen, om die te egaliseren. Voor 6 cent de trad. Aardig, die oude niet
vaststaande maten. De wal werd dus gemeten, door die met gelijkmatige tred
af te treden. De betreffende wal bleek 78 trad lang te zijn en 2 trad breed.
Moest de ontginning een trad breder gedaan worden, dan kostte het 7 cent de
trad. Rara.
Bijzondere tarieven
Gras maaien werd het best betaald: 50 cent per dag. Geen wonder, in de
junimaand maakte men uitzonderlijk lange dagen. Ook voor het werk aan
sloten nam hij vijftig cent per dag. Zo noteerde hij: 6 dagen aan den graven
gewerkt f 3,00.
Ook de aanschaf van gereedschap wordt een enkele keer vermeld. Bij het
werken aan den graven staat ook: een zeize (zeis) gekocht voor f 4,00.
Voor Rekkenaren zijn misschien de volgende in het notitieboekje voorkomende veldnamen interessant: roge op Broekes bij Kruimelink (Kormelink?) In 't
Rekkense Loo gewerkt. Naast broeks komen ook nog de namen voor van:
Hoogen Goorden, de Poese (Posse?) en bree, rocink, de legene strik en bekstukke. En de notitie: boekweite gezaaid, haven in den legen, haver in den
goorden en op 't kemken( = kempken = kampje)
Geldzaken
Tussendoor liet hij niet na te noteren, wat zijn broer Frederik, die Drikus
werd genoemd, en bij wie hij inwoonde, hem schuldig was. In 1864 had
deze van de f 34,50, die hij aan Arend Jan schuldig was, slechts f 11,52
afgelost.
In 1866 werd de lijst van wat hem "komp toe" van Fr. Holters alsmaar langer. Ze omvat vier kolommen. Hij heeft in dat jaar wel 90 dagen voor zijn
broer gewerkt. Daarnaast noteerde hij ook, wat hij aan kostgeld "verteerd"
had. Zodat hij aan geld f 19,47 ontvangen had. Ook komt F. Holters af en
toe geld toe van A.J., maar na die vermelding volgen aldra weer evenzovele
bladzijden over geld, dat A.J. "toekomt" van Frederik.
Kleren
Slechts eenmaal wordt in het boekje gemeld, dat hij een broek heeft laten
maken. Gezien de werkzaamheden, moet er toch slijtage zijn geweest. Maar
er werd natuurlijk eindeloos versteld in die dagen, zodat het niet hoeft te verbazen, dat hij in die ruim drie jaar maar één keer een nieuwe broek aanschafte. Van ondergoed of boezeroens lezen we niets. Die heeft hij in ruim
drie jaar blijkbaar niet gekocht, want anders zou hij het vast en zeker hebben
vermeld, zo nauwkeurig was hij wel.
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De laatste notitie over werkzaamheden omvat 110 dagen werk in de Hellemansweide, samen met W. en H. Meijer en H.J. Vels en anderen. Het betrof
hoogstwaarschijnlijk ontginningswerk in de buurt van de koffiegoot. Volgens
Jan Aarnink woonden de Meijers achter de Helle. Voor de werkzaamheden
werd f 45,00 in totaal betaald. Dat was in die dagen een knechtenjaarloon
voor een inwonende knecht.
Familienaam Holters alleen nog in Duitsland
De almanak van Arend Jan Holters wordt zorgvuldig bewaard door Heinrich
Holters in de Gerwinhook onder Alstatte. De boerderij staat op een steenworp afstand van de Haarmühle achter Buurse, net over de grens. Heinrich
is een kleinzoon van Arend Jan. Omdat zijn vader, ook een Heinrich, in
1936 de Duitse nationaliteit aannam, is de familietak, waarin de naam
Holters nog voortleeft, inmiddels Duits geworden. Met als tragische consequentie, dat Heinrich en zijn twee broers in de oorlog werden opgeroepen
voor dienstneming in het Duitse leger. Gelukkig heeft geen van hen de
wapens tegen Nederland hoeven op te nemen. Heinrich ontsnapte aan dienstneming, doordat een vriend van hem zijn kaart uit de kaartenbak wist te
verwijderen en voor de arbeidsdienst werd hij "krank geschrieben" door een
arts. Ook in Duitsland was er dus daadwerkelijk geheim verzet.
Zijn beide broers echter was een ander lot beschoren. De ene raakte tijdens
de invasie in 1944 in Franse krijgsgevangenschap, waar hij door verhongering om het leven kwam. Het is bekend, dat de Fransen de Duitse krijgsgevangenen slecht behandelden.
De andere broer werd in Rusland krijgsgevangen gemaakt en keerde pas in
1948 terug. Hij was soldaat geweest van 1939-1948 en had ervaren wat
ontbering was.
Heinrich Wolters heeft een zoon, die ook Heinrich heet. Hij is voorzitter van
de Heimatverein Alstatte. Zo leeft "aover den Paol" de familienaam Holters
voort, terwijl ze in het moederland is uitgestorven.

De samenstellers:
J.H.J. Aarnink
G.H. Braakman
E.H. Wesselink
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Ons zoelqjfaatje

In dit nummer van Old Ni'js blijven we met "Ons Zoekplaatje" in Eibergen.
Vorig jaar kreeg ik van mevrouw Paxton-Boeve uit het graafschap Hertshire in
Engeland een aantal foto's toegezonden, waarvan bovenstaande er één van was.
Haar vader was zo'n 40 jaar geleden direkteur van de Eibergse Zuivelcoöperatie
(de Botterfabriek) aan de Hupselseweg en zit hier op de voorste rij 4e van links.
Waarschijnlijk heeft deze foto daar dan ook betrekking op, maar zeker weten
doen we dat niet. Daarom vragen we de hulp van onze lezers in.
- Wie staan er op deze foto afgebeeld?
- Wanneer is deze foto gemaakt?
- Had deze foto betrekking op een bepaalde gelegenheid?
Reakties aan: J. Baake
Nieuwenhuizenstraat 5,
7161 VBNeede
Telo. 0545-294001
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We hebben geen enkele reaktie op bovenstaande foto gekregen. Uit de summiere informatie die bij ons binnenkwam is gebleken, dat het waarschijnlijk
Groenlose dames gaat.
Met Ons Zoekplaatje links
hadden we meer succes. Al
gauw kregen we reakties van
Mevr.Meulenkamp en de
heren Jan de Groot, Jan
Grijsen en Willem Hietbrink.
Zij herkenden één of meerdere personen.
De namen v.l.n.r.: Gradus te
Raa, bekend bij oudere
Eibergenaren als plaatselijk
bureauhouder tijdens de oorlog, J.A.O. Kersjes, Herman
Boevink van "Bartels" op 't
Loo en Frederik Kammeijer van "Tiggeloven" aan de Rekkensebinnenweg.
Zij staan hier gedecoreerd voor het gemeentehuis, maar waarom en wanneer, is
ons tot op heden onbekend ondanks de naspeuringen van Jan Grijsen in het
gemeente-archief.

-33-

Resultaten van een genealogische speurtocht
Van Olminkhof tot Ten Barge
Laura Olminghof
Nadat ik in november 1995 vernam dat er in 1970 in Evanville in de Staat
Indiana, USA, ene Laura Olminghof is overleden, ben ik aan een buitengewoon spannende speurtocht begonnen. Het was mij bekend, dat er in de vorige eeuw Olminkhof zonen en dochters naar Amerika zijn vertrokken, maar
naar hun wel en wee kon ik slechts gissen. Toen met zekerheid bekend was,
dat die landverhuizers nazaten hebben, besloot ik tot onderzoek.
In eerste instantie heb ik contact opgenomen met Mrs. Elaine Watterson,
wier grootvader Antvelink ooit vanuit Rekken naar Amerika vertrok. Mrs.
Watterson heeft in 1986 in de Huve een voordracht gehouden over onderzoek in de V.S. Mrs. Watterson stuurde mij enige informatie en verwees mij
door naar The Allen County Library in Fort Wayne in Indiana.
Deze bibliotheek heeft een historische genealogische afdeling en beschikt
over heel veel materiaal. De bibliothecaris stuurde mij een lijst van professionele familie-onderzoekers, waaruit ik Mrs. N. Ruth Haste te Fort Wayne
heb gekozen die mij op een voortreffelijke wijze heeft geassisteerd. Uit Mrs.
Wattersons informatie bleek, dat er meer leden van het geslacht Olminkhof
waren vertrokken dan mij bekend waren. De Amerikaanse van Nederlandse
afkomst Prof. Dr. Robert P. Swierenga is daarbij tot de conclusie gekomen
dat op elke 2 officieel geregistreerde landverhuizers er één illegaal is gegaan.
Over het onderzoek en de nazaten Olminkhof in Amerika ben ik bezig met
een manuscript "800 Years Olminkhof" Part II.
Margaret Olminghof
Op 12 februari 1862 is zij in Eibergen (Hupsei) geboren als dochter van G.J.
Olminkhof (John sr.) en Johanna Waanders. John sr. is tapper en hij woonde
in het huis waar voorheen tapper van Gemert woonde. (Of dit nu een tapperij
betreft dan wel dat zij elkaar als tapper kenden is mij (nog) niet bekend).
In de geboorte-akte van 12 februari 1862 heet het meisje Gerharda, naar haar
oma vernoemd. Toen Mrs. Haste haar op het spoor kwam, kon zij haar niet
plaatsen. Welnu, met Gerharda kun je niets in een Engels sprekend land. Zij
werd dan ook eerst in Amerika Rocha genoemd en later Margaret. Een kleindochter van haar broer, John jr., was zeer verbaasd dit te vernemen.
Margaret overleed in 1939, alhoewel op haar zerk duidelijk 1929 staat. Kort
voor haar overlijden heeft zij een testament gemaakt en ik wilde graag de
inhoud van het testament weten, omdat zij ongehuwd was en min of meer
vermogend; zij was naaister van beroep. Een zekere Mrs. Eleonor Tenbarge
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heeft een index op de testamenten gemaakt. Behalve het testament ging ook
mijn belangstelling uit naar de familienaam Tenbarge.
Ten Barge
Ik dacht met vrij grote zekerheid te weten, dat deze familienaam uit de gemeente Eibergen atlcomstig zou zijn. En ja-zeker: haar overleden echtgenoot
is een nazaat uit Lintveldse families. Arnoldus ten Barge op Weerkamp
trouwde op 29 april 1818 in de gemeente Beltrum met Joanna Geertrudis te
Baak op te Morsche. In mijn eigen familie-archief vond ik al gauw dat wijlen
Tenbarge en ik deels dezelfde Niënuis in Lintvelde als voorouders hebben!
Bierbrouwers
Mijn voorouders Niënhuis waren herbergiers en brouwden hun eigen bier.
Op een oude kaart van het erve Niënhuis is te zien waar de brouwerij stond.
En op het Patent van dienstjaar 1860/1861 is Hermanus te Baak op Niënhuis
(2de echtgenoot van mijn betovergrootmoeder Aleida Niënhuis) gemachtigd
tot 250 vaten bier.
Het brouwersbloed is niet uit de aderen verdwenen want Tenbarge in
Evansville brouwde zijn eigen bier. Na zijn overlijden hebben zijn zonen dit
voortgezet.
Huip aan Joden
In de veelvuldige correspondentie met Mrs. Tenbarge meldt zij dat zij vaker
heeft gehoord over ten Barges die in de oorlog joden hebben geholpen. (Zij
heeft o.a. met pater Engel in Beltrum gecorrespondeerd).
Haar vraag aan mij was of ik daar meer van wist. Daarvoor sloeg ik open
"Kom Vanavond met Verhalen", Eibergen in oorlogstijd deel I, door E.H.
Wesselink. Daar vond ik o.a. hoe Jans ten Barge van erve Kamp Bep
Meijer, een jonge joodse vrouw, achter op zijn fiets, in spertijd, met gevaar
voor eigen leven, van het ziekenhuis in Haaksbergen naar Zieuwent bracht.
In Kom Vanavond Met Verhalen deel III, hoofdstuk 19 wordt uitgebreid
verhaald over de arrestatie van Jans ten Barge, die in het Huis van Bewaring
te Zutphen door de Duitsers werd geëxecuteerd. In dezelfde gevangenis waar
tot enkele dagen tevoren bijna 30 Eibergenaren als gijzelaar gevangen zaten;
mijn vader was een van hen.

Wehl, 12 juni 1996
J.J.M. Olminkhof
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Hoe vermeld ik archiefbronnen
Door de gezamenlijke Limburgse archiefdiensten werd onlangs een handige
brochure uitgegeven, waarin dit probleem wordt behandeld. Het onderstaande is gebaseerd op de Limburgse uitgave.
Degene die onderzoek doet in archieven zal het wel herkennen: Bepaalde archiefstukken, die u al eens hebt geraadpleegd wilt u na verloop van tijd nog
eens terugzien. Als u gegevens verwerkt in een publicatie moet u in ieder gegeval de regels voor bronvermelding volgen. Dat kan alleen als u de
vindplaats correct hebt genoteerd. Alleen als u dat hebt gedaan kan het stuk
probleemloos worden teruggevonden.
Daarom: Noteer bij uw aantekeningen meteen nauwkeurig en volledig de
vindplaats. Doe hetzelfde op de fotocopieen die u maakt.
De juiste aanduiding van de vindplaats van een archiefstuk bestaat doorgaans
uit vier elementen. Dat zijn achtereenvolgens: (1) de instelling waar de geraadpleegde bron berust; (2) het archiefbestand waaruit werd geput; (3) het
nummer dat nodig was om het document op uw tafel te krijgen en tenslotte
(4) de nadere typering, datering of beschrijving van het document.
De "instelling" waar de geraadpleegde bron berust is bijvoorbeeld een archief
dienst of een gemeentehuis. Het archiefbestand is het bestand dat u bij die
instelling heeft geraadpleegd. Bijvoorbeeld het "Gemeentearchief Eibergen
1811-1930" of "Archief Nederlands Hervormde Gemeente Rekken" om maar
eens dicht bij huis te blijven.
Daarom: Maak altijd een duidelijk onderscheid tussen archiefbestand dat u
heeft gebruikt en de instelling waar dat archief wordt beheerd.
Regio Achterhoek/Gemeentearchief Eibergen (dat is de beherende instelling),
archief van de voormalige gemeente Beltrum (dat is het archiefbestand
waarin het document dat u gebruikte berust).
Als u in gesprek raakt met collega-onderzoekers wil het nog wel eens voorkomen dat zij u wijzen op documenten die u nog niet kende. Het is van
belang dat u later deze documenten kunt vinden.
Daarom: Vraag en noteer ook bij mondelinge kennisoverdracht zo precies
mogelijk de aanduiding van de vindplaats.
Noteer liever te veel dan te weinig. Binnen elk afzonderlijk archiefbestand
zijn de documenten van nummers voorzien. Dat zijn de inventarisnummers.
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Deze nummers zijn zeer belangrijk. Zonder dit nummer te kennen is het bijna niet mogelijk een archiefstuk terug te vinden.
Daarom: Noteer in uw aantekeningen altijd het inventarisnummer bij de
vindplaatsaanduiding.
Vaak omvat één inventarisnummer meerdere documenten of is het een deel
met vele bladzijden of een legger met bijeengebonden kranten. Zonder een
nadere aanduiding is het binnen het inventarisnummer nog een enorm gezoek
om iets terug te vinden. Bij een krantenlegger bijvoorbeeld een datum opgeven, bij een register een bladzijde of folionummer noteren en als het om een
chronologisch register gaat de datum. Akten van de burgerlijke stand zijn
genummerd. Noteer dat aktenummer.
Daarom: Specificeer de vindplaats van een gegeven uit een bepaalde bron zo
duidelijk mogelijk.
Soms dragen stukken geen nummer. Bijvoorbeeld wanneer een archief (nog)
niet is geordend. Ook veel geraadpleegde archiefstukken die de ambtenaar
moeiteloos kan pakken, dragen vaak geen nummer. Dan bent u gedwongen
om de stukken te omschrijven. Zo kan dus de vindplaatsaanduiding zonder
nummer ook prima functioneren. In veel inventarissen is als onderdeel van
de inleiding een aanwijzing opgenomen op welke wijze naar archiefstukken
moet worden verwezen.
Voorbeelden van juiste vindplaatsvermeldingen
- Streekarchivariaat Regio Achterhoek/Gemeentearchief Eibergen, Archief
gemeente Eibergen (1811-1829), inv. nr. 2008.
- Streekarchivariaat Regio Achterhoek/Gemeentearchief Eibergen,
Oud Archief Eibergen, inv. nr. 40.
- Streekarchivariaat Regio Achterhoek/Gemeentearchief Eibergen,
Bevolkingsregister Rekken, 1840-1850, folio 48.
- Streekarchivariaat Regio Achterhoek/Gemeentearchief Eibergen,
Archief muziekvereniging Euphonia, inv. nr. 3, blz. 15.
Ik hoop dat bovenstaande aanwijzingen ertoe zullen bijdragen dat u met nog
meer plezier en met nog beter resultaat archiefonderzoek zult kunnen
verrichten.
Henk N ij man
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Scheppels Mankzaod
Borkelo
'k Heb mien met Borkelo en de Borkelose maote wat op den hals ehaald. Aj
denkt daj alles ehad hebt, kump ter weer iemand met iets Borkeloos andragen, wat ik nog nooit eerder had eheurd.
Volgens één van onze laezers wodden der vrogger ezegd:
'k Heb nog een Borkelosen in de tesse". En doormet bedooien ze dan een
halven stuuver (2'/2 cent), 'k Heb ter de Volkswiesheden van Hendrik Odink
op nao-eslagen, moor doorin kump Borkelo neet veur. En ok "t EIBARGS
PLAT OP DE RIEGE" van Ben Weeink slot Borkelo aover. 't Volt neet met
um alles op de riege te kriegen. En soms, aj denkt, wat moois evonnen te
hebben, word ie meteen op de vingers etikt, aj der met ow oetleg naos zit.
Want denk ter umme, dat Old Ni-js elaezen wordt.
Ik had namelek in Old Ni-js nr. 26 zo'n aardegen oetleg bedach bi-j 't
gezegde "Den duvel drit altied op den groten hoop", namelijk: In een groten
hoop is één köttel moeilijk weer te vinden. En zo zo is 't kwaod ok vake zo
verstopt, dat 't neet te vinden is. "Wel aardig evonden", schrif meneer
Muller oet Hoksebargen moor volgens Van Dale betekent het spreekwoord:
"wie rieke is, krig ter altied nog geld bie". En zo is 't. Bedankt meneer
Muller, 't Kwaod wordt dus vake vereenzelvigd met geld en riekdom. Der
beston veur een joor of wat een popliedjen in 't Engels, dat begon zo:
"Money is the root of all evil": "Geld is de wortel van alle kwaod". Da's
dus een woorheid zo old as de weerld. Den wortel is tot now too nog neet
etrokken.
Borkelose gezegden op de riege
Zo zuutjes an hebbe wie met mekare al een aardig verzamelinkjen Borculoos
bie mekare egaard: Borkelose maote
nen Borkelosen eed doon
aover 't Oldenkotte naor Borkelo gaon
'k heb nog een Borkelosen in de tesse.
Ik heb nog nooit een sprekwoord aover Eibergen of Nee eheurd. Dat kump
vaste, umdat Borkelo vrogger den toon angaf.
't Lied van Jan Berend en Aöltjen
In dat versjen op bladziede 47 van 't veurige Old Ni-js kwam den regel veur:
"Jan Berend, ik mag ow van hatten geern Hen,
maor zeg mi'j es gauw. ho gaoj toch zo schrien?"
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Volgens Theo Boland betekenen dat woord "schrien" huulen of grienen.
Moor dat bliekt neet zo te waen. Herman Markerink schot mien der aover
an. Schrien is schrieden. In 't Nederlands is dat schrijden- waardig lopen.
Moor vrogger had 't een wat andere betekenis, 't Was lopen met grote passen. Op een ongewone maniere. Zo'n betjen as schaatsend lopen, de vuute
schuuns uut mekare. In 't Duuts heiten een schaatse vrogger dan ok een
Schrittschuh. Pas later worden dat Schlittschut, dus um te sliern(of gliern).
't Werkwoord worden vervoegd as lieden: ik liede, hee lit, wi'j liedt en in de
verleden tied: ik lee(d) en ik heb eleden. Verschillende Eibergenaren blekken
't woord schrien te kennen as een bezunder wieze van lopen en nuumen
veurbeelden as: "Wat loop i'j toch schrie(de)ns door hen". En: "Wat schrit e
door toch hen". En aj 't kruus uut de bokse hadden wier der ezeg: "Hee hef
't schrit uur de bokse".
Aj 't schrit uut de bokse hadden, leep i'j der "beschriedens" bi'j wet Herman
Schepers te vertellen, 't Was natuurlijk heel onfatsoenlijk um ow te vertonen
met 't schrit uut de bokse. Wan dan zag i'j Paosen en Pinkstern tegelieke.
Zo worden ok tegen jonge deerns ezeg, at ze wiedbeens in 'n stool zatten.
"Gaot es wat fatsoenlijker zitten, ze kont ow veur Paosen en Pinkstern
tegelieke kieken". In 't plat worden soms netjes aneduud, wat eigenlijk neet
ezeg mog worden!
Now de echte betekenis van "schrien", wordt de vraoge van Aöltjen "bo gaoj
toch zo schrien?" volle duudeleker. "Woorum loop ij zo raar?
En ok 't antwoord van Jan Berend krig inhold: "Dat heb ik bo jao al mien
laeven edaon". Hee dad dus van kinds af an een bezundern gang ehad.
"Maor de luu zeien allemaole: "'t Kan der good umme gaon". Bedankt
Herman Markerink. Wi'j hebt weer een klein betjen Eibargs plat op de riege
ekregen.
't Raodsel van den valsen balans
Bliekboor was 't raodsel heel moeilijk, want ter kwammen moor een paar
oplossingen binnen en moor twee dervan waren good. Het book geet noor
ons lid Jaap Wabeke in Soest. Gefeliciteerd, Jaap en de anderen, bedankt
veur 't metdoon.
Jan de Groot, (zönne van Jan de Groot, den melkboer, nuumt hee zichzelf),
hef der een vermakelijk oplossingsverhaal van emaakt, dak owluu graag wil
laoten laezen. Hee schrit": Beste Hennie (of mag ow vrouw oe allene zo
neumen?) Ik wil probeer'n oe hiermet een paar biedragen te levern veur oew
rubriek "Scheppels mankzaod" van OLD NI-JS.
Allereerst wok probeer'n het raodsel over dèn valsen balans op te lossen. De
vraoge is um ne berekkening te levern, woormee ie kunt bewiezen, dat ut
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woore gewichte 6 pond is, berekkend an de hand van de gegevens, zoas ze
in de opgave vermeld bunt. Um dat te können bewiezen, moj d'r eigenlijk
vanuut gaon, dat dee oetkomst good is. Das no echter net 't probleem. Ik
bun namelijk van mening, dat de uutkomst gin 6 pond is, maor 6'/2 pond.
Ik hebbe de oplossing namelijk langs wiskundige weg oet erekkend en dan
kom ik oet op 6'/2 pond. Datzelfde resultaat krieg ie, aj de beide uutkomsten
van de verschillende wegingen bie mekare optelt (9+4=13) en ie deelt dat
deur 2, dan kom ie ok oet op 6V2 pond. Disse maniere lik mie ok wal wat
eenvoudiger.
Ie zult moor d'n veerkantswortel motten trekken oet een wat groter getal,
dan lik mie dat veur'n eenvoudig persoon wal slim moeiluk. Ik kan mie wal
veurstellen, dat ze vrogger neer zo zatten met een verschil van een half pond
of zo, maor um doorveur dan zonne ingewikkelde berekkening te gebroeken,
dat vind ik neet zo verstandig.
Ik zol haoste zeggen, dat dat deur ne ambtenaar is bedach. Ik bun zelf ok
veertig jaor ambtenaar ewes. In dee tied zea'n ze ok al, dat ne ambtenaar het
standpunt huldigen, waorumme za'k ut makkelijk doon, as 't ok moeilijk
kan.
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Gezicht op hel station \an Eihen^en in 1931 met link\ \an hel stalionsgehomx hel
gemeentelijke vvaaghuisje.

Um nog even op de wieze van waegen van ut raodsel terugge te kommen,
wo'k nog zeggen dat dat wal ne umslachtige maniere is om 't goeie gewichte
vaste te stellen.
Ie wèt immers da'j met n valsen balans te doone hebt. Dan kö'j naor mien
mening heel wat eenvoudiger te wark gaon. Aj begint met d'n balans in
aevenwicht te brengen, desnoods deur d'r een paar stene op te legg'n, dan
kö'j doornao net zo vake a'j wilt het goeie gewichte bepaol'n van elke volgende partieje. Maor ja, dat zoj met ne ambtenaar wal neet zo gauw glad
kriegen.
In dee tied was de waegerieje immers nog vake ne zaak van de gemeente en
had ie ok meestal ne gemeentelijken waogmeister. Veur d'n oorlog en ok in
d'n oorlog ha'j bie de gemeente Eibargen ok ne gemeentelijke waoge. Dat
"waoghuusken" ston toen op d'n stationspias, precies tegenaover 't kettelhoes
van de pickerfabriek.
Door worden, veural in den oorlog, as de boeren varkens mosten leveren,
heel wat varkens op e waogen. Praot ze tegenwoordig zowat alle dagen van
files op de weage. Wanneer in den oorlog de boeren verplicht varkens
mosten levern, dan kwammen der zovölle boeren met peerd en wagen of
soms ne stortkoore, da'j op de toevoerwaege ok lange files kregen. Ik
wonnen ton in de Nieuwstraote. 't Kwam dan vake veur, dat de boeren al
stille stonnen met hun peerd nog wied veur ons hoes en soms ok al bie
timmerman Odink of slager Burbank. Dat had meestal wal tot gevolg, dat
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wie later heel wat peerdeviegen mosten oprumen. Want as zo'n peerd stille
stond, dan maken hee vake van de gelaegenheid gebroek um van d'n las of te
kommen. En as ter eenmaol zonnen hoop lae. dan ko'j der donder op
zeggen, dat d'r gauw wat bie kwam. Het was of ze 't konden roeken.
Wanneer ze d'r maor bie in de buurte kwammen, dan ging den stat al nao
boaven. Het vervelende was dan, dat ze neet konnen stoppen. Ik kan oe
vertell'n, da'w soms ne besten ende van de straote mosten schone maken.
Mien grotva was d'r wal blie met, want den had weer een mooi betjen mes'
in 't mestgat achter ons hoes. Dit was dan mien verhaal naor aanleiding van
oew raodsel over d'n valsen balans.
Dan he'k no nog iets anders, wa'j misschien ok nog wal kunt gebroeken veur
oew rubriek.
Mien schoonvader, Willem Simmelink van Roeterink, of in 't Eibargs plat
"Rotering", kon soms hele aardige opmarkingen maken. Heel vake maken
hee zonne opmarking naor anleiding van ne opmarking van 'n ander tiedens
een gesprek. Zo kon e an taofel, wanneer der ene te kennen gaf dat'e neet zo
volle zinne in etten had, zeggen: "Gin groter verdreet, as an taofel zitten en
etten neet". Een andere "spreuk" van hem was: "Das dat, zae de kearl en
hee lae 't wief in de kiste".
Dat lik dan misschien een wat oneerbiedig verhaal, maor deur hem ezeg en
in het Eibargs plat, kon ik d'r altied wal smakelijk um lachen. Veural umdat
ik vake van teveur'n wis, dat e dat zol zeggen.
Weer een andere spreuk was: "Alles is maor 'n weet, zae de boer en hee
blees met 't gat de lampe oet". En tenslotte nog dissen: "Alles met maote zae
d'n snieder en hee sloog 't wief met d'n ellestok"
Ik heb altied good met mien schoonvader op kunnen scheet'n. lej konn'n
heel volle van em gedaon kriegen. Maor hee was ook vrij punctueel.
Wanneer hee een afspraak had emaekt, dan ko'j d'r zeker van waen, dat hee
op tied was. Hee kwam leever 10 minuten te vrog as twee minuten te laete.
Wanneer iemand anders vuls te late veur ne afspraak bie hem kwam, dan
werd hee al gauw ongeduldig en kan ko'j d'r op wachten dat hee zol zeggen:
"Den, das ne goeien um veur ne dooje koo wat te halen, want dat stok neet
zoo net wanneer dat'r kump". Zo Hennie, dat is het dan weer, Ie mot maor
is zeen waj d'r met kunt doon.
Groetend,
Jan de Groot.(zönne van Jan de Groot, d'n melkboer)
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Antwoord an Jan de Groot
Beste Jan, natuurlijk mag iej mie Hennie neumen. Dat dut langzamerhand
heel Eibargen. En i-j deden dat ok al lange. Moor, umdat Hennie ok een
meisjesname is, en dat gaf deur den telefoon nogal es verwarring, zet ik
onder mien geschrief nog moor, zoak dat vrogger deed en zoat ze dat joren
lang van mien gewend waren, too 'k nog directeur van Wilhelmina-Mavo
wazze mien name, zoak dat altied ewend was, dus: E.H. Wesselink. Moor
wie mien neudig hef, röp altied van: "Hennie!!"
De oplossing van de valse balans klopt van gien kante, moor dat wis iej
natuurlijk ok wal. En een steen op de ene kante leggen um aevenwicht te
kriegen, dat helpt allene, at de schaole neet gelieke bunt. Dat köj op de
Mallemse mölle zeen, at ze ow door een pond weite-mael verkoopt en dat
afwaegt met een helen olden waegschaole, woorvan de ene schaol toch 't
goeie gewichte neet gelieke is an den andern. Ze hebt de ene schaole met een
plat steentjen verzwaord um aevenwicht te maken. En zo gif de schaole toch
't goeie gewichte an. Moor, der waren vrogger balansen, die vals waren,
umdat de beide arme neet an mekaren gelieke waren, (deurdat ze neet aeven
lang waren, of neet aeven dikke of neet van precies hetzelfde materiaal). Dat
kwam vrogger allemaole veur. De luu bunt altied al heel slim ewes in 't
bedreegen. Um an zilver te kommen, sneden ze ja stiekum met een scharp
mes een schilfertjen van een zilveren gulden af. Um dat de veurkommen,
steet ter op de ziedkante van den gulden nog altijd "God zij met ons".
Zonder dat is den gulden vals.
At de beide arme van een balans ongelieke waren, hielp het neet, of ie der
an de ene kante een steen opleien.
Wat was de vraoge in Old Ni-js nr. 27 ok al weer?
De vraoge was, hooj konnen controleren, of een balans vals was of niet? De
oplossing was, daj dan eerst ow toeten met mael op de linker schaole mot
zetten. Stel, daj op de rechter schaole 4 pond moet zetten um aevenwicht te
kriegen. Zet dan ow mael op de rechter schaole en waeg nog een keer. Stel,
der is dan 9 pond neudig um aevenwicht te kriegen. Dus zo:

Dee schaole dög dus neet. Moor, hoo vin iej now toch met disse schaole 't
goeie gewichte x?
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Oplossing: Vermenigvuldig de gevonden gewichten 4 en 9 met mekare. Dat
gif 36. Trek den vierkantswortel oet 36. Dat is 6, want 36 = 6 x 6. Dan is 6
pond het juuste gewicht van ow mael. En neet 6'/2 pond, (4 + 9) = 6y2
pond, zoaj konnen denken.
2
De vraoge an de laezers van Old Ni-js was: Woorumme is 6 pond het goeie
gewichte? Woorumme dee ingewikkelde berekkening met den vierkantswortel? Ik heb jammer genog, moor enkele oplossingen ekregen en moor twee
goeien. Dat veel tegen!! Zollen de laezers van 't beuksken in 1843 wal
esnapt hebben, woorumme aj den vierkantswortel mot trekken, of zollen ze 't
veur kennisgeving anenommen hebben'? Natuurlijk hef Jan de Groot geliek,
dat 't in de dagelijksen gang van zaken neet zovölle oetmaken, een pondjen
meer of minder in een groten zak. Moor, in den goldhandel was een gram
meer of minder letterlijk gold weerd. Door waren ze secuur Dus:
Effen Rekkenen veur de Leefhebbers
D'r bunt twee waege noor Rome in dit geval. Een rekkenkundigen en een
meer algebraïschen. Ik gao der vanoet, dat 't een schaole is met twee ongelieke arme. Ik nuum de linker arm p en de rechter arm q {p is dus de ongeile
ke aan q) en het onbekende gewicht van de toete met mael nuum ik x (in
rekkenkunde en algebra de name veur de onbekende grootheid). De tekeningetjes geeft de situatie van beide waegingen weer;

Jt

K ^A
O'

v_>

9^
^

X

Rekkenkundige oplossing:
At biej eerste waeging 4 pond links aevenwicht mek met de tuute mael (x
pond) rechts en at de tweede keer de tuute met mael (x pond) links aevanwicht mek met 9 pond rechts, dan is de verholding van 4 töt x geliek an x tot
9. Dus aj 4 deelt deur x kriej hetzelfde antwoord as aj x deelt deur 9:
Dat gif twee breuken, die an mekare gelieke bunt: 4=x
X 9
Dat wil zeggen, dat x maol x geliek is an 4 x 9 = 36. Dus x=6 pond, want
4 = 6 En dat waegt dus de tuute met mael.
6 9

Veur luu, dee algebra kont en de aevenwichtsleer van Archimedes aover de
hetbeume kent, kost de oplossing minder denkwark. Ik warke weer met een
tekeningetjen:

é

1\. A

^

V

Volgens de aevenwichtsregel geldt in dit geval de algebraïsche vergelieking:
gewicht X lengte hefboom-gemcht x hefboom dus I: 4p-xq tnW: xp=9q
Eenvoudigste oplossing: deel vergelieking 1 deur II, dan kriegen wiej dus:
4ji=X(i, dus 4=x en dooroet volgt ok weer:
xp 9q
X 9
x^ = 36, en dus x = 6, dus de tuute met mael waegt 6 pond.
Aj wet, dat dit rekkenwark allemaole al gesneden koeke was veur den groten
Grieksen wiskundigen Archimedes (287-212 v.Chr.), dan köj toch wel bewondering opbrengen veur wat ze veur 2000 joor al wisten en konden.
Wat Jan de Groot wieter hef eschreven, bewaar ik graag veur de volgende
keer. Dan köw met Scheppels Mankzaod nog effen veuroet. Wee intussen
dech, ok een biedrage te hebben, al is 't nog zo klein, laot 't mie wetten,
schriftelijk of mondeling. At 't moor gin moeilijke summekes bunt, want
door holdt de leu neet van.
Laot 't OW allemaole good gaon.

E.H. Wesselink (Hennie dus)
Hondevoort 22.
7152 BA Eibergen
Tel. 0545-471866
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Vraag en Aanbod
Oude Speelliedjes
Agnes Scholten van de kinderdansgroep "De Dreitöllekes" van de Plaggemeijers uit Rekken vroeg ons om oude speelliedjes voor kinderen. Wie kan haar
helpen? Haar adres is: Kienvenneweg 26, 7157 CC Rekken. 0545-431595
Oude nummers van Old Ni'js
Hennie Floors uit Haaksbergen is op zoek naar oude nummers van Old Ni'js.
Hij zoekt de nummers: 2, 3, 5 en 13. Wie kan hem helpen. Wij hebben deze
oude nummers niet meer op voorraad.
Zijn adres is: Weverstraat 12, 7481 JZ Haaksbergen. Tel. 053-5723403.
Gulle gever
Een tijdje geleden was er een oproep van Herman Kuiperij naar oude nummers van Old Ni'js. Deze oproep was niet zonder succes. Helaas heeft de
gulle gever vergeten zijn of haar adres achtergelaten waardoor Herman
Kuiperij hem of haar niet heeft kunnen bedanken.
Oude foto's uit 1913
In 1913 vierde men in heel Nederland 100 jaar Onafhankelijkheid. Zo ook in
het dorp Eibergen. Ter ere van dit heugelijke feit werden op diverse plaatsen
erebogen geplaatst. In mijn collectie heb ik een vijftal oude opnames van
deze bogen. Oudere Eibergenaren hebben mij verteld dat er zo'n 12-tal van
deze erebogen zijn geweest. Wie kan mij helpen aan oude opnamen?
J. Baake. Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VBV Neede. Tel.0545-294001
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BALANS 1 9 9 4

Kas

ƒ

Bank

Spaarrekening
Deposito

25,14

- 20.655,39
- 5.000,00

Ter. te ontv. porti

Voorraad boeken

185,20

185,00

- 1.231,00

Reserveringen
Veidnaienonderzoek ƒ 462,00
- 459,07
Oitgaven 1994
ƒ 2,93
Toevoeg. Eig.Veri.
2,93
ƒ
0
Leesapparaat
Theianuiiers
Eigen veriogen:
Per 31 dec. '93
Toevoeging
Toev. saldo '94
Kog te betalen

ƒ 1.000,00
3.000,00
ƒ 5.636,20
2,93
- 5.639,13
- 13.656,35

f 4.000,00

ƒ 19.295,48
f 3.986,25
ƒ 27.281,73

ƒ 27.281,73

'■■■

Toelichting:
Terug te ontv. porti ƒ 385,00
Ontvangen
- 200,00
ƒ 185,00

Nog te betalen: Saldo
Betaald

f 3.886,00
- 3.886,00
f
0

Voorraad boeken
Verkocht

Old ïi'js 24
Secr. kosten

ƒ 3.733,45
252,80
f 3.986,25

f 3,886,00
- 2.655,00
f 1.231,00

BALANS 1 9 9 5
Kas
Bank
Spaarrekening
Voorraad boeken
Coiputer

ƒ
70,41
- 7.043,11
- 11.432,12
858,50
- 2.000,00

Reserveringen:
Leesapparaat
Theianuiuiers
Eigen veriogen:
per 31 dec. 1994
nadelig saldo 1995

ƒ 1.000,00
- 3.000,00

ƒ 4.000,00

ƒ 19.295,48
- 1.891,34

- 17.404,14

ƒ 21.404,14
Toehchtinu:
Voorraad boeken
Verkoop

ƒ 1.231,00
372,50
T
858,50
Ter. te ontv. porti ƒ 185,00
Verrekend iet per.
185,00

f
Neede, 10 april 1996
Joh. Baake, penningieester

O

ƒ 21.404,14
Nog te betalen
Betaald ON.24
Secr. kosten
Aanschaf coiputer
Afschrijving 1995
Naar balans

f 3.986,25

3.733,45
252,80
0
f
f 2.319,95
319,94
ƒ 2.C

HISTORISCHE KRINQ EIBERQEN
JAARREKENINQ 1995
Uitgaven

Inkomsten
Contributie»^

ƒ

f

20.152,50

Ijedenadm./Secretariaat

Eibergen in Oorlogslijd I
Eibergen in Oorlogstijd II

f

Eibergen in Oorlogstijd III
Tientjes aktie
Bijdrage Gemeente Eibergen

f

Boek "Boerenwerk"
Bijdrage GHvL afd.Eibergen

f

1.641,00
2.512,00
14.488,00
7.860,00
9.000,00
7.192,50
7.000,00

4.153,00

-

31.348,00
14,192,50

Publikaties:
Old Ni'js nr.25

3 386 15

Herdruk Eibergen in Oorlogstijd, deel I

9.279,24

Eibergen In Oorlogstijd, deel III

-

42.525,82

Boek Boerenwerk

-

14.178,62

335,00

Kamer van Koophandel

Excursie

482,50

Excursie

1.247,57

Diversen

23,50

Nadelig Saldo

819,95
670,05

Afschrijving computer
Verwerkingskosten accept-giro's

Opbrengst Filmfestival
Rente

748,93

657,30

Algemene Ledenvergadering

Publikaties:

61,00
594,50
0,35

Rente

904,00

Diversen

1.891,34
f

' Neede, 10 april 1996.
Joh. Baake, penningmeester.

f

1

73.825,91

ƒ

73.025^91
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HISTORISCHE

KRING

BEGROTING

EIBERGEN

19 9 6

Inkomsten

Uitgaven

Contribucies

ƒ

20.900,-

Opbrengst Filmfestival

-

350,-

Algemene Ledenvergadering

700,-

Old Mi'js, 2 nummers

- 7.000,-

Themanummer 1996

-14.000,-

Afschrijving computer

- 1.000,-

Verwerking accept-giro's

-

400,-

Excursie

-

300,-

Diversen

-

900,-

Rente
Losse verkoop

Nadelig saldo

2.500,-

f

Namens het

Bestuur,

E.H. Wesselink, v o o r z i t t e r
J o h . Baake, penningmeester.

1.800,25.350,-

Adm./Algemene kosten

t

900,850,-

ƒ25.350,-

1

