
22.^ 

old ni-js 

Kroniek van 
Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle 



l o^3- 'L'̂ H 

Old NiJs is het orgaan van de Historische Kring Eibergen. 
Lidmaatschap/abonnement kost F 25,- per jaar. 
Inwonende leden betalen F 5,- per jaar, maar ontvangen hiervoor 
geen extra nummer van Old NiJs. 

Secretariaat: Historische Kiing Eibergen 
Corn Trooststraat 90, 
7482 XG Haaksbergen 

Tel 053 5727772 

Bestuur Historische Kring Eibergen 

F H Wesselink Hondevoort 22, 7152 BA Eibergen 
J H J Aarnink C om Trooststraat 90, 7482 XG Haaksbergen 
J Baake Nieuwenhui/enstraat 5, 7l61VBNee(Je 
HG Schepers Grotestraat 60, 7151 BB Eibergen 
J van Di|k Sijbrandi) De Blomsggaarden 26, 7151 AM Eibergen 
HE Grobbee De Horst 7 7141 DG Groenlo 
AJ Busink-Te Blesebeek Lanksweg 2"?, 7151 XV Eibergen 
H Braakman Holterweg H, 7157 AG Rekken 
D Dijkhui/en Blankvoort Vogelenzangstr 14, 7151 VD Eibergen 

Administratie: Bank: 

Historische Kiing Eibergen 
Nieuwenhui/enstraat 5 
7161 VB Neede 

Rabo Eibergen 
rek nr 31 64 48 095 

Tel 0545-294001 

Redactie E H Wesselink J Baake en J van Dijk-Sijbrandij 
Tekstverwerking D Dijkhui/en-Blankvoort 
Foto's J Baake 

Geheel ot gedeelteli)ke overname van artikelen is alleen 
toegestaan met sthrittelijke toestemming van de auteur 

ISSN 1381-2548 



old ni-js 
Kroniek van Eibergen, 
Beltrum, Rekken en Zwolle 

lOe jaargang no. 29 december 1996 

Inhoud van dit nummer: 

- Bestuursmededelingen blz. 2 

- Het Twistveld 
door B. HeuvelsUmd 6 

- De Midwinterhoorn in Eibergen 
door G. Hazewinkel 9 

- Eibergen en Neede 
door H. Bollen 19 

- "Den Abbeker" te Rekken en de feestelijke opening van het 
filiaal van de Coöperatieve Landbouwvereniging in 1931 
door G.H. Braakman 21 

- Historische achtergrond van enkele nieuwe straatnamen 

door E.H. Wesselink 30 

- Ons Zoekplaatje 33 

- Vuurrever. What's in a Name? 
doorG.W. Vric'ze en G.A. Heurneman 35 

- Oplossingen 'Ons Zoekplaatje' uit Old Ni'js nrs. 27 en 28 
Kookcursus Beltrum en Bestuur Zuivelfabriek 42 

- Scheppels Mankzaod 
door E.H. Wesselink 44 

^isuatifi^limi^ 



-2-

Bestuursmededelingen 

Terugblik op 1996 
De stille hoop, in het tiende jaar van ons bestaan, het duizendste lid te kun
nen inschrijven, werd niet bewaarheid. Maar met ±940 leden blijven we ver
uit de grootste historische vereniging in de Achterhoek en daar zijn we best 
een beet-je trots op. Maar groot blijven kost inspanning. Dus geen zelfge
noegzaamheid, maar actief verder. 

Uitgaven in 1996 
Werd historie-minnend Eibergen in 1995 verrijkt met een drietal boekwerken: 
"Kom vanavond Met Verhalen", Eibergen in Oorlogstijd deel 3, door E.H. 
Wesselink, "Boerenwerk", t.g.v. het lOO-jarig bestaan van de Geld. Mij van 
Landbouw, afdeling Eibergen, onder redactie van B. te Vaarwerk en J. Baake 
en een uitgave van het Staring-Instituut: "'t Eibargs Plat op de Riege" onder 
redactie van B. Weeink e.a., in 1966 was hel rustiger. We slaagden er niet in, 
na alle inspanningen van 1995 een extra themanummer te produceren. Het 
schrijven van historische werken eist onderzoek en dat is een tijdrovende be
zigheid. Dus moesten we in 1996 van een themanummer afzien. Maar met de 
nummers 26 t/m 29 van Old Ni-js kregen de leden zo'n 180 bladzijden lec
tuur thuisbezorgd. Toch ook niet niks! Met dankbaarheid constateerden we, 
dat diverse lezers van hun waardering over de inhoud blijk gaven. 

Filmfestival 
Het filmfestival van 17 maart trok weer twee keer een volle zaal in "De 
Klok". De oude films blijven een groot publiek boeien. 

Ledenvergadering 
Over de ledenvergadering van 13 april schreven we in ons blad Old Ni-js nr. 
28 van september j.1. 

Excursie 
Voor de excursie op 1 juni naar Schöppingen en Welbergen was zoveel be
langstelling, dat we enkele personen moesten teleurstellen. De 52 deelnemers 
en deelneemsters, die wel mee konden, hebben naar we zo links en rechts op
vingen, een interessante en gezellige middag gehad. 

Open Monumentendag 
Dit jaar vroeg het gemeentebestuur ons, of we, in samenwerking met 
Museum de Scheper, de Open Regionale Monumentendag op 7 en 8 septem
ber wilden organiseren in samenwerking met de gemeente Vreden. Ondanks 
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enkele communicatiestoornissen in de aanloopperiode, kwam het contact in 
juli tot stand en in allerijl is toen nog een z.g. Monumenten-Grenslandroute 
in elkaar gezet voor fietsers als autorijders, die zowel vanuit Eibergen als 
Vreden gereden kon worden. 
We hebben toen besloten deze monumententocht ook te benutten voor de 
inmiddels al jaren ingeburgerde Landelijke Monumentendag, dit jaar op 14 
september. Met tevredenheid constateerden we, dat beide dagen zo'n 50 a 60 
personen zich meldden voor de tocht, waarvan de lengte varieerde van ± 25 
km tot ± 40 km. Speciaal de interesse voor de langere tocht, die via Vreden 
liep, viel op. 

Lustrumviering 
De klankbeeldvertoning ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan "Boern van 
Gistern, Alles geet veurbiej" op 4 oktober in De Huve trok ± 150 bezoekers. 
De goed afgewogen combinatie van woord en beeld zorgde voor een mooie 
voorstelling, die de aanwezigen van begin tot eind boeide. 

Plannen voor 1997 
We hebben voor het nieuwe jaar, behalve de langzamerhand geijkte activitei
ten, enkele nieuwe op ons programma gezet. Zo hopen we te voorkomen dat 
we verslappen of in een sleur terechtkomen. Het spreekt vanzelf dat we voor 
de nieuwe activiteiten belangstelling hopen te vinden en mensen, die willen 
meewerken aan het slagen ervan. 

Old Ni-js 
We hopen in 1997 viermaal een Old Ni-js uit te geven, als er geen extrathe
manummer gereed komt. 

Filmfestival: 23 februari 1997 in zaal "De Klok" 
Over de invulling van de voorstelling bezint zich de filmcommissie nog. 
Vooral de leden van buiten Eibergen verzoeken we de datum alvast te note
ren, omdat er mogelijk voor 23 februari geen nieuw nummer van Old Ni-js 
verschijnt. Voor de aankondiging zijn we dan aangewezen op Onze Gids en 
andere week- en dagbladen. 

Algemene Ledenvergadering 
Onze ledenvergadering is gepland op zaterdagmiddag 12 april. Nadere mede
delingen erover volgen in ons volgend Old Ni-js. 

Excursie 1997 zaterdagmiddag 10 mei 
Vroeg in het voorjaar, als de bolgewassen bloeien. Waarheen, dat weten we 
nog niet, daarover leest u in ons volgend Old Ni-js. 
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De heren Jan Wikkerink, Jan Tijsma en Wim Bröcker (v.l.n.r.) bezig mei het tekenen van de 
kaarten en inschrijven van de veldnamen (foto J. van Dijk-Sijbrandij) 

Veldnamenonderzoek 
Aan het project van het veldnamenonderzoek, waaraan we, met onderbrekin
gen, langzamerhand tien jaar bezig zijn, wordt met nieuw elan gewerkt. De 
in het voorjaar gehouden tentoonstelling van de kadasterkaarten in de 
Vuurrever leverde, dankzij de bezoekers, nog een zeventig nieuwe namen op, 
die nu in de kaarten worden verwerkt. 
De heren Wim Bröcker en Jan Tijsma tekenen de komende winter de kaarten 
van kadastraal Beltrum (en Zwolle) en de derde man. Jan Wikkerink, schrijft 
met de hand de namen in de getekende kaarten. Als deze drie heren niet drie 
winters lang één avond per week in hun vrije tijd dit werk hadden gedaan, had 
ons veldnamenonderzoek waarschijnlijk nog in het slob gezeten. We zijn hun 
veel dank verschuldigd. 
Van de heer Beernink in Beltrum vernamen we, dat ook daar het veldwerk 
nagenoeg is afgerond, dus dan hebben we voor de hele gemeente Eibergen de 
gevonden veldnamen op kaart gebracht. En dan kan door Bennie te Vaarwerk, 
eventueel in samenwerking met het Meertensinstituut, het tekstgedeelte van 
het boek geschreven worden. En dat zal de voltooiing betekenen van dit his
torisch gezien, belangrijke project, dat heel wat voeten in aarde had. 

Geheel nieuw: Foto-expositie in Beltrum? 
Zou dat kunnen in 1997? Na de enorm geslaagde foto-expositie in Rekken 
van 1994 nu één in Beltrum? We hopen een werkgroep te vinden, die zich met 
dit nieuwe project wil bezighouden. 
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Monumentendag 1997 
Op verzoek van het gemeentebestuur heeft ons bestuur besloten ook de orga
nisatie van de Open Monumentendag 1997 te organiseren. U hoort er ter zij
ner tijd meer van. 

In Memoriam W.J. Heinen 
Op 14 oktober overleed op 72-jarige leeftijd ons lid W.J. Heinen. Zo ver
trouwd was hij bij iedereen, die een beetje thuis is in Eibergen, dat niemand 
hem anders kende dan bij zijn voornaam Wim. En de naam Heinen had niet 
alleen te maken met de drukkerij van die naam, maar stond ook voor verzet 
in de oorlogsjaren en als gevolg daarvan oorlogsleed, dat over de familie 
werd uitgestort. We wisten, dat het met de gezondheid van Wim niet zo goed 
stond, maar desondanks werden we door het overlijdensbericht overrompeld. 
We verloren in hem een lid van wiens kwaliteiten als amateurfotograaf we 
telkens gebruik maakten. En we profiteerden van zijn rijke fotocollectie over 
Eibergen, waaruit hij belangeloos een greep deed, wanneer we hem daarom 
vroegen. We deden nooit vergeefs een beroep op hem. 
Daarnaast gaf hij er blijk van, dat hij onze verenigingsactiviteiten bleef vol
gen vanuit Lochem, waar hij sinds een aantal jaren woonde. Bij de afscheids
receptie na zijn overlijden bleek nog eens, hoe groot de kring van mensen 
was, die, net als wij zijn heengaan betreuren. 

MIEN VADERS HAND 
Een bundel gedichten in 't Eibergs dialect van B.J. Meulenkamp 

Op zaterdag 30 november j.1. waren we getuige van de presentatie van een 
bundel gedichten in 't Eibergs dialect van ons op 29 december 1994 overle-
denlid B.J. Meulenkamp. Het bundeltje "MIEN VADERS HAND" bevat een 
ver-zameling van 36 gedichten, geselecteerd door Harry Meulenkamp, de op 
één na jongste zoon van de dichter. 
Een boekje, in handzaam formaat, ziet er goed verzorgd uit en is verrijkt met 
een aantal zeer sfeervolle en functionele pentekeningen van onze plaatsge
noot Erik Stam. De presentatie vond plaats in het kerkje van de N.P.B., de 
kerk-gemeenschap, waarvan Bennie Meulenkamp jarenlang voorzitter was. 
Het eerste exemplaar werd door Harry Meulenkamp aangeboden aan burge
meester Emmens, die Harry's voordracht van enkele gedichten in 't Eibergs 
dialect van zijn vader beantwoordde met enkele gedichten in het Drents dia
lect. 

De bundel "MIEN VADERS HAND" is uitgegeven in eigen beheer in een 
oplage van 500 exemplaren en is verkrijgbaar bij de boekhandel tegen de 
prijs van f. 12,50. 
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Het Twistveld 

Wie, komende van Eibergen, bijna op het einde van de Rekkense Binnenweg 
linksaf gaat, de Krakeelsweg in, zal waarschijnlijk niet vermoeden welke his
torische betekenis achter de naam van de weg schuil gaat. De Krakeelsweg 
immers leidt naar het Krakeelsveld of Twistveld, een gebied zich uitstrekkend 
langs de Gelders-Overijsselse scheiding en tot in het oosten doorlopend tot 
aan de Duitse grens, ongeveer waar nu de Van Ouwenaller Verniging geves
tigd is. Deze ligging, op het drielandenpunt van het oude Gelre, Munster en 
Overijssel, stond in vroeger eeuwen garant voor veel "gekrakeel". 

Het gebied behoorde vroeger tot de marken Haaksbergen, Langelo en Hones 
maar boeren van de marke Rekken hadden er sinds oudsher gebruiksrechten. 
Het veld had toendertijd een niet te onderschatten economische betekenis: 
men hoedde er zijn vee, stak er heideplaggen (schadden) voor gebruik als 
brandstof of strooisel voor in de potstal en haalde er turf. Geen wonder dus 
dat in de oude markeboeken allerlei bepalingen waren opgenomen over het 
gebruik van het gemeenschappelijke bezit en dat in die gebieden waar de 
grensscheiding niet al te duidelijk was, zulks regelmatig aanleiding gaf tot 
twist en strijd. 
Vooral met de Langelose boeren was het oppassen geblazen. Reeds in 1487 
zetten ze de pachter van de Mallemse molen achter slot en grendel toen deze 
met zijn vee in de marke geraakt was. De graaf van Bentheim moest er nog 
aan te pas komen om de zaak op te lossen. In 1611 is het weer raak wanneer 
de Rekkensen gesommeerd worden te stoppen met plaggen maaien. Ondanks 
verschillende pogingen om de zaak per verdrag te regelen blijven de twisten 
aanhouden. De belangen zijn immers te groot: er was weinig grasland in 
Rekken en de boeren konden de weidegrond in het Twistveld niet missen. 
Zelfs de dominee was ervan afhankelijk: van zijn tractement alleen kon hij 
niet rondkomen maar gelukkig krijgt hij het in 1679 van de Haaksbergenaren 
voor elkaar dat hij in het veen turf mag steken zolang hij in Rekken staat. 

De problemen duren voort: de Haaksbergenaren steken de schadden, zetten 
ze netjes te drogen, en de Rekkenaren halen ze vervolgens op. 
Paarden en karren van Langelose boeren worden vanuit het veld opgebracht 
naar Rekken en daar verkocht. Op een dag worden de Rekkense koeien, 23 
stuks, uit hetzelfde veld gedreven en moeten worden teruggekocht van de 
Haaksbergenaars. Zo zoetjes aan wordt het van een marke aangelegenheid 
een zaak van Gelderland en Overijssel. Commissies worden ingesteld en 
maar liefst drie conferenties gehouden tussen 1769 en 1771. Maar men wordt 
hel niet eens. Hel geschil gaat met name ook over de precieze vaststelling 
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van de grenslijn. Overijssel wil de grens wat zuidelijker dan Gelderland om 
katholieke Haaksbergenaren, die bij de reformatie hun kerk waren kwijtge
raakt, de gelegenheid te geven om via de Papendijk de speciaal voor hen op 
Munsters gebied gebouwde Niekerk te kunnen bezoeken. Bij een noordelij
ker grenslijn zou de Papendijk deels op Gelders gebied komen te liggen. 
Dan, op zondag 5 juli 1772, loopt de zaak uit de hand. Een wagen met Lange-
lose schadden, verkocht en op weg naar Loghuizen, wordt aangehouden door 
een tiental Rekkenaren. Een "gantschen troep Haxbergers" snelt echter toe en 
de strijd begint. Er wordt gedreigd met snaphanen en over en weer vallen er 
klappen met turfspanen. Na afloop zijn er verscheidene gewonden en moet de 
dokter er aan te pas komen. De kar echter wordt in triomf naar Rekken ge
bracht en de schadden in de herberg. "De Prins" publiekelijk verkocht. Paard 
en wagen moeten door de eigenaar worden teruggekocht voor zeven gulden. 
Daar bleef het echter niet bij. In Rekken houdt men krijgsraad en op 10 juli 
trekken 70 man, gewapend met snaphanen en knuppels het veen in en laden 
alle Langelose schadden op, 14 karren vol. Nu komen echter de Staten van 
Overijssel in het geweer en een vierde conferentie vindt plaats. Dan, in 1773, 
komt men eindelijk tot een vergelijk. Haaksbergen betaald 730 gulden aan de 
Rekkense marke, die daarmee afstand doet van haar rechten op het Twistveld. 
Ook de provinciegrens wordt nu definitief geregeld. Op 11 augustus 1773 
wordt officieel de nieuwe grenssteen geplaatst met de wapens van Gelder
land, Overijssel en Munster, op de plek waar Gelderland hem oorspronkelijk 
had willen hebben. Het Twistveld, ofschoon nu eigendom van de Overijsselse 
mar- ken, kwam daarmee definitief in Gelderiand te liggen. 
Toen rond 1850 de Rekkense marke verdeeld werd, bleef het Twistveld voor
alsnog ongedeeld en ten algemenen nutte. Er werd een steenoven op gebouwd 
maar bij de afbraak in 1886 bleek deze op geen enkele kaart ingetekend 
omdat landmeters van beide provincies ervan waren uitgegaan dat het gebied 
tot de andere provincie behoorde. Het voordeel voor de eigenaar van de oven 
is ge- weest dat hij daardoor al die tijd vrijgesteld was geweest van betaling 
van grondbelasting. 
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Wie, rijdend op de Krakeelsweg, zich aan deze historische gebeurtenissen 
niets gelegen wil laten liggen, moet maar gewoon doorrijden. Hij komt dan 
vanzelf langs de Oostendorpse watermolen en zal dan ook wel geen interes
se hebben voor het feit dat juist op die molen, in oktober 1656, een belang
rijke conferentie plaatsvond waar graven, drosten en rechters zich bogen over 
problemen in het Twistveld. 

Bert Heuvelsland 
Heikant 

Bronnen: 
- Hendrik üdink. Uil Kroniek en Volksmond van de Gelderse Aehleihock. 

Scliaddcnstii|d tussen Haaksbeigen en Rekken. (ZSó-löS) Uitg Kok-Geslo. Alkmuai 1965 
- Henk Aglerhot. De giens in de Achterhoek. Staatgrens-Douanegrens. Uitg Vereniging 

'Het MnseunV Winteiswi|k 1991 
- Situatieschets van het Twistveld 177.̂  overgenomen uit 'De Giens in de Achteihoek', pag 46 

Naschrift redaktie 
Bovenstaand artikel over het Twistveld in Rekken werd ons toegezonden 
door B. Heuvelsland uit het Zeeuwse Heikant. De schrijver is zeer geïnteres
seerd in de historische verhalen van Hendrik Odink, zoals hij ons in zijn toe
lichting meedeelt. Die interesse heeft hem ertoe gebracht het verhaal over het 
Twistveld te bewerken met de bedoeling op deze wijze de oude verhalen voor 
een jonger publiek toegankelijker te maken. Wij wilden onze lezers deze 
bewerking niet onthouden. 
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De Midwinterhoorn in Eibergen 

//; dit verhoed zal het niet in de eerste plaats gaan over het "Middewinter-
hoornhlaoz!n (ofz.oals ze in Twente zeggen: "Mirreweenterhoornblaoz'n") in het 
verspreidingsgebied van Noord-Twente tot het zuidelijkste deel van Ach-terhoek 
en Liemers. Ook is mij te weinig ruimte toegemeten om uitgebreid te schrijven 
over de eeuwenoude voorgeschiedenis van de hoorn of over het vervaardigen van 
het instrument. 
Aan het eind van dit artikel zal ik de bronnen vermelden, waarin de zeer geïn
teresseerde lezer ongeveer alles kan vinden over de ontwikkeling van de mid
winterhoorn, over de blaastechniek en over het maken van een hoorn. 
In deze bijdrage wil ik het vooral hebben over de Eibergse situatie, over 
Eihergenaren, die een rol hebhen gespeeld bij de terugkeer van de hoorn. Er 
zullen anekdotes worden verteld die alleen in bepaalde familiekringen hekend 
waren of zijn. 
Daarom ben ik blij met het verzoek een stukje hierover te schrijven, want dan 
word je gedwongen diep na te denken, te informeren bij de mensen, die erbij 
betrokken waren en in enkele gevallen hij de nabestaanden. Je gooit je niet al 
te best geordende archief overhoop en dan blijkt, dat er in dertig jaar veel is 
gebeurd. 

De rentree van de midwinterhoorn in Eibergen en Achterhoek 
In de periode van Adventszondag tot en met Driekoningen (6 januari) icomen 
vele, eeuwenoude tradities voor. Vroeger zijn er ongetwijfeld meer geweest, 
maar gelukkig is een aantal nog in stand gebleven. 
Toen ik in 1957 in Eibergen als onderwijzer op de Willem Sluiterschool be
gon, raakte ik, veel meer dan voorheen, bekend met de tradities in Twente via 
het dagblad Tubantia. Een gevolg was, dat ik me ging interesseren voor het 
midwinterhoornblazen en vooral in het: "waarom vindt het plaats" en "hoe 
oud is die traditie". De kennismaking met de streekhistoricus en dialect
schrijver Hendrik Odink was de volgende stap tot de terugkeer van het mid
winterhoornblazen. 

De zestiger jaren 
Het was begin zestiger jaren, toen ik hoofd werd van de Julianaschool, die
toen stond op de plek waar nu seniorenwoningen staan op de Niessinkkamp. 
Daar waar Hemstêa en Hondevoort bij elkaar komen. 
Het huis van de familie Odink stond naast de school. Vanuit mijn klaslokaal 
keek ik op de voordeur van Odinks woning. Een goede Achterhoekse 
gewoonte is, dat nieuwe buren worden uitgenodigd om kennis te maken. Nog 
vele keren daarna bezocht ik Hendrik Odink. Tijdens één van de gesprekken 
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over tradities vertelde ik hem, dat ik naar Twente was geweest om te kijken 
en te luisteren naar het midwinterhoornblazen. Ik vertelde hem over het 
enthousiasme daar en over het grote aantal blazers. 
Een tiental buurtschappen met elk vier blazers was aanwezig op een con
cours, waar werd gestreden om de "zilveren hoorn". In Twente had men geko
zen voor deze niet traditionele vorm om de jeugd enthousiast te maken voor 
het blazen. Immers, waar vele blazers bij elkaar zijn gaat de kwaliteit van de 
blaastechniek omhoog. Je leert van elkaar. 
Oorspronkelijk was het en het is nog zo, dat het echte midwinterhoornblazen 
plaatsvindt 's avonds van boerderij naar boerderij of in een dorp van het ene 
huis naar een huis verdere)p om de aloude roep met de boodschap: "het is 
'middewintertied', tijd van bezinning, gedenk Christus' geboorte", door te 
geven. 
Opeens zei Hendrik Odink" "Maor wet iej wal, dat 't vrogger hier in 'n 
Achterhook ok ewes hef?" Nou dat wist ik dus niet. 
Odink "beklom" z'n praatstoel en vertelde over de tijd toen hij jong was rond 
de eerste wereldoorlog, over een zeventigjarige boerenman uit Zwolle bij 
Groenlo, die in zijn jeugd het blazen tegen "de Hoogtied" had meegemaakt, 
(vermeld in: "Uit Kroniek en Volksmond van de Achterhoek", blz. 374). 

Pc sln'ckhi.sltincii.s en dialcclschrijver Midwinterhooinhkizcn in l'wente. Mccslal 
Hendrik Odink met hel eerste exem- ho ven een waterput voor de boerderij zocds 
plaar van "Uil kroniek en Volksmond" deze oude ansichtkaart uil de jaren vijj'ti)^ 
(Foto G. Hazx'winkel) laai zien. (Coll. ./. Raake) 



-11-

Odink ging ervan uit, dat rond het midden van de vorige eeuw, ongeveer 1850 
- 1860, het midwinterhoornblazen uit de Achterhoek is verdwenen. In Twente 
werd het pas kritiek omstreeks het midden van deze eeuw. Een artikel in de 
Twentsche Courant van 6 januari 1948 heeft een impuls gegeven tot een op
leving of misschien moet je zeggen: een herleving van het blazen. Op dat 
ogenblik waren er in Twente nauwelijks blazers te vinden, laat staan mensen 
die een hoorn konden maken. 
Op 18 december 1949, 's avonds om zeven uur, pakte Bernard Boomkamp uit 
Hertme zijn hoorn, ging bij de waterput van het erf "Vrielinkhoeve" staan en 
blies de oude roep. Plaatselijke blazers gaven de boodschap door. Dat was de 
start in het Twentse land. Om de stelling, dat vroeger ook in de Achterhoek 
werd geblazen, kracht bij te zetten had Hendrik Odink nog een ander verhaal. 
"Het is het jaar 1815, kort na de Franse tijd. Er is gebrek aan vele levens
middelen, smokkelen is één van de gevolgen. In Kotten bij Winterswijk heb
ben smokkelaars hun plannen klaar. Om de douanebeambten (de "kemiezen") 
geen kans te geven, zal één van de smokkelaars zich verdekt opstellen met 
een midwinterhoorn in de hand. Zodra er onraad is zal hij een van tevoren 
afge-sproken signaal geven. Inderdaad komen er douanebeambten gevaarlijk 
dicht in de buurt van de smokkelaars. De blazer geeft zijn signalen en de 
smokkelaars maken zich uit de voeten. Niet echter de blazer, hij wordt gear
resteerd en de hoorn wordt in beslag genomen. Een "corpus delicti" bij de 
rechtzaak in Zutphen". De gegevens hierover liggen in het archief van de 
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Hen opname vein een iiiidwinWrliooiii iiicl Midwinlerlioonihouwci Miuiuuis Ik nuk ml 
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Twente. {Foto G. Hazewinkel) Zelliein. 1976 (Foto G. Hazewinkel) 

rechtbank. (Henk Krosenbrink heeft er een artikel over geschreven in één van 
zijn vele boeken). Nadat Odink op de hem eigen smeuïge manier zijn verhaal 
had verteld, zei hij tegen mij: "lej bunt nog jong, iej mot d'r hier in Eibargen 
en in 'n Achterhook weer met beginn'n". 

Opnieuw naar IVente 
Het zal waarschijnlijk 1967 zijn geweest, dat ik samen met mijn vrouw en 
onze kinderen voor de tweede keer het midwintcrhoornblazen bezocht. Maar 
ditmaal beter voorbereid dan tijdens het eerste bezoek. Ik nam een cassette
recorder, een fototoestel en tekenspulletjes mee. De Twentenaren, die mee
deden aan de blaaswedslrijd vroeg ik ongeveer het hemd van 't gat. Vragen 
over: houtsoort, lengte en dikte van de hoorn en over het mondstuk, de 
"happe" of, zoals ze in Twente vaak zeggen, "'n spool". 
Ik maakte foto's en tekeningen. Na de wedstrijd werden we uitgenodigd door 
Henk Meijer uit Losser om met hem mee te gaan. Hij was eigenlijk timmer
man en hij maakte zijn eigen hoorns. Hij was toen in het bezit van een café 
met eetgelegenheid. Dat kwam dus goed uit na een lange middag. Henk 
Meijer heeft mij zeer uitgebreid geïnformeerd over de techniek van het 
maken. 
Het was kerstvakantie, ik kon dus meteen aan de slag. De eerste hoorn die ik 
heb gemaakt hangt nog steeds in onze woonkamer. Deze is vervaardigd van-
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een knotwilgentak. Het vinden van die tak was puur toeval. In het bos van 
mijn vader bij boerderij "Slagman" in de Wildenborch (tussen Lochem en 
Vordcn) zocht ik eigenlijk naar een geschikte berkenstam. Mooie, gebogen 
stammen kun je aan de slootkant vinden. Een berk zoekt immers het licht en 
groeit zodoende met een boog omhoog. 
Opeens, terwijl ik aan het zoeken was, groette mijn vroegere buurman mij op 
een afstand. Ik keek op, beantwoordde zijn groet en zag hem achter zijn boer
derijtje onder een knotwilg staan. Ik riep hem toe: "Jou moet ik hebbe of lie
ver de tak, die boven je hoofd hangt". Geen probleem, na enige uitleg mocht 
ik enkele dikke takken van de knotwilg zagen. 
Thuis heb ik allereerst de bast van de tak gehaald met een ouderwets trekmes, 
dat ik had gekregen van timmerman Derk Blankvoort. De hoorn wordt in de 
gewenste vorm gesneden. Daarna volgt een maandenlange droogperiode. Om 
barsten in de beide uiteinden te voorkomen doe je daar slangenklemmen 
omheen. 
Een halfjaar later in de zomervakantie heb ik de tak doormidden gezaagd, 
uit-gehold met gutsen en verder afgewerkt. Een mondstuk, gemaakt van een 
tweejarige tak van een vlierstruik, stop je in de geboorde opening aan het 
dun-ne uiteinde van de hoorn. Een spannend moment: blaast de hoorn mooi 
en makkelijk? 
(Belangstellenden kunnen in het boek "HET MIDWINTERHOORNBLA-
ZEN" door Everhard Jans, uitgegeven najaar 1995, een volledige handleiding 
voor het maken vinden. Deze instructie is geschreven door Teije Dijkhuizen 
uit Lochem en staat op de bladzijden 66 tot en met 71). 
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De Eibergse Midwinterhoorngroep opgericht 
De eerste Eibergenaar, die bij me kwam voor informatie over het vervaardi
gen van een hoorn en over de wijze van blazen was Henk Heuvelsland. Hij 
was werkmeester(cheO van de timmerafdeling ("timmerkamer") en van alge
meen onderhoud bij de K.T.V. Hij had een plat model van een hoorn in hard
board bij zich. Ik hoefde hem slechts weinig te vertellen over het maken, want 
hij was een rasechte timmerman met een groot technisch inzicht. 
Ik vertelde hem over mijn ervaringen in Twente en hij mij over een bezoek 
aan Saasveld. We maakten elkaar steeds enthousiaster. Vlak voor hij wegging 
zei hij: "Zal ik mien zwaoger es vraogen, den veult daor vast ok wal veur?" 
Hij bedoelde Martinus (Tinus voor sommigen) Beunk van de Warfslatweg. 
Ook al een prima vakman, jarenlang werkzaam bij de fa. Blankvoort, die de 
werkplaats had op de plek waar nu de kledingzaak van Reinders Mode staat. 
We besloten tot het oprichten van een groep. 
De volgorde van aanmelding van nieuwe leden weet ik niet meer. In elk geval 
kwamen al spoedig "de jongs van Beunk" erbij. Dinant, later de oprichter van 
de Lochemse midwinterhoorngroep en zijn broer Gerald. 
Kort daarop ben ik naar de twee Eibergse muziekverenigingen "Euphonia" en 
"Excelsior" gegaan tijdens hun repetitie-avond om jonge muzikanten met de 
voor de midwinterhoorn belangrijke aanblaastechniek te vragen bij de groep 
te komen. Binnen een paar dagen kregen we er vier leden bij: Geert Odink, 
Hans te Rietmole, Erik ten Hoopen en Gerrit Heurneman. 

Oefenen in de 'timmerkamer' van de KTVop een nujaarsavond in oktolwr 1975. In hel midden 
at liter- Henk Heuvelsland Zoals op de foto oefen je, maar blaas je nooit, {hoto G. Hazewinkelj 
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Nog later kwamen erbij: René ter Bogt, Erna de Groot (enige vrouwelijke 
lid), Wim en Arjan Vrieze, Jacco de Maat, Marcel Luttikhuis, John te Winkel, 
Gerrit Hondorp, Erik Wewerinke, Mark, René en Jasper Gelderblom, Albert 
Izaks (Neede) en Henk te Raa (Rekken). Voldoende leden dus. En heel goede 
blazers erbij. Maar ja.... jongelui gaan studeren en vertrekken uit Eibergen. 
Om een groep op sterkte te houden met voldoende goede blazers is bij vele 
groepen in de Achterhoek en Twente een probleem. Maar veel en veel erger 
is het wanneer enthousiaste leden te jong sterven. Dat is onze groep enkele 
keren overkomen. Heel jammer voor de groep en zeer triest voor de nabe
staanden. 

Over één van de leden, die te vroeg heenging en die 
nog niet is genoemd, nl. Bernard Meijer van de Mal-
lumse Molenweg, wil ik wat meer vertellen. 
Bernard werkte in de "timmerkamer" van de K.T.V. 
en zag wanneer hij daar 's zaterdagsmorgens opruim 
werkzaamheden verrichtte zijn chef Henk Heuvels-
land bezig met het maken van midwinterhoorns. 
Dat leek Bernard ook wel wat. "Kom vanmiddag 
maor es kiek'n, dan gao'w hoorns maken en 't blaoz'n 
oefenen". Bernard Meijer was een bescheiden mens. 
Hij stond er 's middags bij te kijken en genoot zicht
baar. Ik heb hem toen gevraagd bij de groep te 
komen. Hij twijfelde of hij daar wel bijhoorde, z'n 
chef d'r bie en nog een "schoolmeister". 
Gelukkig, hij kwam erbij. Waarom gelukkig? Omdat 
ik geen ander lid weet, dat zoveel echt plezier 

beleefde aan zijn hobby. Helaas, vanwege hartklachten kon hij niet zo best 
blazen, maar maken des te beter. Tientallen hoorns heeft hij gemaakt. En nu, 
na zijn overlijden in 1991, zijn het stille getuigen van zijn vakmanschap. Ik 
heb een paar hoorns, die Bernard heeft gemaakt. Ze blazen uitstekend. 
Hoorns van hem zijn terechtgekomen in verschillende landen van Europa. 
Zelfs in Australië en in Zuid-Afrika. Toen een hoorn onderweg was met een 
vliegtuig naar Australië hebben enkele medepassagiers met toestemming van 
de eigenaar geprobeerd klanken te produceren. 

De belangstelling groeide 
Zodra bekend werd in de regio, dat er in Eibergen een midwinterhoorngroep 
bestond volgden vele uitnodigingen. We verzorgden avonden voor ouderen, 
waarbij steeds het belangrijke verhaal over historische achtergronden, over de 
bedoeling ervan, over misbruik enzovoort werd verteld. (Het verhaal moet 
worden doorverteld). De organisatoren van oude ambachtenmarkten (zeer 
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veel in Twente voor 
(Foto's G. Huzewinkel) 

populair in de zeventiger en begin tachtiger jaren) hadden grote belangstel
ling. Vooral Dinant en Gerald Beunk zijn tientallen keren op slap geweest met 
eigen vervoer, in het begin met een bus voi mensen, die het één of ander oud-
ambacht beoefenden. Meestal was daar, vertelde Gerald me, de zeer oude 
Hegeman uil Vragender ook bij (hij is 100 jaar geworden). Hij was manden-
vlechler. Ik heb ook wel eens naast hem gestaan. Als hem gevraagd werd of 
hij een kopje koffie mee wilde drinken, dan deed hij dat niet. Hij had zelf kof
fie bij zich in een thermoskan, met een flinke scheut cognac erin. 
Zelf ben ik een twintigtal keer op een jaarmarkt of een kerstmarkt geweest om 
het vervaardigen te demonstreren. Eén voorval, anekdotisch vind ik, wil ik u 
niet onthouden. 

Möllnkampken 
Een meneer Meulenkamp uit Santpoort bij Haarlem belde mij op of ik in de 
zomervakantie op de jaarmarkt in Santpoort wilde komen. Hij vertelde erbij, 
dat daar wel .50.000 mensen konden komen. Er werd, heel officieel, een con
tract gesloten en een vergoeding afgesproken voor het demonstreren en de 
reis-kosten. Een week voor de geplande datum belde hij weer. Hij zocht 
iemand met een onbekend ambacht of iemand die anderszins iets buitenge
woons had te bieden. Ik noemde enkele ambachten uit de Achterhoek, maar 
die hadden ze al. En opeens, vanwege zijn naam Meulenkamp, dacht ik aan 
Arend Jan Meulenkamp, beter bekend in Eibergen als "Möllnkampken". Ik 
ging naar de families Meulenkamp en Ten Harkei om hem te vragen. Daar 
had hij best zin in. En als Dika mee kon, dan was het helemaal prachtig."Jao, 
wiej gaot nog wal geerne oet", vertrouwde hij me toe. Voor de moeite een 
"deuze sigaar'n" was meer dan voldoende. 
Meulenkamp uit Santpoort was zeer tevreden met het optreden van zijn 
naam-genoot uit Eibergen. Duizenden bezoekers van de jaarmarkt passeerden 
Aornt Jan en ziene vrouwe. Hij speelde op zijn harmonica, hij maakte grap
jes, liet zijn neus knarsen en Dika zong liedjes bij de muziek van de trekzak. 
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Zondcr dat zij het merkten heb ik met een telelens enkele foto's van hen 
gemaakt. Ik stond op een andere plek op de markt en zag hen na afloop tegen 
vijf uur 's middags terug. Het eerste wat Arend Jan zei was: "Foi, foi, wat een 
hoop volk, zovölle he'k d'r in mien hele leaven nog neet ezene". 
Je had hem moeten zien kijken toen ik hem honderd gulden mocht overhan
digen. En nog wel voor een plezierig da^je uit. Onderweg op autobaan Al 
pakte Arend Jan zijn harmonica en begon allerlei liedjes te spelen. "Too, 
Aornt Jan, spöl nog es "Zonnetje gaat van ons scheiden," vroeg Dika met een 
zacht lief stemmetje. Zij zong mee en klapte erbij in haar handen. (Nu ik het 
vertel, geniet ik weer opnieuw van zo'n uniek tafereel). Het jaar daarop zijn 
ze weer meegeweest, samen met Bernard en Annie Meijer van de Mallumse 
Molenweg. 

Wereldwijd Onderzoek 
Vermeldenswaard is misschien het feit dat we ongeveer tien jaar geleden wer
den gevraagd mee te werken aan een onderzoek dat de bouw, het geluid enz. 
omvat van houten blaasinstrumenten zoals de midwinterhoorn, die alleen 
voor speciale doeleinden worden gebruikt. De groep van Lochem, waarvan 
Dinant Beunk de voorman is, werd eveneens gevraagd. Beide groepen zeg
den hun medewerking toe. Gewoon omdat zoiets heel interessant is. Het 
onderzoek vond plaats in opdracht van de Universiteit van Amsterdam. Een 
paar dagen werkten we samen met twee antropologen en een filmer. Beeld
en geluidsopnamen werden gemaakt boven de put, in de put en in het open 
veld. Met verschillende hoorns en verschillende mondstukken. Het onder-
zoekteam was hier rond Oud en Nieuw. 
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Ook in landen als Tibet en Peru zou onderzoek plaatsvinden en misschien 
zelfs bij de Aboriginals in Australië, die op een didgeridoo blazen. Overigens 
zonder een mondstuk zoals bij de midwinterhoorn hoort. Ik zag voor het eerst 
zo'n instrument bij de missieverzameling in Gouden Handen in 's 
Heerenberg. 
Conclusie na dertig jaar 
Tenslotte zou ik willen opmerken, dat de midwinterhoorn weer helemaal 
terug is in de Achterhoek. Zaterdag 26 oktober jl. hadden we een bijeenkomst 
in "Erve Niehof' te Gelselaar, waar bijna alle groepen van de Achterhoek 
waren vertegenwoordigd door één of twee personen. Totaal waren er 16 bla

zers, die bijna 100 georganiseerde blazers vertegenwoordigden. Overleg is 
zinvol om afspraken te maken over de manier van blazen, over de activitei

ten in de komende blaasperiode en vele andere zaken. 

Hopelijk blijft deze traditie voortleven. Voor sommigen zijn het slechts jam

merklanken en voor anderen iets van melancholie en mystiek. Geeft niet, als 
er maar mensen blijven, die plezier beleven aan het bouwen of aan het bespe

len van een midwinterhoorn. En weer anderen om er naar te luisteren. 

Eibergen, najaar 1996 
Gerrit Hazewinkel 

Hronncn 
 Hciidiik Odink, Uil Kroniek en Volksmond van de Gelderse Achterhoek 

Middewinleibla/en (^74Wi) Uilg KokGeslo. Alkniaai IWi'S 
 Evcihaid l.ins. Hel midwinlcrhoornbla/en 1977, idem 1 Wi 

Programma Midwinterhoornblazen 

•■ Kerstnachtdienst 24 december 1996. Van 22.3022.45 uur 
bij de Nederlands Hervormde Kerk te Eibergen. 

* Zondag 5 januari 1997. Bla/crs van o.a. de groepen Lochem 
en Eibergen staan opgesteld bij oude boerderijen met een 
waterput rond kasteel "Verwoldc", terwijl wandelaars een 
aangegeven route lopen, 's Middags van 12.0016.00 uur. 
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Eibergen en Neede 

Van oudsher heeft er tussen de inwoners van Eibergen en Neede enige rivali
teit bestaan. Min of meer als scheldnamen zijn de Needse vlearmuuze en de 
Eibergse waterrott'n niet onbekend. Ofschoon het beslist geen halszaak is, 
zullen we ons of in Neede óf in Eibergen wel eens afgevraagd hebben, waar 
die rivaliteit vandaan komt. 

Enige tijd geleden kreeg ik een gedenkboek in handen "der Nationale 
Feestviering van den I2den Mei 1874" door P.J. Andriessen, uitgegeven in 
Arnhem in hetzelfde jaar. Als oud-Eibergenaar heb ik natuurlijk direct 
gezocht of Eibergen daar ook in voorkwam. En ja hoor, raak! Over het feest 
naar aanleiding van het zilveren regeringsjubileum van Koning Willem III 
van 1849 - 1875 stond daar het volgende geschreven: 

Even een uitstapje naar 't aan de Pruisische grenzen liggende EIBERGEN, 
waar Ds. van Regteren Altena het feest met een redevoering inleidde. Verder 
stelde het kerkbestuur de behoeftigen in staat, een feestmaaltijd te houden. 
De gemeente Eibergen vierde haar feest in de maand Mei. Had ze 't in April, 
en wel op den eersten van die maand gevierd, ze had zich op een "poisson 
d'Avril" kunnen voorbereiden. En toch werd zij "in den April geschickt," en 
dat op een wijs, die zeker niet "geschikt" was, om haar feestvreugde te ver-
hoogen. 
De feestcommissie namelijk had besloten, om Vrijdag den 15 den een 
nafeestje te houden; daar eenige leden van die uit het naburige Neede hadden 
aangevraagd, om tegen drie uur half vier een feestelijken optocht der 
Needenaars wilden zien, en het den feestdag zou opluisteren. Op het bepaal
de uur begaven zich de leden der Eibergsche feestcommissie, met hun eere
voorzitter, burgemeester C.H. Koentz en hun voorzitter, J.J. van Dieren ver
gezeld door een corps zangers en een groot gedeelte der inwoners buiten het 
dorp, om den Needenschen optocht waardig te ontvangen en feestelijk in te 
halen. Men wacht te , 't werd half vier, vier ure, half vijf, maar geen optocht 
kwam, geen boodschap zelfs, om aan te kondigen, dat men verhinderd was, 
en eerevoorzitter, voorzitter, feestcommissie, zangers, dorpelingen, allen 
zagen zich genoodzaakt, onverrichter zake naar huis te gaan. Of men ook 
woedend was over den kwajongensstreek van de Needenaars? 

De Eibergse burgemeester Koentz, het feestcomité, de notabelen en de vele 
burgers hebben daar toen wel mooi voor aap gestaan. 
Ik probeer me de stemming van een ieder die hierbij betrokken was voor te 
stellen en die zal zonder twijfel ver beneden peil geweest zijn. En wat zullen 
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ze kwaad op Neede geweest zijn. In het stukje wordt het voorval als een kwa-
jongensstreek aangeduid, maar dat lijkt wel heel mild uitgedrukt. 

Moraal van het verhaal: Mocht men op de een of andere manier wel eens op 
zoek zijn naar de oorzaken van de rivaliteit tussen Neede en Eibergen, dan 
hou ik er het op, dat het al van heel lang geleden is en misschien wel stamt 
uit dit verhaal, uit een boek al meer dan 120 jaar geleden uitgegeven. 

Henk Bollen 
Enschede 
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"Den Abbeker" te Rekken en de feestelijke opening van het 
flliaal van de Coöperatieve Landbouwvereniging te Rekken 
op 12 augustus 1931. 

In Rekken aan de Diekerweg staat de boerderij van de familie Abbink. Vele 
generaties van die familie hebben tot heden deze boerderij bewoond. De 
boerderij draagt ook de naam "Abbink". In Rekken is dat, waarschijnlijk om 
de familie te kunnen onderscheiden van andere Abbink-families te Rekken, 
vervormd tot "Den Abbeker". (Verder zijn in Rekken alleen "Roossink" en 
"B(>ts"n()g boerderijen, waarvan de naam van de bewoners en de boerderij
naam gelijk zijn.) 

De familie Abbink was er zich klaarblijkelijk van 
bewust dat de geschiedenis van hun boerderij een 
lang verleden heeft. Met zorg heeft men oude docu
menten bewaard die aantonen dat hier eeuwenlang 
één familie de bezittingen heeft beheerd. In een hou
ten kistje met een schuifdeksel zijn de familiepapie
ren opgeslagen. Ze hebben betrekking op een perio
de van 1701 tot 1931. Het kistje doet denken aan de 
houten schooltassen, die in de vorige eeuw in 
gebruik waren. De scholen hadden nog geen banken 

met lessenaars. Het kistje deed dienst als schrijftafeltje. Hendrik Odink geeft 
in zijn boek: "Land en Volk van de Achterhoek" op pagina 243 een afbeelding 
van zo'n schooltas. Het behoor(t)de tot de inventaris van het museum de 
"Lebbenbrugge" te Borculo. 
In het kistje bevindt zich ook een schrift, waarin Gerrit Jan Abbink, geboren 
12 maart 1887, zijn toespraak in had opgeschreven. Die toespraak heeft hij 
gehouden op 12 augustus 1931, ter gelegenheid van de feestelijke opening 
van het filiaal te Rekken van de "Vereniging voor Coöperatieve Aan- en 
Verkoop" te Eibergen. Gerrit Jan Abbink was secretaris van deze vereniging. 

We publiceren deze rede in zijn geheel omdat hel zo'n interessante aanvulling 
geeft op de beschrijving van de geschiedenis van de vereniging in het jubi
leum boek van 1963. De vereniging vierde in dat jaar het 6()-jarig bestaan. En 
recent nog in het jubileumboek: "Boerenwerk"; een uitgave ter gelegenheid 
van het lOO-jarig bestaan van de Afdeling Eibergen van de Geldersche 
Maatschappij van Landbouw samengesteld door o.m. B.H.M, te Vaarwerk. 
Gerrit Jan Abbink was duidelijk een groot voorstander van de coöperatieve 
geachte. Hij zette uitvoerig uitéén op grond van welke argumenten ook in 

1 
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Rekken een filiaal diende te komen. De tegen
standers worden waardig bejegend. De zorg 
over de naderende economische cnsis klinkt 
door. Omdat het naar onze mening betrouwba
re beelden oproept van de maatschappelijke 
situatie in Eibergen en Rekken in de dertiger 
jaren van de ze eeuw, leek ons dat we met 
plaatsing in Old Ni'js onze lezers een dienst 
bewij/en. 
Gerrit Jan Abbink was vooi, tijdens en nog tot 
na de 2e wereldoorlog "Plaatselijk Bureau
houder" te Rekken De redactie dankt de familie 
Abbink voor hel beschikbaar stellen van dit 
document. 

Overzicht van de wordingsgeschiedenis en ontwikkeling der 
Coöperatieve Landb. Vereeniging te Eibergen van 1902 tot 1930. 

Dames en Heeren' Het is misschien een beetje gewaagd om in dezen tijd van 
malaise en crisis op allerlei gebied te spreken over vooruitgang en bloei op 
landbouwgebied. Wij kunnen in deze tijd bijna geen gesprek of redevoering 
beluisteren, of het woord "crises" hooren we noemen Hoewel ik voor mijzelf 
geloot dat ook van dit woord veel misbruik wordt gemaakt, valt het niet te 
ontkennen dat wij moeilijke tijden doormaken. 
Daarom kan het wel eens goed zijn als wij onze gedachten bepalen bij iets 
waar van grooten vooruitgang en ontwikkeling kan worden gesproken En dat 
IS on/e Coop Landbouwvereeniging. Nu wij vandaag ons nieuwe gebouw te 
Rekken officeel gaan openen kan het zijn nut hebben de ontwikkelingsge
schiedenis, met alleen van dit gebouw, maar ook van de geheele vereeniging 
met al haar gebouwen na te gaan 

Tot mijn spijt heb ik met veel officieele bronnen kunnen ontdekken, waarin 
de wordingsgeschiedenis dei vereeniging en hare ontwikkeling is vastgelegd. 
Toch waren we nog /oo gelukkig enkele schriften met aantekeningen te vin
den, waarmede we hopen een enigszins samenhangend geheel te kunnen vor
men. Wat ik dus over de eerste levensjaren van onze Coop. Landbouw-
veicniging, zoals ze toen heette, ga vertellen, berust gedeeltelijk mede op her-
inneiing en ovei levering. En /oo is het heel goed mogelijk dal ik met altijd 
de feiten geheel juist weergeef. De Vereeniging tot Coop. Aan- en Verkoop te 
Eibergen is opgericht den 10 juni 1902 Zij werd aangegaan vooi den tijd van 
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29 jaren en zou dus nu afgeloopen zijn, maar intusschen zijn de statuten reeds 
meermalen gewijzigd en is den duur de Vereeniging voor onbepaalden tijd 
verlengd. Maar ook reeds voordat de vereeniging was opgericht bestond in 
Eibergen een Coöperatie van Aankoop en wel door tusschenkomst van de 
G.O.M.v.L. 
Wanneer de leden gezamenlijk een wagon kunstmest of koeken hadden opge
geven, werd de levering hiervan bij inschrijving aanbesteed onder de hande
laars in de buurt. Dit was zeker reeds een heele verbetering, want niet alleen 
kocht men nu tegen concurreerende prijzen, maar ook kon voor gezamenlij
ke rekening een monster ter onderzoek worden opgezonden naar het proef
station. Ook toen had men reeds een eigen gebouw, hoe klein en primitief het 
ook was. Ik herinner me nog, als kleine jongen dat bij de wagon, waaruit de 
goederen door de leden werden gehaald, een hokje werd geplaatst, precies 
een schildershuisje bij de soldaten, met achter in een plankje om op te gaan 
zitten en voor en plankje om als tafel dienst te doen. Daarin zat gedurende de 
aflevering der goederen één der bestuursleden om aanteekening te houden en 
gelden in ontvangst te nemen. 
Dat was dus het eerste eigen gebouw dat ruim 30 jaar geleden gebruikt werd. 
Maar met de ontwikkeling van den gezamenlijken aankoop deed zich ook de 
behoefte gevoelen aan een bergplaats om eenige goederen in voorraad te kun
nen houden en zoo werd van de Hol.IJ.S.M. een terrein gehuurd op het sta
tionsemplacement en daarop werd de loods gebouwd. De kosten bedroegen 
in 1903: ƒ 869.-. 

Na eenige jaren bleek reeds deze bergplaats te klein te zijn geworden en werd 
er eenvoudig een stuk bij aangebouwd. (Waarschijnlijk omstreeks 1909.) Dit 
eenvoudige houten gebouw op steenen voet voldeed toen ongetwijfeld aan 
alle eischen die de vereeniging in die tijd stelde, en zeker heeft dit gebouw er 
toe bijgedragen den coöperatiegeest onder de boeren te ontwikkelen. 
Maar deze ontwikkeling had juist tengevolge dat de oude loods al spoedig 
niet meer aan de eisen voldeed. De wereldoorlog met al hare gevolgen van 
distributie en gebrek aan voedermiddelen en kunstmeststoffen, maakte echter 
dat er tijdelijk een rem werd gelegd op de ontwikkeling onzer vereeniging en 
zoo bleef men zich met de oude loods behelpen tot het eindelijk niet langer 
meer kon. 
Na veel redeneeren en veel onderzoeken kwamen eindelijk de plannen voor 
de bouw van een nieuw magazijn gereed. Men was zoo gelukkig geweest van 
den heer Vaags een woonhuis met grond te kunnen koopen, aan de spoorbaan 
gelegen, en daarop zou het gebouw geplaatst worden. Eind 1920 was alles 
kant en klaar en den 11 Nov. kon het officieel worden geopend en werd met 
belangstelling door de leden bezichtigd. 
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Verrewcg de meeste leden waren echter van meening dal het veel te royaal 
was aangepakt. Men had met veel minder ruimte en machineriën kunnen vol
staan en pessimisten beweerden dat dezen bouw die ca. ƒ1 ()()()()() kostte, den-
doodsteek voor de coöperatie zou zijn. Hn zelfs de grootste optimisten waren 
wel een beetje huiverig, vooral waar ook de A.B.T.B, terzelfder tijd een ge
bouw opende. Zouden de leden hun vereeniging wel trouw blijven? 
Ja, de leden zijn hun vereniging getrouw gebleven, en al te spoedig zou blij
ken dat dit groolc gebouw, nog veel te klein was, voor den steeds toenemen-
den omzet. Het duurde dan ook niet vele jaren of er moest op middelen wor
den gezonnen om meer opslagruimte te krijgen. 

Intusschen had zich de behoefte aan een steenkolenbergplaats zeer sterk doen 
gevoelen en zoo werd in 1922 tot den bouw van een reeks kolenhokken ach
ter het gebouw en langs den wissel besloten. 
De oude loods was tot nu toe in gebruik als kunstmestloods, doch bleek ook 
daarvoor te klein en bovendien kost-te ze zeer veel aan tijdverlies daar bijna 
voortdurend één der arbeiders heen en weer moest loopen tusschen de oude 
loods en het nieuwe magazijn. De kolenhokken bleken zeer gemakkelijk en 
practisch te zijn ingericht, maar ze hadden de beschikbare ruimte langs den 
wissels voor een groot gedeelte ingenomen en nu eischte het heel wat over
leg de kunstmestloods zoo te bouwen dat een nuttig gebruik van den wissel 
kon worden gemaakt. 
Maar dank zij de medewerking van Bety{?) en het Inst. voor Landbouwwerk-
tuigen Gld. kwam er een plan gereed voor een kunstmestloods met transport
inrichting zoals in deze buurt nog niet bekend was. 

In 1926 kwam ook dit gebouw gereed. En zoo was dus onze vereeniging in 
het bezit van een Hink gebouwencomplex, bij elkaar gebouwd en aan den 
wissel gelegen. Geen melding heb ik nog gemaakt van verschillende kleine
re gebouwen, zoals paardestallen en wagenk)ods, twee weegbruggen waarvan 
de eerste reeds door een nieuwe moest worden vervangen, die wel niet zulke 
heele groote uitgaven meebrachten, maar die toch medewerkten tot de vor
ming van een complex geheel. 

De oude loods, waarvan de ligging altijd een goede werkverdeeling zoo zeer 
had belemmerd kon nu worden gemist en werd verkocht aan de zusterveiee-
niging, den Eierbond, te Eibergen, met uitzondering van een klein gedeelte 
dal als opslagplaats voor mergel bij de Coöp. Landbouwver. in gebruik bleef. 

De plannen voor een filiaal te Rekken zijn al wel van een zeer ouden datum. 
Daar is telkens eens over gesproken, maar het kwam nooit tot een afgewerkt 
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plan. Maar toch is er reeds vroeger wel iets in die richting gebeurd. De 4e 
December 1920 werd een vergadering gehouden met de Rekkensche leden ter 
bespreking van de wenschclijkheid van een opslagplaats te Rekken, en als 
eerste slap in die richting werd bij café Kerkemcijer een filiaal gesticht, waar 
ver-schillende goederen in voorraad werden gehouden en door de leden kon
den worden afgehaald. Als ideaal werd toen reeds genoemd, een eigen 
gebouw met eigen maalderij. Rekken was toen reeds en is nog de belangrijk
ste buurtschap van de Coöp. L.V. De leden wonen allen ver van het hoofdge
bouw tot 9 a 10 km en toch wordt gemiddeld door de Rekkensche leden 1/3 
van den geheelen om/et afgenomen. Meermalen is er het bestuur in den loop 
der jaren op gewezen dat een energiek zakenman in Rekken groote kans van 
slagen zou hebben, als de coöperatie niets deed. En het bestuur was ook hier
van ten volle overtuigd, want het filiaal bij Kerkemeijer voldeed niet aan de 
verwachting. Er moest n.l. door de afnemers een toeslag worden gegeven op 
de goederen tot een bedrag van 20 cent per 100 kg, en als we nu bedenken dat 
de melkrijders de goederen gaarne voor ongeveer hetzelfde bedrag meena
men van het magazijn te Eibergen en bij de leden thuis afleverden, dan begrij
pen we dat het filiaal bij Kerkemeijer alleen om die reden geen toekomst 
meer had. Het ging echter niet gemakkelijk een geschikt terrein te bemachti
gen op de plaats die wij ons als ideaal hadden gesteld, n.l. aan den harden weg 
in het centrum van ons buurtschap. Er zijn wel pogingen gedaan maar we 
mochten niet slagen tot dat het perceel waarop we thans hebben gebouwd in 
veiling kwam. We waren zoo gelukkig het te koopen voor een matigen prijs, 
maar de vorm van het perceel voldeed niet aan de eischen om daarop een 
gebouw te plaatsen. 

Gelukkig had één onzer leden een strook grond daarnaast liggen en die bleek 
genegen in het belang der vereeniging een ruiling aan te gaan, waardoor de 
vereeniging in het bezit kwam van een zeer geschikt stuk grond op het meest 
gunstige punt dat wij konden bedenken, en we kunnen Hoenink niet dankbaar 
genoeg zijn dat hij tot de ruiling heeft kunnen besluiten. 
Wel was het terrein veel te laag gelegen voor bouwterrein, het lag ca 75 cm 
beneden den harden weg. Maar waar een wil is, is een weg en om te toonen 
dat het gebouw te Rekken ook werkelijk door de Rekkenaren werd gewaar
deerd, werd aan de Rekkensche bestuursleden toegezegd dat het vervoer van 
grond, welke over een vrij grooten afstand moest plaats hebben door de leden 
uit Rekken gratis zou geschieden. Dit zou een heele besparing geven op de 
kosten. Het is ons gebleken dat we niet te vergeefsch hebben vertrouwd op de 
geest van samenwerking die in Rekken al zoo vaak tot uiting is gekomen. 
Alle boeren hebben gekard, geheel vrijwillig en bereidwillig, bijna allen 
reeds tweemaal een halve dag, en nog is er geen zand genoeg. En zij die geen 
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paard houden, hebben geholpen met de schop, bi) het giaven en laden 
Nu de vereeniging in het be/it was van een terrein, waien de verdcie plannen 
spoedig gemaakt De algcmeene vergadering van 19 Augustus 1930 gat gaai-
ne haie ingenomenheid met het bestuuisvooistel tot het stichten van een 
gebouw te Rekken te kennen en /oo kon dus met spoed worden voort gewei kt 
en had op 10 Octobei 1910 de aanbesteding van het gebouw plaats 
Aannemeis weiden Gebi Geesink te Rekken vooi / 20500, vooi metsel- en 
timmeiweik H W Hemen te Aalten voor het schilderwerk en Fa Tieskes te 
Deventei voor het molenwerk en machinerieën En /oo verrees langzamer
hand het gebouw wat wi) /oo juist hebben bewonderd 

Tot nu tot heb ik U maar heel weinig met cijfers lastig gevallen, want ik weet 
maai al te goed te veel cijteis heel vaak at"bieuk doet aan de belangstelling 
Maai mi)n over/icht /ou veel mindei volledig /i)n als ik U met enkele cijleis 
ging noemen Wij /uilen ons echter zoo veel mogeli)k bepeiken en waar wij 
zoo juist hebben nagegaan hoe de verschillende gebouwen zijn ontstaan, wil 
ik U thans iets mededeelen ovei tien toestand dei veieemging in die jaren dat 
ei gebouwd weid en het is wel eens aai dig te /len, hoe een besluit tol aan 
bouw steeds gepaaid ging, of liever gezegd, steeds een gevolg was van de uit
breiding van den om/el en het ledental 

-In 1902 werd de vereeniging opgericht met 158 leden en de omzet bedroeg 
het eerste jaar 47 wagons 
-In 1901 weid besloten tot den bouw van een loods en telde de vereeniging 
186 leden en had een om/et van 66 wagons 
-in 1909 werd de loods vergroot en toen telde men reeds 200 leden en was er 
92 wagons omge/et 
in 1920 toen het nieuwe maga/i)n werd gebouwd was het ledental reeds 

gestegen tot 144 en de om/et tot 190 wagons 
-In 1922 werden de kolenbeigplaatsen gebouwd Het ledental bedroeg toen al 
184 en de om/el 288 wagons 
Toen kwam in in 1926 de kunstmestloods en we /len dat het ledental is 

gestegen tot 426 en de om/et tot 569 wagons 
-Ten laatste weid in 1910 besloten lot den bouw van een tiliaal te Rekken en 
de om/et is weei gestegen tol 701 wagons en het ledental tot 440 

En nog gaat de toename met reuzenschreden vooit, want, hoewel de cijleis 
nog niet olliciccl bekend /i)n, wil ik toch een beet)e uit de school klappen en 
U veitellen dat de om/et dit )aai weei met 40 wagons is toegenomen en 741 
wagons bedioeg En nu rijst onwillekeuiig de vraag Zal dat maai steeds zoo 
bli)ven doorgaan' 
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/•iluuil II' Hekken oflu wel i^eopend op 12 aiii^usliis 1931 met daaiop de voliieiide pei soneii 
v.l II I (liiuhis leiniiuiik. iiiedewerkei filiaal Rekken, Jan tei Beek, zaakvoeidei idem en 
.1 Hiinknuiii. diieiU'iii Aan- en Verktwpcooperatie Eiheri^eii. 

Als ik daarop een antwoord moest geven dan zou ik zeggen: Ik zou het wel 
wenschen maar ik geloof niet, dat het zal gebeuren in die mate, als dat de laat
ste 10 jaren het geval was, maar toch ben ik er van overtuigd dat die enkelen, 
onder onze landbouwers, die thans nog geen lid zijn zich vroeger of later 
allen bij onze coöperatie zullen voegen om mede de voordeden daarvan te 
genieten en diegenen onder onze leden, die nog zoo dikwijls onze vereeni-
ging ontrouw zijn, zullen tot de overtuiging moeten komen dat ze nergens 
beter terecht kunnen. 

Met opzet heb ik in mijn overzicht geen namen genoemd van de mannen die 
hebben medegewerkt om onze vereeniging groot te maken. Ik heb dit niet ge
daan omdat ik weet dat dan niet allen tot hun recht zouden komen, den één 
zou te veel lof worden toegezwaaid en den ander zou worden vergeten. Er 
zijn heel wat namen bekend van mcnschen die als bestuurslid o\' anderszins 
aan den opbouw onzer vereeniging hebben gewerkt en ik ben overtuigd dat 
ze allen hethebben gedaan naar hun beste weten en kunnen, en ook zij die 
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door hun te groote voorzichtigheid over of een afwijkend inzicht wel eens een 
goed voorstel hebben tegengewerkt, zullen dit ongetwijfeld gedaan hebben 
omdat zij daarmede het belang der vereeniging meenden te dienen. 

Waar ik U dus geen namen wil noemen van vooraanstaande mannen, zoo kan 
ik toch niet nalaten de eerste bestuursleden, welke de oprichtingsacte onder-
teeden, voor U op te noemen. Het waren de heeren G.J. Koeslag, A.J. Boom, 
G.J. Havikhorst, Herm. Boevink, B.J. Groot Wassink, H.J. Hesselink en J. 
Leppink. Alleen de beide laatsten zijn nog in leven; H.J. Hesselink is nog 
steeds een trouw lid onzer vereeniging, en de heer Leppink komt ongetwij
feld de eer toe, wel het grootste aandeel te hebben gehad in de totstandko
ming van de Coöp. Aan- en Verkoopvereeniging. 

Bij de opening van ons magazijn te Eibergen werd door den voorzitter der 
afd. Eibergen der G.O.M.v.L. o.a. gezegd: We zijn hier op het feest van onze 
dochter, maar de dochter is haar moeder over 't hoofd gegroeid. Zijn eigen
lijk niet alle vereenigingen op landbouwgebied verwant aan de afdeeling 
G.O.M.v.L. 
Als we zien wat deze afdeeling in den loop der jaren al niet tot stand bracht, 
door het nemen van het iniatief, dan verwondert het ons dat niet alle land
bouwers dat inzien en het werk der afdeeling steunen door hun lidmaatschap. 
Als straks de verzendvereeniging voor fruit en groenten zal worden opgericht 
is dit mede te danken aan het werk der afdeeling. 

Als we de bedragen gaan samentellen die alleen voor de grootste gebouwen, 
den grond en de machinerieën zijn uitgegeven komen we tot een bedrag van 
meer dan ƒ150000,-. Een bedrag om van te schrikken. Maar laat ik U dade-
lijkgerust stellen met de mededeeling dat dit bedrag in den loop der jaren 
reeds grootendeels is afgeschreven. En dat is maar goed ook want het valt niet 
te ontkennen dat door de ingebruikneming van dit gebouw, de exploitatie
kosten misschien zullen stijgen. Maar we zullen de zaak ook van den ande
ren kant bekijken want het is zonder twijfel dat door de ingebruikname van 
dit gebouw de omzet in Rekken zeker aanmerkelijk zal toenemen en hoe 
grooter de omzet hoe voordeeliger de exploitatie. 

Alles bij elkaar genomen is dit gebouw een groote aanwinst voor onze coö
peratie een aanwinst voor onzen boerenstand, niet alleen voor de boeren van 
Rekken zullen er van profiteeren, ook de boeren van Eibergen zullen bemer
ken dat het gebouw te Rekken voor hun ook gemak en gerief mede brengt. 
Zij zullen te Eibergen beter en vlugger geholpen kunnen worden.Wij zijn in 
Rekken blij met dit gebouw en dit terrein, waar onze belangen zich zullen 
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concentreeren en we een groot deel van onze zaken zullen kunnen afdoen op 
een wijze zooals voor ons ten voordeeligste wordt geacht. Dan zullen we 
morgen al ons veevoeder kunnen halen, en spoedig ons fruit of groenten afle
veren. De eierbond zal daar onze eieren in ontvangst nemen en daar halen we 
de veewagen voor het vervoer van ons vee. Maar er zijn nog zooveel mo
gelijkheden. Er kan op dit terrein nog zooveel worden tot stand gebracht, als 
maar met energie en kracht wordt samengewerkt. We halen er voorlopig 
alleen veevoeder maar we moeten er op den duur ook steenkolen en kunst
mest kunnen halen en gelegenheid hebben de varkens, die we verkoopen, hier 
af te leveren. Dan is Rekken niet langer de afgelegen, achterlijke buurtschap 
die voor alle boodschappen is aangewezen op het verafgelegen Eibergen, 
maar dan kunnen we onze zaken in onze eigen plaats afdoen. 

Als Rekkenaren zijn we het bestuur en de algemene vergadering dankbaar 
voor het besluit tot het bouwen van een magazijn met maalderij te Rekken. 

Ik heb gezegd. 
G. J. Abbink. 
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Historische achtergrond van enkele nieuwe straatnamen 

Het komt haast elk jaar een keer voor, dat men op het gemeentehuis namen-
moet bedenken voor nieuwe straatnamen, hetzij in Eibergen, Beltrum of 
Rekken. Omdat men in de laatste jaren steeds meer aansluiting zoekt bij vroe
ger bestaande veldnamen in de betreffende gebieden, heeft men aan de 
Historische Kring gevraagd, zitting te nemen in de adviescommissie voor 
nieuw te geven straatnamen. 
De laatste keer ging het om namen in de zg. Berkeilanden, de meest noorde
lijke vlek van het plan Simmclink bij Eibergen. Gelukkig kon daar nogal eens 
gebruik gemaakt worden van het resultaat van het in de jaren tachtig gehou
den veldnamenonderzoek. Een prettige bijkomstigheid daarvan is, dat door 
de straatnamen de oude veldnamen, althans voor een deel behouden blijven. 
Het zal duidelijk zijn, dat de straat zelden precies op de plek ligt van het vroe
gere stuk grond met die naam, ook al wordt bij de naamgeving een zo groot 
mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd. Soms geven de veldnamen aanlei
ding tot een speurtocht in de nabije of wat verdere historie, zoals uit onder
staande namen moge blijken. 

Havekos - Haverkort - Havikhorst 
Bij het veldnamenonderzoek in de zg. Berkeilanden werd de naam "Havekos" 
genoteerd. Zo werd die n.1. uitgesproken. Al spoedig werd mijn vermoeden 
bevestigd, dat het hier om verbastering van een naam ging. Navraag leverde 
op, dat de bewuste weide vroeger aan Haverkort had toebehoord. "De vrouw 
van Voltman heette zo", werd erbij gezegd. En zo ontstond de straatnaam 
"Haverkortweide". Ik was de naam Haverkort ook elders ergens tegengeko
men en was tevreden. Maar, toen de straatnaam al vaststond, merkte iemand 
op, dat de vrouw van Voltman Havikhorst had geheten. Navraag op het ge
meentehuis leverde op, dat ook dit nog niet geheel juist was, de echtgenote 
van CE. Voltman bleek Johanna Alberta te Havikhorst geheten te hebben. Zij 
leefde van 1872-1946. Hel echtpaar Voltman-te Havikhorst woonde aan de 
J.W. Hagemanstraat. Het pand doet nu al meer dan vijfentwintig jaar dienst 
als Aula Salem. Achter de naam Havekos stak dus "Te Havikhorst". Reden 
genoeg, om een van de straten in de buurt van de vroegere "Havekosweide" 
alsnog de naam "Havikhorst" te geven. 

Lakkerskamp 
Genoemd, enerzijds naar het hoge stuk bouwland (kamp genoemd) achter 
boerderij Hal Ier aan de Mallemse Molenweg en anderzijds naar de Lakkers-
götte, een smal beekje, dat ongeveer achter Haller uitmondde in de vroegere 
Ramsbeek. in de buurt van de plek, waar nu de oude tak van deze beek is 
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Winter 1995 (foto J. van Dijk-Sijhnindij) 

verbreed tot vijver. De Lakkersgoot was vroeger een "schouwbaar" beekje, 
d.w.z., dat het Waterschap toezicht hield op onderhoud en schoonmaak ervan, 
aldus J.D. te Biesebeek. De naam Lakkersgoot komt al in 1845 op de kada
strale kaart van Staring voor en de naam blijkt op de kaart van het Waterschap 
van 1939 nog onveranderd voor te komen, aldus Bennie te Vaarwerk. 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de Lakkersgoot een zijtakje van de Berkel 
was, dat zijn begin ergens onder Zuid-Rekken had. Ter hoogte van 
Kammeijer op 't Loo (Ticheloven) liep de Lakkersgoot met een "duiker" 
onder de Berkel door aldus Dirk te Biesebeek van Ketterink, wiens vader 
Aornd Jan vroeger waterschapsbestuurder was. 
Daardoor kon men het water aan de andere kant van de Berkel benutten als 
drinkwater voor het vee in de weilanden. Dit stromende water was veel zui
verder dan het water uit de zogenaamde zoepekolken (drinkkolken), dat bij
zonder bacterierijk kon zijn. Boeren in de Ape onder Rekken kennen daar nog 
een hoog stuk grond, de Lakkert, waar de Lakkersgoot langs stroomde. Daar 
in debuurt heelt heel vroeger een boerderij LAAKHORST gestaan, die als 
sindsjaren niet meer bestaat. De naam Laakhorst komt in oude archieven voor 
en is ook nog bij oud-Rekkenaren bekend. Welk verband er mogelijk bestaat 
tussen de namen Lakkert, Lakkersgoot en Laakhorst is niet in kort bestek 
na tegaan. Maar dit alles wetende, leek het zinvol, in de naam Lakkerskamp 
ietsvan de oude veldnamen Lakkert, Lakkersgötte en kamp vast te leggen. Als 
onze kinderen ernaar vragen, is er wat uit te leggen. 
Kamp 
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Kamp 
Het woord kamp is een heel oud woord, afkomstig van de Romeinen, die met 
campus een open, vlak veld aanduidden, dat gebiuikt werd als strijdperk Wie 
de stiijd won, werd kampioen Het van campus afgeleide woord campania 
deed het woord campagne, veldtocht, ontstaan, thans nog voorkomend in het 
woord veikie/ingscampagne Als veldnaam werd er een wat hoger gelegen 
stuk bouwland mee aangeduid, meestal omringd door een singel van akker
maalshout 

Hasselt 
Hasselt is /owel de Nederlandse als Belgische plaatsnaam vooi hazelaar. 
Denaam kwam naar voren bij het veldnamenonderzoek. Een stuk grond m de 
Berkellanden droeg vanouds deze naam. 

Vreegraven 
Bij het veldnamenondeizoek bleek, dat het stukje Lakkersgotte in de 
Berkellanden (achter Haller) door sommigen ook Vraegraven werd genoemd. 
Een gotte was een natuurlijke afwatering, een graven was gegraven 
Waarschijnlijk was de Vraegraven een stukje gegraven afwatering op de 
Lakkersgotte. Maar dat is nu niet exact meer na te gaan 
De Vrae was een gebiedje met weilanden, dat lag tegen het huidige 
Ramsbeekpad aan Er werden daai ook oude namen als vraepol, vraekop 
genoemd, waarmee stukjes weiland werden aangeduid. Een vrae, waar
schijnlijk afkomstig van het oud-saksische woord "fndu", betekende vroeger 
een omheining, later het stuk grond, dat omheind was, om het te beschermen 
tegen wapengeweld. In de veldnaam "vrae" treffen we waarschijnlijk nog de 
oud-saksische betekenis van omheind of bescheimd stuk grond aan. Om niet 
noodzakelijke Achterhoekse klanken in de straatnamen te vermijden, weid 
gekozen voor "Vreegraven" inplaats van "Vraegraven". 

E.H. Wesselink 

Bronnen: 
Kaarlmaleiuial Waterschap van de Beikel aichiel B H M Ic Vaarweik 
Kaarten veldnaiiienonder/oek bibeigen door HKfc 

- Duden Herkunttsworteibueh 
- Van Dale FtyniologisLh Wooidenboek 
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Ons Zoekplaatje 

Afgelopen zomer kreeg ik een aantal foto's toegestuurd waarvan bovenstaan
de er één van was. Men vertelde mij dat het om een foto met Eibergenaren 
zou gaan, maar wie het waren wist men niet. Dus dacht ik bij mezelf; dat is 
een mooi zoekplaatje voor het volgende nummer. 
Zo in de eerste oogopslag doet deze foto denken aan een toneelgezelschap, 
gezien de kleding van deze personen en lijkt het een opname uit de jaren 
dertig. 
De vraag is dan ook weer: 

- Wie staan er op deze foto afgebeeld? 
- Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? 
- Uit welk jaartal stamt deze foto? 

Reakties gaarne aan: J. Baake 
Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161 VBNeede 
Tel. 0545-294001 
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H m "^ 
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De VOOI- en aditeizi/de xan hoeideiii De Viiiiiie\er" in Haailo Opnanu s :ipi i^aiiaakl in 
/957 Geuit Hidshoj pliHiit noii op tiadilioncle \\ij:e (Coll Museiun Di Sdupci) 
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Vuurrever. What's in a Name? 

Geen Vuur-ever maar Vuurrever 
Vuurrever, hoe zeg je dat ^ 
Hoewel de secretaiis van de Stichting Museum De Scheper in Old Ni-js num-
mei 23 oktober 1994 een uitgebreid, gedocumenteerd artikel schreet over de 
historie van ons museumboerderijtje de Vuurrever, waarin hij ook de diverse 
schnjtwij/en van de naam de revue het passeren, gebeurt het telkens weer, 
zoals onlangs in het kantoor van de VVV, dat er gevraagd wordt naai de juis
te uitspiaak van het wooid VUURREVER De verwarring heett ei van begin 
af aan ingezeten Waarschijnlijk ook door de toute spelling VUUREVER, 
zoals die in de gevelsteen aan de Hagen te lezen is 

Wie, die geen rasechte Eibergenaar is, weet er nu, dat de oo uit "voor' en 
"door", die in de Achteihoek haast overal als eu wordt uitgesproken "veur" 
en "deur", nu net in de naaste omgeving van Eibergen klinkt als "uu", zodat 
uit Voorreet, met Veurreet, maai de uitspraak Vuuiieel ontstond En net zoals 
het woordpaar "ert-erve" ontstond er het paai "leet-reve" En omdat in 
"Vuurreve" die dubbele r met gehooid kon worden, bleet die geleidelijk aan 
in de spelling weg En dientengevolgde ook de dubbele u En zo werd 
"Veurieve" (1967) via "Vuurreve" (19e eeuw) en "Vureve" (ook 19e eeuw) 
tot "Vurever" (1967) Wie het aitikel van L A van Dijk gelezen heett, weet 
dat met "vuurrever" waarschijnlijk de bewoner van t vuurreve werd aange 
duid 
Zoals gezegd, trett men de laatste (onjuiste) spelhng aan op de steen in de 
voorgevel van het herbouwde boerderijtje op de Hagen Het ondeizoek naar 
de naam was waai schijnlijk nog met gepleegd, toen de steen geplaatst werd 
Waarschijnlijk is die spelling op vooral van oorsprong niet-Achterhoekse 
men-sen, overgekomen als onnedei lands Het laatste deel lijkt zo op het 
Engelse woordje "evei" = "eeuwig", dat het hele woord verwantschap 
opioept met het eveneens Engelse "toiever' en dat betekent "vooi eeuwig' 
En wie kent er tegenwoordig geen Engels'^ We houden van Engelse termen 
te-genwoordig En zo denkt men vuurrevei te moeten uitspieken als "vuur-
revver" En dat vooi een Eibergs boerenmuseum' Een Engels gezegde luidt 
"What's in a name^", maar ons oei-Achterhoekse boerderijmuseum heet echt 
op zijn Achterhoeks "VUURREVER", uitgesproken als ee 
Dat het boerdenjtje mooi is herbouwd, daaiover zal iedereen het eens zijn 
Maar als we de toto s van het oorspionkelijke huis bekijken naast die van het 
herbouwde, zal het duidelijk zijn, dat het eerst weei wat moet verouderen, om 
de romantische steer van vroeger weer uit te stralen Maar ondertussen groot 
respect, voor wat hier mede door vujwilligershanden is geieahseerd 
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De Bewoners van de Vuurrever 

Gerrit Vric/e, wiens vrouw Dika Heurneman één van de nazaten was van de 
laatste bewoneis van de Vuuricver, heeft ons toestemming gegeven tot het 
publiceren van de stamboom van de familie Hulshof en zijn notities over de 
in de stamboom voorkomende personen vanaf Berent Schepers uit 1730 tot 
de laatste bewoner Hendrik Jan Hulshof, die overleed in 1988. 
De/e Hendiik Jan was een van de acht kinderen van Gerrit Arend Hulshof, 
die in 1891 huwde met Gemtdina Nijland. De op één na oudste zuster van 
Hendrik Jan was Hendrika Antonia geboren in 1895. Zi) trouwde met G.J. 
Heurneman uit Haarlo, die met /ijn vrouw ging wonen op 't Brendeke en 
jarenlang een bekend figuur was in Eibergen. Hij was n.1. voor de ooi log 
chauffeur bi) de Stoombleekerij van Ten Cate en eveneens jarenlang ouder

ling in de hervormde kerk van Eibergen. De naam Hendrika Antonia (1895

1970) IS dus de vcibindende schakel met de huidige lamilie Heurneman, die 
zich heeft beijverd om het boerderijtje De Vuurrever voor het nageslacht te 
bewaren. 

De redactie 

Stamboom familie Hulshof 
Klaas Schepers 

Berent Schcpeis 
lil 1710 gehuwd met 
Swenneken Bekkeis 

Geertjen Schepeis 
in \T^9 gehuwd mei 
Alben HolsholI 

doehtei van Hendrik Bekkeis uyt Di)khoek 
Geboren 1734 Gheertien. doehtei van Baiend 
Schepers, Haailo en Swenneken Beckeis. 

doehtei van Beient Schepers, Haailo 

70on van Willem Hulshol in Olden Eibergen 
•■Viiiwel /ekei is Albeit bij Schepeis ingeliouwd. 
omdat bi) Albeit veimeld wordt dat hi) de zoon is 
van Willem H in Olden Eibeigen Bi| de geboorte 
van hun eeiste kind woidt de moedei Geeit|en, 
Veuneve genoemd 
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Jan Willem Hulshof 
in 1791 gehuwd met 
Henders Voeland 

Hendrik Hulshof(f) 
Op Vuurrcve Haailo 
in 1818 gehuwd met (!) 
Berendina Klein Veldink, 
uit Haailo 

Hendi ik Hulshof 
tussen 1830-1836 gehuwd 
met (2) Aaltjen Wengerman(s) 

Hendiik Hulshof (|-23-01 
in 18*10 gehuwd met (3) 
Arendina Hilhorst 

1863) 

Geboren 1760 Jan Willem, /n van Albert Hols 
hoff en Geeit)en Veuiievc 
Geboren 1763 Geuit, zn van Albeit ten Holshot 
en Gemtjen Schepers 
*Geert)en Schepeis/Veurreve is oveileden vooi 1767 
want in dit jaai heitrouwt Albeit Hulshof wedn van 
Geertjen Schepers met Fenna te Havekost dochtei 
van Jan te Havekost Haarlo 

Geboren 1791 Albert zn van Jan Willem ten 
Holshof en Henders Voeland 
Geboren 1797 Hendrik, zn van Jan Willem 
Vuurreve en Henders Wunnekeis 
* Wordt met Henders V en Hendei s W dezelfde 
moeder bedoeld' Voeland is een boerderijnaam 
geweest 

Geboren 1820 Jan Hendrik 
1823 Tone Tol (T 1903) 
182^ Janna 
1827 Hendrik Jan Wever (t 1913) 
1830 Willem (t 1864) 

Geboren 1836Berent (t 1890) 
1838 Gemtjen (i 1917) 
1841 Alberdina 

Kinderen moeder Jan Willem. Alberdina 
Geuit Jan Hendiik(| 18')6) 
* Waaischijnlijk heett Willem (geb 18^0) /n van 
Hendrik Hulshof en Berendina Klein Veldink ook 
enige laren op de Vuurreve geboerd Hij is echter 
|ong gestorven 
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Berend Hulshof 
gehuwd met 
Berendina Woimgoor (tante) Geen kmderen 

In 1891 heeft een zoon van Tone Tol" het boeienbednjf overgenomen, 
de eeiste jaren is er gepacht 

Tone Hulshof 
m 1859 gehuwd met 
Berendina Wormsoor Geboren 

Gerrit Arend Hulshof 
in 1891 gehuwd met 
Gerntdina Nijland Geboren 

Laatste bewoners 
Gesina Hendrika Hulshof (t 1976) 
Hendiik Jan Hulshof (t 1988) 
Gei rit Hulshof (t 1967) 

1860 Berend (f I860) 
1861 Berendina (1 1900) 
1863 Gerrit Arend (t 1944) 
1866 Hendrika Johanna (t 1866) 
1868 Hendrik Jan 
1870 Johanna W {[ 1921) 
1874 Berend Jan (i 1968) 
1876 Giada Hendrika (t 
1880 Arend Derk(t 1969) 

1892 Gesina Hendrika (1 1976) 
1895 Hendrika Antonia (1 1970) 
1897 Berendina (t 1916) 
1899Antome(t 1985) 
1901 Hendrik Jan (i 1988) 
1904 Berend (t 1904) 
1905 Grada Johanna (I 1959) 
1910 Gen ltd 1967) 
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Uit de stamboom blijkt, dat er sinds 1759 een Hulshof op "De Vuurrever" ge
boerd heeft, soms geschreven als Holshoff of Ten Holshof. In het trouwboek 
wordt er nadrukkelijk bij vermeld, dat Albert Holshoff een zoon is van Wil
lem Hulshof in Olden Eibergen en trouwt met Geerljen Schepers, dochter van 
Berent Schepers uit Haarlo. Wanneer in 1760 hun eerste zoon wordt geboren 
vermeldt het doopboek: Jan Willem, zoon van Albert Holshof en Geertjen 
Veurreve. Hulshof is dus bij de "Vuurrever" ingetrouwd. 
Jan Willem is in 1791 gehuwd met Henders Voeland; in het doopboek komt 
voor: geboren 1791 Albert, z.v. Jan Willem ten H. en Henders Voeland: bij de 
geboorte van Hendrik in 1797 staat: z.v. Jan Willem Vuurreve en Henders 
Wunnekers. Hendrik Odink noemt in zijn boek "Land en Volk van de 
Achterhoek" een aantal namen van hofsteden in Haarlo op; naast Vuurreef 
komt ook Voeland voor. Wunnekers zal dus de familienaam geweest zijn. 

Bovengenoemde Hendrik, geb. 1797, trouwt in 1818 met Berendina Klein 
Veldink, tussen 1830 -1836 met Aaltjen Wengerman(s) en in 1850 met 
Arendina Hilhorst. Hendrik is overleden op 23 januari 1863; zijn zoon 
Willem (1830) heeft het bedrijf overgenomen, wat blijkt uit het feit dat 
Hendrik zijn zoon bij testament als bevoorrecht erfgenaam heeft benoemd 
(Willem kreeg een kwart vooraf). 3) 
Willem heeft zijn vader slechts ruim een jaar overleefd: hij is gestorven op 4 
april 1864. Daarna is zijn halfbroer Berent boer op "De Vuurrever" geworden, 
deze overleed kinderloos op 2 augustus 1890. Zijn vrouw Berendina 
Wormgoor is vlak daarop weer terug gegaan naar haar geboorteplaats Neede 
en daar overleden op 15 februari 1914. Wanneer zij ter sprake kwam werd zij 
altijd "tante" genoemd. 

Wie moest het bedrijf voortzetten? 
Dit zal een belangrijke vraag voor de familie zijn geweest, ook al omdat het 
nog steeds een onverdeelde boedel was. Een zoon van Tone Hulshof "Tol" 
(1823) Gerrit Arend Hulshof (1863) heeft "De Vuurrever" in 1891 voor de 
tijd van 10 jaar gepacht van de erven. 
In de loop van de tijd heeft hij van alle erfgenamen hun aandelen in de on
verdeelde boedel in eigendom gekregen. 

Eibergen,juni 1996. 
G.W. Vrieze 

I 
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Herinneringen uit Grootvaders tijd 
Een van de nazaten van de laatste bewoners van "De Vuurrever", Gerrit 
HuLirneman te Arnhem, kwam als kind veel bij zijn grootouders in Haarlo. 
(G.A.Hulshof en G. Nijland; zie stamboom) Hij heeft uit zijn herinnering een 
plattegrondtekening gemaakt en in alle percelen de benaming ingevuld. De 
gearceerde stukken zijn bouwland, 't Veld wil zeggen: bomen hakhout en de 
rest is (behalve d'n hoespias") weiland. 

Hij schrijft er het volgende bij: "In mijn herinnering zag de plattegrond van 
het land behorende bij de Vuurrever er ongeveer zo uit. Een paar opmerkin
gen: D'n Singel was een soort dijk. Aan beide zijden was er een sloot gegra
ven en de daarbij vrijgekomen aarde vormde de dijk. Waarschijnlijk is zo'n 
dijk gemaakt tegen wateroverlast. Enige honderden meters noordelijker 
stroomt immers de Berkel. Op die dijkjes groeide hakhout, voornamelijk 
bestaande uit wilgen, berken en elzen. De wortels van die bomen hielden de 
aarde vast en zorgden er voor dat de dijkjes weinig of niets te lijden hadden 
van erosie. 
Maar dat hout had men ook nodig. Het werd eens in de 10 a 15 jaar gekapt. 
Ook het hout in het veld (wij zeggen het bos) werd gekapt in dezelfde cyclus 
van 10a 15 jaar. Zo had men van jaar tot jaar takkenbossen en dik hout voor 
de open haard in de zomer en voor de potkachel in de winter. Ook voor het 
warm stoken van de bakoven in het bakhoes waren een paar takkenbossen 
nodig. 

Door overlevering weten we dat de boerderij ooit is verplaatst. Dat verklaart 
m.i. de namen "Olden Gaorden" en "Niejen Gaorden". Voor zover mij be
kend was een deel van den niejen gaorden een tuin, die wij moestuin noem
den. Er werden daar bonen, kool, erwten, doperwten, vroege aardappelen, 
uien, peen, sla, spinazie, enz. verbouwd, dicht bij huis dus. Zo zal dat vroe
ger, voordat de boerderij verplaatst werd, ook in den olden gaorden geweest 
zijn. In de hof, aan drie zijden omgeven door een haag van meidoorn, werd 
ook meestal nog wat groente verbouwd en onze tante had daar ook een bloe
mentuintje. Den hoespias en de naaste omgeving heb ik voor de duidelijkheid 
wat uitvergroot. 

G.A. Heurneman 
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Op bovenstaande loto kregen we reacties van o.a. Riek üldenampsen, Geerdink, 
Joop Olminkhof, Annelies Wcntink en Anna Meulenkamp-Kersjes. Het gaat 
inderdaad om een foto die betrekking heeft op de Zuivelfabriek. Deze foto is 
gemaakt bij het afscheid van de direkteur B. Boeve op 30 oktober 1952. Op zijn 
afscheidsreceptie, die zeker door driehonderd mensen werd bezocht, hield de 
voorzitter H.A. Lieftink een toespraak en bood hem een schilderij aan. 
Voorste rij, zittend v.l.n.r.: J.H.O. Kersjes, J. te Biesebeek, H.A.G. Olminkhof, B. 
Boeve (dir), H.A. Lieftink, J.H. Bocvink, ?, G.A. Esselink. 
Achterste rij, staand v.l.n.r.: A. Planten, B. Lubbers, .. Bartelink, R. Scharpert, 
H. Baak, . Graaskamp, J. Groot Hornte, B.H. Groninger en Keuper ? 

Kookcursus Beltrum. Old Ni'js nr.27 
We dachten nog in ons vorig nummer dat het om Groenlose dames ging, maar
dat bleek toch niet zo te zijn. Niet alleen de namen zijn we te weten gekomen, 
maar ook is het kookschrift bewaard gebleven, aldus Marian KI. Gebbinck. Het 
schrift is gedateerd met het jaartal 1920 en waarschijnlijk is de foto ook van 
deze tijd. De dames keurig in witte schort zijn v.l.n.r.: Anna Baks (klooster zus
ter Adelberta), Rika Baks, Mina KI. Zeggelink-Wielakker, Hanna Berendsen 
-ter Woerd, Hanna Heutink-Huinink, Dorus Heutink-Hanselman, Marie Groot 
Zevert (Halfweg), Dora Bouwmeesters en Rika Schiidcrinck-Stoverink. 

Aanvulling 'Jaarmarktproblemen anno 1859' Old Ni'js nr.28 
Bij het artikel "Jaarmarktproblcmen anno 1859" plaatsten we een sfeerfoto vande 
Eibergse Meimarkt in 1930. De namen van de beide dames waren ons niet 
bekend. En reaktie kwam van Hannie Teerink-Boevink die haar moeder herken
de. Links Lien Boevink-Simmelink en rechts Hanna Radstake-Leuverink. 
Beiden waren in betrekking bij oma Prakke (villa Prakke) in de Grotestraat. 
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Scheppels Mankzaod 

Zegwoorden en Zeispreuken 
In mien veurigen Scheppel Mankzaod schreef ik. "Wat Jan de Groot wieter 
het eschieven, dat bewaai ik veur de volgende keer". Dat was, wat he aover 
zien schoonvader vertellen. Maoi ik had vegetten, dat stuk ter uut te knippen, 
dus, 't hele verhaal van Jan de Groot steet in Old Ni-js nummer 28. 

Toch wol ik 't nog etten hebben aover een paar gezegden van Willem 
Simmelink: 

"Das dat", zae de keerl en hee lae 't wiet in de kiste, en 
"Alles IS maor een weet", zei de boer en hee blies met 't gat 

de lampe oet En dan nog dissen: 
"Alles met maote" zae den snieder en hee sloog 't wiet met 

den ellestok. 

Dit bunt zogenaamde zei- of zegspreuken, heel olde volksgezegden, dee neet 
ellenig in 't Oosten van ons land veurkwamen. Den lesten van Simmelink 
aover den snieder is heel bekend. Den kump al veur in het book "Ferdinand 
Huyck" oet 1840 woormet één van onze bekendste Nedeilandse schiievers, 
Jacob van Lennep (1802-1868) destieds beroemd is ewodden. 
Aj wet, dat 't in de historische lomans oet den veurigen eeuw aover adellijke 
figuren ot hooggeplaatste stadse borgers, geet, dan volt 't op, dat Van Lennep 
in zien book aover Ferdinand Huyck, een veurnamen Amstei dammer, ok kans 
zag, wat volkser figuren ten tonele te voeren. En dee leg e een aantal olde 
volksgezegden en z.g. zeispreuken in d'n mond, zoas: 

"Dat valt mee", zei de kapitein, toen hij met de gangtrap in zee rolde 
En:"Alles met mate", zei de kleermaker en toen sloeg hij zijn vrouw 
met de ellestok 

Aj bedenkt, dat Van Lennep dit book in 1840 schreef, koj naogaon, hoo old 
een hoop van dee zeispreuken, zoas dee van Willem Simmelink al bunt In de 
moderne literatuui komt "zeispreuken" nauwelijks veur. Onze technische 
maatschappi-je bedient zich van taal, dee wiet afsteet van olde volkswieshe-
den, woorin naost boeren, pastoors en kosters, ambachtsluu, vee en volgels 
eurn kiek op 't laeven geeft 

Verzamelingen van Sprekwiezen 
Gelukkig bunt er aardig wat zeispreuken vaste elegd deur verschillende dia-
lectbeoetenaars, zoas Hendrik Odink, Jan Jans en H. Klaassen oet Twente 
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enanderen. En ok in Vreden bunt "Sagwörter" verzameld, dee verraodt, dat de 
volkscultuur "aover den paol", ondanks den paol volle gemeen had met dee 
van disse kante. Aj wat van disse gezegdes op een riege zet, kom i-j van alles 
tegen aover taalgebroek en laevensfilosofie van ons veurgeslacht. 

Karakter van de Zeispreuken 
Zeispreuken bunt humoristische volksgezegden. De kneep zit 'm vake in de 
dubbele betekenisse van een woord, zoas in de veurbeelden de woorden 
"meevallen" en "maote". In 't tweede deel van de zegspreuk laot ze zien, wat 
ter gebeurt, aj 't woord letterlijk opvat. Dubbele woordbeteknis ligt ok ten 
grondslag an de moderne cryptogrammen en an het succes van woordspöl-
lingen van moderne cabaretiers, zoas bevobbeld een Herman Finkers. 

De Zegsluu 
De Achterhoekse en Twentse segspreuken wortelt in een agrarische samenle-
aving. Bi-j Hendrik Odink bunt de zegsluu boeren, vrouwluu, ambachtsluu en 
keerls. En maor een enkele keer een dier, een mugge en een ekster, in Twen
te, waor 't volkslaeven hier en daor een stark Rooms karakter droog, komt ter 
nogal es zegsluu veur dee met 't karkelijk laeven te maken hadden, pastoors, 
kosters, en den duvel. En ok veugele, de sik, den bok en 'n vos bunt wies-
heidsverkondigers. En dat dut denken an middeleeuwse fabels, zoas van 
Reintjen de Vos. 
Zegwoorden met domineers komt neet bi-j Odink veur, den Protestants was, 
en ok neet in de Twentse verzameling. En dat gif misschien een anduuding, 
dat zeispreuken al van veur de Reformatie bestaot. 

Veurbeelden van sprekkende beeste 
Optimisme: "Alle bate helpt", zae de mugge, en too meeg ze in den 
Rien. (Alles, wat nuttig is, helpt, zei de mug en piste in de Rijn). 

Spot met standsverschil 
"Soort bi-j soort" zee de vos, too halen hee de leste henne uut 't hok. 

Galgenhumor 
"Daor gaow hen", zea den ekster en too had em een stootvogel tussen 
de klauwen, (stootvogel - roofvogel). 

Boern as zegsleu 
Te volle van 't goeie: "Van 't goeie köj ok te volle kriegen" zee de boer 
en too viel um een voer mes op de hoed (=huid). 



-45-

Een boeren zeispreuk oet Vreden: ow rieker veurdoon as aj bunt: 
"Riegt uh, segg de Bur, daor ha he men eene Koh in 'n stall. (Kump ok in 
Eibargen veur). 

Aover vri-jen 
"Onze maagd is met 't losse ploegstel weerkommen rammelen", zee de 
boer, too had ze gien vri-jer können kriegen op de kermisse. 

Vrouw(e) en Baas, Wiet" en Keerl 
In zegspreuken is sprake van de vrouw(e) of van 't wief. Beide hadden hun 
eigen betekenis. Vrouw(e) kump van een old woord frowan (froukje), dat 
gebiedster, heerseres betekenen, 't Duuts hef doorveur 't woord Frau. (vgl. 
Jonkvrouw, Jungfrau). 
Den mannelijken tegenhanger was "Heer", "Hen". Maor bi-j ons onder de 
boeren hebt ze 't altied aover: "Is de baas ter ok?" at ze komp um "den heer 
des huuzes". "Ow man" dat zeg gin mense. "Man" is gin gangbaor woord. 
Wel manspersoon en 't meervoud mansluu. En zo is 't ok vrouwspersoon en 
vrouwluu. 
't Woord "wief", in 't Duuts "Weib", in 't Engels "wife", had betrekking op 't 
geslacht: "Een lekker wiefken" heur i-j mangs nog wel es zeggen, dat sleet op 
vrouwelijke persoonsuutstraling. Jonge luu praot tegenswoordig van "een 
lekker stuk". 
Weib en wife bunt in Duutsland en Engeland nog steeds gang-baor, bi-j ons 
neet meer. 't Woord wief hef een minderweerdigen klank ekregen. In de die
renwereld wordt wiefken nog wel gebruukt. De katte is 't wiefken van den 
kater 't menneken. 
"Keerl" was de benaming veur 't manlijke: "Een flinken keerl". At kinder 
eprezen worden um eur flinkheid, kregen ze te heuren: "I-j bunt mooders flin
ken keerl". Daornaos drukken keerl stoerheid, grofheid of onbekendheid uut: 
"Wat een rowwen keerl is dat". "Met wat veur 'n keerl ston i-j daor bi-j de loze 
te praoten?" 

Now een paar veurbeelde van zeispreuken met vrouw, wief, boer en keerl: 
"'t Dikke kost 't meeste geld", zae de vrouwe en too got ze 't onderste 
oet de smodde in 't kummeken. (Dikke=koffiedik). 

Hooj an een vri-jer komt: 
"Opmaken dut de botter verkopen" zee de vrouwe en too had ze eur 
wicht een ni-j mutsenlint ekog (gekocht). 
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Pienlijke woordverklaoring: 
"Das ok 'n tooval", zee de vrouw, too viel eur een zoerkoolsteen op 
de tene. (toeval, wat ow toevölt). 

Woordspöiling: kloor: reliek of kloor met 't wark: 
"'k Holle van kloor", zee 't wief! en too strek ze met de riezenbessem 
de hoonderköttels van taofel. 

Mansluu (gin keerls) as zegsluu 
"Noo stek ik de naolde in 't spek", zei de kleermaker en too had ene 
arfenisse ekregen. (Deur 't spekvet roest de naolde neet). 

Ummegaon met tegenslag: 
"De wekke vonk an", zae 'n timmerman en too sloog e zik met den 
hamer op 'n doem. (doem=duim). 

Keerls. Mansleu zonder meer. Misbroek van Gods Woord. 
"Ik straffe miene vrouwe bloos met gooe waórde" zae de keerl en 
smet e eur met 'n biebel naor 't heul". 

In de zeispreuken, waormet Herman van Velzen, een echten volksverteller oet 
Hengel, zien verhalen versiern, bunt de "zeggers" zonder oetzondering keerls. 
Allemaole volksfiguren. De hoofdpersoon in Van Velzens volksvertellingen 
isden bessembinder Aorn Peppclenkanip, een armoodzacier. maor met een 
onverwoestbaor humeur ook in uutzichtloze situaties. Too Aornt op een win-
teraovend, met zien vrouw Geerte in een sneestorm de weg kwiet was ewod-
den en ze töt an de kneenc in de sneehöpe wegzakken, zei e: 

"Volhollen, want wi-j komt ter wel een keer af", net as de keerl zei, dee op 't 
dak van een brandend huus zat". (Der afkommen: "naor beneden kommen" 
en "alles kwiet raken"). 
En effen later, loo '1 maor neet opschot in den snee: "Den anholder wint", zei 
de keerl en too wol e met een suukerleppeltjen de zee laög scheppen. 

Patoor, koster en duuvel 
Bi-j Odink kump maor één zegspreuk veur op de hebzucht van kosters: 

"Een ei is een ei", zae de koster en too nam hee een ganzen-ei. 

Dit gezegde hef te maken met een old kerkelijk gebroek. 
In de karke kennen ze vrogger pastoralia (gaven veur den pastoor of domi
neer) en kostersgaven. En zo had de koster soms het recht um met Paosen bi-j 
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verschillende boeren eier te halen. Een koster mos ok laeven! In Twente kent 
ze dissen spreuk ok, maoi daor is het de hebzucht van den pastoor, dee ehe-
keld wordt' 

"Een ei is een ei", zee de pastoor en too namp e een ganzen-ei. 

Dat zegspreuken in heel Nederland veurkomt, wordt bewezen in de Friese 
variatie op dit gezegde: 

"Een ai is een ai", saet Sytze, maor ik heb laiver een greate as een 
lytse (lievei een groot ei dan een klein). 

De dood als bioodwinning veui den koster: 
"At dat mooi stand holdt, /ee de kostei, too mos e op één dat twee 
doden veiluuden. (An elke keilijke gebeuitenis veideenen de koster) 

"Woord" as bron van ruzie en as bron van heil-
"Dat git ok nog weurde" /ee de koster too de pastoor de praekstool 
beklom 

Beroepsdeformatie" 
"Dee spraoke hek nog nooit eheurd" zee de koster, doo ston zien sik 
op de praekstool. 

Spotten met eedaflegging op den Biebel: 
"Dooi hej Gods Woord zwait op wit", zee de koster too leed de pas
toor op een schimmel. 

Op heb/ucht en schijnheiligheid van de geestelijkheid: 
"1-j mot de schaope neet allenig schecrn", zee de pastoor, "moor ok 
huuden". 

En dan was tei nog den duvel: 
"Ak old wodde, zee de duvel, "dan gao'k in 't klooster". 
"Zwart op wit", zee den duvel, too gaf hee den inolder een smok 

In Westtalen kennen ze volle duuvelsvermaak" 
"Dat wi'wi staohn laoten", segg de Duwel, daor kwamm he an 'n krüs 
voibie (Dat willen we laten staan, zei de duivel, toen hij een kruis 

beeld vooi bijkwam Den duvel ging God oet de weg). 

Den bedrieger bedraogen: Vergeefse ai beid. 
"Vuil Geschiai und wenig Wulle, segg de Duwel, daoi was e met 'n 
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Faiken an 'I scheien (Veel gesehreeuw en weinig wol. /ei de duivel, 
toen hij bezig was een varken te scheren). 

Hehtehjke verkeei as maoltied: 
"Nen Appelit driiolTs di öwwerall halen, segg de Frou (eehtgenole en 
baas in huis), maoi satlalen diaolTs di bloss in 't Hus Ftlusl mag i-) 
aoveral halen, maoi /al~ellen mag allenig in hoes! 

Dal was mien seheppel mank/aod veur disse keer. Aj nog wat /aod hebl, ik 
holle mien belaetd anbevolen ik /euk 't wal uut dood ijaon allemaole! 

K.H. Wesselink, llondevooil 22, lubemen, tel 0545-571866. 
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