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Bestuursmededelingen. 
Ledenvergadering. 
Op de jaarlijkse ledenvergadering van 12 april j.l. waren ± 40 leden aanwezig. 
Dank zij de prettige medewerking van de aanwezigen kon het huishoudelijk 
gedeelte efficiënt worden afgewerkt, zodat er ruimschoots tijd overbleef voor de 
interessante lezing van de heer J.Harenberg uit Zutphen over de kastelen en have-
zathen, die oudtijds langs de Berkel stonden en waarvan een aantal ook nu nog 
bestaat. 
Tijdens het huishoudelijk gedeelte, dat aan de lezing voorafging, werden de notu
len van de ledenvergadering van vorig jaar en het jaarverslag over 1996 vastge
steld en werden de financiële jaarstukken, de rekening over 1996 en de begroting 
1997 goedgekeurd. 

Inning Contributie. 
Tot nu toe geschiedt de contributie-inning via acceptgirokaarten en op zichzelf 
zijn we daarover best tevreden, vooral, omdat onze leden practisch allemaal zon
der aanmaning hun contributie via deze acceptgirokaart betalen. Maar, deze 
wijze van inning kost ons als vereniging ƒ 560,- per jaar. 
Uit de vergadering kwam het voorstel, te onderzoeken, of er leden bereid zijn in 
de toekomst hun contributie te betalen via machtiging van bank of giro. Die be
talingswijze vergt geen kosten. We hebben toegezegd, in de loop van dit jaar de 
leden een formulier toe te zenden om te onderzoeken, hoeveel leden tot die 
machtiging zouden willen overgaan. Natuurlijk is niemand verplicht mee te doen 
aan deze wijze van contributie-inning. Maar, alle beetjes helpen, werd er vanuit 
de vergadering gezegd en dat is natuurlijk waar. Er wordt door onze penning
meester aan gewerkt. 

Monumentendag. 
Op zaterdag 13 september a.s. wordt de landelijke en tevens regionale monu
mentendag gehouden. Als thema voor deze dag is dit jaar gekozen: monumenta
le schoolgebouwen of monumentale boerderijen. Op verzoek van de gemeente 
hebben wij besloten, wat activiteiten voor deze dag op touw te zetten, en reeds 
zijn de eerste stappen gezet. 
Maar, omdat wij in Eibergen geen oude schoolgebouwen hebben, die als monu
ment worden aangemerkt, is er besloten, samen met museum De Scheper een 
expositie over onderwijs uit vroeger dagen in te richten in zowel De Vuurrever 
als het Muldershuis. Museum De Scheper is namelijk in het bezit van een grote 
hoeveelheid oude schoolplaten en schoolbenodigdhcden van vroeger mede o.a. 
dank zij de inmiddels overleden heer L.T. Kuipers, vroeger directeur van de tech
nische school te Eibergen. 
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Mensen, die geïnteresseerd zijn in oudheidkundige zaken hebben die dag dan via 
een wandeling of kort fietstochtje al de mogelijkheid te genieten van vier zaken 
n.l. de Vuurrever, de Ned.-Herv. kerk, die open zal zijn en waar men bovendien 
kan genieten van orgelspel, daarna kan men via de Maat en het Vunderink wan
delen of fietsen naar de Mallemse molen, die in werking zal zijn, zodat men er 
eigen gemalen meel kan kopen en daarna kan men de expositie in het 
Muldershuis bewonderen en tevens een consumptie gebruiken, stellen wij ons 
voor. 
Een tweede mogelijkheid, die nog uitgewerkt moet worden, zal een fietstocht 
zijn via Hupsel, Zwolle, het natuurmonument De Leemputten, waar men bij goed 
weer nog kan varen op de mooie plassen (leuk voor kinderen), vandaar via 
Zwilbroek en Rekken terug via 't Loo en Mallemse Molen naar Eibergen, zodat 
ook de fietsers en autorijders kunnen genieten van de exposities in het 
Muldershuis en in de Vuurrever. We hebben de indruk, dat er op deze wijze veel 
te genieten zal zijn voor zowel jongeren als ouderen. 
Er komt een folder met routebeschrijving en uitvoerige informatie over wal er 
onderweg zoal te zien en te beleven valt. De verschijning ervan zal tijdig worden 
aangekondigd in o.a. Onze Gids en zal verkrijgbaar zijn bij de diverse punten, 
waar men de tocht kan beginnen. 
Het is nu nog te vroeg om alle details al te kunnen meedelen, en het zal nauwe
lijks mogelijk zijn om voor 13 september nog tweemaal een Old Ni-js te produ
ceren. Dus adviseren we alle leden, te zijner tijd te letten op publicaties in dag
en weekbladen. 

Freundeskreis Barockkirche Zwillbrock e.V. 
(St. Vriendenkring Barokkerk Zwillbrock) 
Sinds 1994 bestaat deze kring, die zich ten doel 
stelt de ondersteuning en de vormgeving van de 
Barokkerk te Zwilbroek. De parochie Zwilbroek 
is maar klein, ±200 zielen en de inkomsten zijn 
net als in ons land dalende. 
Omdat de Zwilbroekse kapel door zijn architec
tuur, maar vooral ook door zijn interieur uniek 
is, niet alleen in het Munsterse land, maar ook 
voor de Achterhoek, heeft een groep mensen 
deze vriendenkring opgericht, om door middel 
van voordrachten, lezingen, rondleidingen en 
het werven van leden voor de kring dit rijke 
cultuurmonument in stand te houden. 
De samenstelling van het bestuur, waarvan de 
ere-burgemeester van Vreden. de heer Bernhard 
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Becking voorzitter is en de burgemeester van Groenlo, mevrouw C. van Zon-
Langelaar vice-voorzitter wil het grensoverschrijdend belang van de kerk als cul
tuurmonument benadrukken. Het aantal leden bedraagt momenteel ±130. 
Omdat de kerk volgend jaar 250 jaar bestaan zal hebben, heeft men zich tot ons 
gewend om via Old Ni-js op jubileum en Vriendenkring attent te maken. Men 
kan lid worden voor ƒ 30,- per jaar. 
Het adres is: Freundeskreis Barockkirche Zwillbrock e.V 

48691 Vreden, Zwillbrock 9, tel. 0049-2564/2508 

Waar stond het Waaggebouw? 
In Old Ni-js nr. 28 plaatsten we een foto van het stationsgebouw en vermeldden 
daarbij, dat het gebouw links van het station het vroegere waaghuisje zou zijn. 
Jan de Groot, die deze omgeving als zijn broekzak gekend heeft, maakt ons erop 
attent, dat dit niet juist is. Dit op de foto schijnbaar voor de rooilijn van het sta
tionsgebouw staande gebouw was volgens Jan de Groot de goederenloods van de 
spoorwegen. Daarin werden de goederen opgeslagen, die met het spoor waren 
aangekomen en door Van Gend en Loos verder moesten worden bezorgd. Daar 
kon je ook goederen voor verzending per spoor afgeven. 
Het waaghuisje stond vroeger aan het eind van een rij bouwsels achter de goe
derenloods van de spoorwegen. Volgens Jan de Groot is het dak ervan nog net 
gedeeltelijk te zien. 

De eerste weegbrug te Eihergen, v.l.n.r: J.Roerdink, H.Geesink, 
H.J.Weeink, monteur van de weegbrug. A.Prinsen en H.J.Kossink. 
{uit:60 jaar Aan- en Verkoopcoöperatie te Eibergen, 1963. pag.75) 
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Vlak achter de goederenloods stonden een paar loodsen, waaruit bouwmateria
len zoals cement, kalk, zand enz. werden verkocht. Het was, meent De Groot, een 
filiaal van Jalink uit Goor. Filiaalhouder was Burgers uit Haarlo, die daar hotel
houder was. Achter die loods stond dan nog een andere, waarin de boeren weke
lijks hun eieren konden afleveren. De grootvader van Jan de Groot heeft daar 
jaren lang de eieren ontvangen voor de "Eibergse Eier-Inkoopvereniging". 

Aanvulling van de redactie: 
In het boek "60 JAAR AAN- EN VERKOOPCOOPERATIE TE EIBERGEN" 
(februari 1963) schrijft de heer G.H.Hoitink, dat de eerste weegbrug voor het 
wegen van wagenvrachten, runderen, paarden enz. werd aangeschaft in 1918. 
Het was een tweedehands weegbrug, afkomstig uit Aalten en ze werd geplaatst 
op het spoorweg-emplacement aan de kant van de Kerkstraat. Dit komt overeen, 
met wat Jan de Groot ons schreef. 

tsMJÉKimiCiilUMiuHfilSSiHi 
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Veurjoors- of Grote Schoonmaak 
Veui|ooisschoonmaak veui de |eugd van tegenswooidig is dat een woord, dat 
een heel andeie belekenisse hel as veui de leu van vioggei, ton mos d'i echt van 
alles schone emaakt wodden 
Tegenswoordig is ne grote schoonmaak een gebioek bie) ne verhuu/ing, of ok 
wal as tei ne vaivei ol ne behanger in hoes kump Mooi echt ne giote schoon 
maak /oas dat vioggei gebeuin, /o tegen de Meimaond, dat kent /e lechtevooit 
neet meei 
Dat /al ok wal neet /o echt meer neudig wae/en noo, want met dee centiale ver
warming he| ok neet meer /o'n root (loet) m de kokken en a) alle dage den stol-
/uugei iaot lao/en, dan he) ok neet zonnen piottel in hoes /oas dat vioggei 
mangs wal es was want wiej hadden neet /o'n "biomie/ei" in dee tied 

Ne giote schoonmaak, dal was in on/ejooin vake ne hille diokke piut)eiie)e in 
't hoes Alles ston dan van de vaste plaatse, alles ston dan aoveikop, lej /ollen dei 
mangs gek van woelden'" 
De naiigheid begon allied met den schossteen den mos 't eeiste klooi emaakt 
wodden Schossteen vaegen, dat was '1 waik veui de mansleu Feist met de leere 
ondei in den bo?em en dan mooi stekken en schiapen da) al t loot tei oet kie-
gen En dan nog es op 't dak, want hee mos van baoven tot onder schone waezen, 
want a| dat neet good deden dan kon 't gebeurn dat ow 's /ommers wal es luk 
root in den pappol viel en dat is echt neet lekkei 
Moor lej begnept wal, as dan den schossteen klooi was dan w.is natuuili|k den 
kokken één en al root Dat mos dan natuuili|k eeisle el les be/akken veuida) wie 
ter gingen met poetsen, andeis had dal ok gin /in Dan kwam nog de stoeveiie)e 
van baoven, want ok het /oldei baoven de kokken mos good schone vaegd wod 
den want <il dat lieu|/aod mos weg andeis /ol dat den billen /ommei naoi 
ondein guuin en dan hii| 'l hillc |ooi de kokken vol piottel, dooiumme mos den 
/oldei schone 
't Wooid "isolatie" dat heston m dee tied nog neet mooi in den /ommei dan wiei 
dat heuj op den kokken/oldei epakt en dooideui was 't m de kokken 's /ommers 
ii|n keulig en m de winteidag heel t de koldigheid good tegen Fn m 't vcui|Oor 
was dan meestal dat heu| weei op en dooiumme mos dan dat /oldei net)es ekeerd 
wodden Snap ic) ' 1 ' 
Fn dan een dag ol wat latei at de stoeveneje wat bezakt was dan begonnen de 
viouwleu met 't echte schone maken van de kokken de bedstae, de alkoven en 
de andeie luumtes 
Met den spinnejaegei wiei dei dan duchtig tekeei egaone, dat staol dan ok wal 
een bet)en, mooi ondeidoems was dan 't giolste waik wal kloor 
De mansleu biachten dan oet 'n bos baiken iieskes met um de spinnekoppe en 
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nog wat stol aehtei 'l kabinet en de andeie kasjes weg te warkcn en as dooinao 
alles es bie| mekaie vaegd was met 'n nezenbessem, dan zag 't er al redelijk oet 
Met ne iienen kokkenbessem mos dan alles nog es ne kcrc good nao e/eenc wod
den en dan was 'i mooi glad la ne stol/uugei den hadde wie| too nog neet van-
dooi , mooi met ne tienen bessem ko) in dee dage dei echt wat moois van 
maken 
On/e va, den gink dan 's andeindaags met de kuiuwagen naoi 'n messelei hen en 
haain dooi ne enimei met wittekalk en dan konncn de viouwleu met de nuiuin an 
't wark Den kalk mos ie) eeis met luk watei verdunnen, zodaj 't good konnen oet-
stneken Aj in den kalk dan nog es met 'n pupken blauwsel d'i luk deuireuin dan 
lek 't net, ot de muuin nog extia heldei wodden 
As dat witten gebeuld was, dan ko| /een, dat 't volle helderder was ewodden in 
't hoes Onder langs de muum hadde wie| /onnen land 'n plinl heet dat lechte-
voort, en den mos dan nog met luk /wailsel estiekken wodden en as dan dooi
nao de estiikcn vloeie en 't kannenskiot weei es tiis eskiobd was en naluuilijk ok 
alles weer op de vaste plaatse ston, dan haj 't geveul, daj weer 'n niej hoes bewon-
nen /o mooi 

In de wintel dag, dan was 't vake ok tied um de logge te dosken en dan was 't ok 
de gewoonte um wal mooi lang stio opzied te leggen Dit stio mos dan mei de 
giote schoonmaak weei mooi in de bedstae en de bedden ebiachl wodden, dan 
waain dee ok weei "lus" 
Ja,/o'n bedde ol bedstae klooi maken, dat was op /ich ok nog een wark apart Eers 
mos 't olde stio dei oet en vake gebeuin 't, dat tei dan een ol twee muzennuste 
met oet 't beddestio kwammen Dus vake sliep ie| neet allene, vioggei Ondeiin 
de bedstae ha| ne holten vloere en dooiop kwam dan het tnsse slio te liggen 
Mooi egaal veideeld maoi an 't heuldenende dooi lag 't stro luk dikker opepakt 
Dal lag lijnei Dooi aoveihen kwam dan een veren bedde, andeis lag ie| joch met 
de konte op 't stro en dat mos neet A) dan in bedde gingen dan ha] ok nog een 
veren bedde aover ow hen en dan lag iC) toch zo lekkei waim dei in 
's Zommeis, at 't te waim worden, dan schot lej de veren luk naoi achtein hen, 
dal schellen een stuk De leu, dee 'l luk iiekeh)kei hadden, dee hadden geen veren 
in 't beddeliek maoi in plaatse dooi van hadden /e dons dei in maoi dat was 
nogal an den pues Hall umnie hall, dat kon ok nog, maoi, a| ok van dage an den 
dag echte donsdekbedden koopt, dan wet ze ok nog wal van ne besten piies As 
wiej dan nao de schoonmaak weei in tiisse bedden lagen, met dat tnsse stio 
ondei OW dan lag ie) toch weei /o mooi veui nne) was dat 't mooiste van de hille 
schoonmaak Zonne veui)ooisschoonmaak dooi ging toch wal haoste zonne 
veeitien dage tot dree wekke met stiieken 
As de lankaster gedienen en de slaopkameigedienen weer es lus ewasket waain, 
dan was alles hillemaol klooi en dan mos tei natuuihjk gauw visite kommen. 
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want lederene mos toch zeen, hoo mooi alles weer ewodden was Volop veurjoor 
in hoes' ' Wiej praot wal es vaker aover dee goeie olde tied, moor aj dit noo alle-
maole heurt, dan is 't in de tied van vandage toch wal makkijker Moor vrogger 
deed icderene 't zo 
Ik wense ledeiene volle wille met de kommende veurjoorsschoonmaak too En 
verget neet 't mot tris waezen" 

Rekken, veurjoor 1997 
G. te Nijenhuis 

N B Het verhaal over de veui|aorsschoonmaak is mi| verteld door Grotmoo van 'n Tuin, 
otwel Aalijen Temmink Ook haai zoon, Giaads Temmink wisl ei veel smeuïge verhalen 
aan toe te voegen 

Wooidverklaiing 
rechtevoort= tegenwoordig hille=hele 
piut)eiie)e= een heel gedoe kculig= koel 
ondeidoems= intussen baikeniieskes= dunne berkentakjes 
messeler= metselaar rie/enbessem= een bezem van ii|shoutjes 
luk= een beetje, klein, weinig kannenskrot= potscheuien 
stheuren= gebroken aardewei k schot= verleden tijd van schieten 
beddeliek= beddeti|k=oveitrek 
bozem= schooisiecngedeelte in de kamei met richel vooi borden 
guurn= ii)zen het vooitduiend vallen van kalkstol en zaadjes 
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Rederijkerskamers in Eibergen 1869-1906. 

Inleiding 
In het Jaarboek Achterhoek en Liemers 1996, schreef ik een artikel over 
Rederijkerskamers in de Achterhoek. De kamers te Aalten, Winterswijk, Groenlo 
en in het bijzonder Borculo werden daarin beschreven. In dit stuk ga ik in op de 
rederijkerskamers die in Eibergen hebben bestaan. De meeste mensen denken bij 
het woord rederijker aan de 16e en 17e eeuw. De rederijkers over wie ik het hier 
heb, stammen echter uit de vorige eeuw. 

De rederijliers in de negentiende eeuw. 
Halverwege de 19e eeuw onstonden er in ons land verenigingen, waarin gedich
ten werden opgezegd of gereciteerd. Men vond toen, dat een gedicht zo gevoel
vol moest worden opgezegd, dat de emoties van de dichter voor de toehoorders 
tot leven kwamen. Er moest een snaar gaan meetrillen. 
Deze verenigingen werden Rederijkerskamers of Verenigingen voor de uiterlijke 
welsprekendheid genoemd. Uiterlijke welspekendheid was een andere term voor 
reciteren. 

Een ander, idealistisch doel van de Rederijkerkamers was het verheffen van het 
volk door middel van de Kunst. Dit ideaal wortelde in gedachten die al in de 18e 
eeuw werden ontwikkeld als onderdeel van wat de Verlichting werd genoemd. 
De namen van de kamers getuigden dikwijls van hun verheven doelstellingen. 
Overigens ontbrak het wedstrijdelement bij het reciteren niet. De declamatoren 
werden beoordeeld door een commissie uit de leden. Gaandeweg veranderde het 
karakter van de gezelschappen. 
De poëzie werd meer en meer verdrongen door het toneelspel. Vermoedelijk 
vond dat in onze streek plaats tussen 1865 en 1870. 

Tot voor kort heeft men nauwelijks in de gaten gehad hoe groot de omvang van 
het rederijkerswezen in ons land was. W. van den Berg en Anita de Bruyn publi
ceerden een lijst met de namen van meer dan 900 rederijkerskamers, maar pre
tendeerden niet volledig te zijn. Een andere aanwijzing voor de populariteit van 
de uiterlijke welsprekendheid, vormde datgene wat daarover in druk verscheen. 

Behalve talrijke boeken over de kunst van het reciteren, werden de volgende 
periodieken uitgegeven: 

-Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars der Poëzie (1857-1885) 
-Het Rederijkers Weekblad (1864-1875) 
-De Rederijker (1855-1860) 
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Rederijkers in Achterhoek en Liemers 
Van den Berg en De Bruyn vermeldden in hun lijst voor ons gewest 19 rederij
kerskamers. De oudste is Polyhymnia in Zutphen, die in 1850 werd opgericht. 
Voor Eibergen en omliggende plaatsen noemen zij de volgende kamers: 

Borculo:Vereeniging tot beoefening der uiterlijke welsprekendheid, 1860-1884 
Reciteercollegc tot beoefening der uiterlijke welsprekendheid, 1860-1864 

Eibergen: Rederijkerskamer Wilhelmus Sluyter, 1869-1879 
Groenlo: Rederijkerskamer Demosthenes, 1867-1879 

Rederijkerskamer Gansch onverwacht tot stand gebracht, 1890-1890 
Neede: Rederijkerskamer Jacob van Lennep, 1868-1875 
Winterswijk: Rederijkerskamer Jacob van Lennep, 1859-1894 

Rederijkerskamer Tot Oefening en Vermaak 1864-1864 

Het vaandel van de Rederijkerskamer "Tot Oefe
ning en Vermaak" van Winterwijk. opgericht op 2 
novemlwr IH59. (foto auteur) 
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In 1884 sloot een aantal rederijkerskamers zich aaneen in het Rederijkersverbond 
"De Graafschap". De bedoeling ervan was eikaars toneelstukken te beoordelen, 
een bibliotheek op te zetten en gezamenlijk kostuums te huren, waardoor de prijs 
gedrukt kon worden. 
De bekende Achterhoekse schrijver H.J.Krebbers schreef in zijn ongepubliceer
de herinneringen:"De rederijkers hier in de streek (Krebbers was geboren in 
Gelselaar en werd onderwijzer te Vorden) waren gewoon om de stukken, die in 
hun eigen woonplaats blijkbaar goed in de smaak waren gevallen, op naburige 
plaatsen te herhalen. Langs die weg kwam er een rederijkersbond "De 
Graafschap" tot stand, 't Boeide vooral door voordrachten in komischen trant. Er 
was hier in de streek een opgewekt letterkundig leven. Door de slechte wegen en 
onvoldoende verkeersmiddelen was het heen en weer trekken bezwaarlijk en 
ging "De Graafschap" na enige jaren weer te niet". 

De rederijkers in Eibergen 
In 1843 werd hel Eibergsch Genootschap de Eendragt opgericht. Twaalf jaar later 
werd het doel ervan als volgt geformuleerd: "De bevordering van het ware, 
schoone en goede, zoo door aankweking van den zin voor fraaije letteren, wel
sprekendheid en wetenschappelijke kennis onder deszelfs leden, als door de ver
spreiding dier kennis naar buiten en de aanmoediging van nuttige instellingen en 
ondernemingen; wat dit laatste betreft hoofdzakelijk op zedelijk, maar voor zoo 
veel de hulpmiddelen van het genootschap het toelaten, ook op stoffelijke wijze". 
Gezien de nadruk, die gelegd werd op de fraaije letteren en de welsprekendheid, 
kunnen we dit genootschap vermoedelijk als een voorloper van de rederijkers 
beschouwen. 
Een aanwijzing hiervoor vond ik in een brief van het departement Eibergen van 
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen d.d. 30 januari 1900. Hierin is sprake 
van het letterkundig genootschap de Eendragt. In een later artikel hoop ik nader 
op de Eendragt in te gaan. 
Omdat bij mijn weten de rederijkers in Eibergen taal noch teken hebben nagela
ten, was ik voor gegevens aangewezen op de al eerder genoemde periodieken en 
vooral op de Zutphensche Courant. Waar ik in het vervolg over de krant spreek 
bedoel ik dit dagblad. 

In het Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars der Poezij van 1870, werd 
melding gemaakt van de Rederijkerskamer Wilhelmus Sluyter, opgericht in 
1869. In de krant van 5 juli 1870 troffen we het volgende berichtje aan: 
"De alhier bestaande rederijkerskamer Willem Sluiter, belang stellende in het lot 
der ongelukkig gewordenen te Bodegraven, gaf heden eene voorstelling, waar
van de opbrengst ruim zestig gulden bedroeg, welke som, zonder aftrek van kos
ten, ter beschikking dier ongelukkigen wordt opgezonden". 
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BB R I C f-lT EN. 
Groenio. — Op uitnoodigirig der rederijkerskamer Pfmoilhenr* 

alhier, werd Vrijdag 6 Dec. 11. door de rederijkerskamer ff^ê. SlifUer, 
uit liet nnburige Biborgen, te dezer stede eene openbare rooratel-
' ' "6 g^gevett , roet het volgende programma: 

1. Nanr Amerika , eene schets vopr ^ Rederijkers , door, oen 
J^eofje van .Tan d e ' . R i j in e r , opgevoerd door de'héoren 

,11. PnAKKH, J. VV̂. STAPBL, L . U . EI,BEINK , P. C VAN 
ISMMÈRIK, C . SiiwKÉTs TAN BEJSSBMA , J . H, REVÉNHORST 
en D. W. EiBKiNK. 

2 t'en tillemamvrind, blijspel in ét'ii bedrijf door den schrijver 
van //Een gcBchandvlektc nnam ,// //Dood of niet dood ,//enz. 
waarin optr.idea de heeren L. ll BLBBINK, J . W . STAPBL, 
O. SuwBRTs VAN KBBSEMA, J . VV. ELBBINK, J H . REVBN-
UOU3T, eu P. O. VAN EüMEllIK. 

Uil: Rederijkers Weekblad, tevens orgaan van het Nederlandse 
Rederijkersverbond, no.51. 19 deeeinber IS72. 

In Bodegraven waren begin juni, door een felle brand 120 woningen vernield en 
daardoor werden ongeveer 200 gezinnen van have en goed beroofd. 
Dil is ogenschijnlijk een alledaags berichtje. Wc dienen echter te beseffen, dat in 
1870 nauwelijks iemand in Eibergen een krant las. H.A. Huender verhaalde hoe 
in iS7l, meester G.J. Lenderink in De Kroon, 's avonds aan belangstellenden de 
krant voorlas over de Frans-Duitse oorlog. 
Kennelijk waren er in ons dorp mensen, die verder keken dan Needc en Groenio 
en zich solidair voelden met getroffenen in het verre Holland. 
Hoewel, naar Needc en Groenio werd ook gekeken. Op uitnodiging van 
Wilhelmus Sluiter, trad de Rederijkerskamer Demosthenes uit Groenio, op 8 
maart 1872 op in Eibergen. Een halfjaar later geven de Eibergenaren een uil
voering in Grolle. Een bericht hiervan troffen we aan in hel Rederijkers 
Weekblad, (levens Orgaan van hel Nederlandsch Rederij kers-Verbond) van 19 
december 1872. 

We krijgen de indruk, dal hel toneelspel als een voor onze streken nieuwe vorm 
van ontspanning (en misschien een vleugje kunst), veel geestdrift losmaakt. 
Althans begin 1873 kwam de Rederijkerskamer Jacob van Lcnncp uit Needc in 
Eibergen optreden. Een kranlcnvcrslag getuigde hiervan: 
"Eibergen, 18 Januari. Gisteravond werd alhier op verzoek van de rederijkerska
mer W. Sluiter, door de Kamer Jacob van Lcnnep van Neede, eene uitvoering 
gegeven. Ten toneele werd gebracht "Mondig" een fraai blijspel in drie bedrij-
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ven, gevolgd door de dramatische schets "Een hedendaagsch Duel". De uilvoe
ring was uitmuntend, waarover het talrijk opgekomen publiek zich ook niet 
onbetuigd liet en gewis met het verlangen huiswaarts keerde, meermalen de 
Kamer Jacob van Lcnnep te zien optreden". 

Voor de bewaarschool. 
Het eerste verslag van een optreden door Wilhelmus Sluiter vond ik in de krant 
van 3 januari 1874: 
"Eibergen, 1 januari. De Rederijkerskamer Wilhelmus Sluiter alhier, hield op 30 
Dec. j.l. hare twaalfde openbare uitvoering. Een buitengewoon talrijk publiek 
woonde die bij. Ook nu gaven de leden der Kamer blijk van goeden smaak en 
studie. Dat zij deze uitvoering tot een weldadig doel en wel ten voordeele der 
Eibergsche bewaarschool aanwendde, bracht niet weinig tot de opkomst bij. Zij 
mocht de voldoening smaken /4() in de kas der bewaarschool te kunnen storten". 
Pas twee jaar later stond er weer een bericht in de krant: 
"Eibergen, 29 Maart. Gisteren avond gat'de Rederijkerskamer Wilhelmus Sluiter 
alhier, hare 17c openbare voorstelling. Zij werd dit maal gesteund door vijf 
dames en een paar kunstlievende leden. Het door de kamer opgevoerde stuk "Het 
Testament" werd vlot en naar eisch gespeeld; de dames, nieuwelingen in het vak, 
brachten ten tooneele het blijspel getiteld de "Oude Nicht". Sommige passages 
zouden allen als geroutineerde tooneelspelers kunnen kenschetsen, enkele waren 
zelfs in hun rollen zoo meesterlijk, dat het op een groot tooneel niet verbeterd zou 
kunnen worden. Blijft de kamer de steun dezer dames behouden, dan gaat zij een 
schoone toekomst tegemoet". 

Het einde van Wilhelmus Sluiter? 
Hel pad van de kamer ging echter niet over rozen. Pas in de krant van 24 maart 
1879 kom ik weer een bericht tegen en dit is tevens het laatste levensteken, dat 
ik van de kamer vond: 
"Eibergen, 21 Maart. Daar de Rederijkerskamer Wilhelmus Sluiter alhier, door 
vertrek van verschillende werkende leden in de laatste jaren de moeilijkheid had 
ingezien om iets op te voeren, werd het tooneel gisteren avond weer opgesteld 
ten dienste van een vijftal onzer jonge dames, die het prettige idee hadden opge
vat, om een paar stukjes "De Frankforter Loterij" en "Boontje komt om zijn 
Loontje" op te voeren. De stukjes zijn bijzonder goed afgespeeld en hebben een 
algemeen genoegen verschaft, zoodat men hoopt, dal deze onderneming der 
jeugd in 't vervolg goede vruchten zal opleveren". 

Van een vervolg van Wilhelmus Sluiter is mij niets gebleken. We mogen aanne
men, dat deze opvoering de zwanenzang van dit gezelschap is geweest, gelet ook 
op de in het stukje vermelde moeilijkheden. 
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Vooruitgang is ons streven. 
Daarmee echter was het met de ledenjkers in Eibergen nog niet gedaan Dit bleek 
uit de krant van 14 februari 1887 

"Eibergen, 11 februari 1887 Gisteren avond had de eerste openbare voorstelling 
plaats van de nieuw ontworpene Rederijkerskamer "Vooruitgang is ons streven" 
in de zaal van H Schuurman 
Het was er zoo ei vol, dat de lieden op den 2den lang in plaats van te kunnen zit
ten, moesten blijven staan, ofschoon deze onaangename positie ruimschoots 
werd vergoed door de goede uitvoering van beide stukjes "De arme Rijkaard" en 
"Wie ben ik^" Geduiende de pauze deed eene goede muziek zich hooien, afge
wisseld door eenige vooidiachtjes van een der leden Ten slotte droeg de heer 
Wesler nog voor "De Sneeuwval" 
Na afloop was er gelegenheid tot dansen, waarvan nogal gebruik gemaakt werd 
Wij hopen dat de jeugdige leden door dezen goeden uitslag aangespoord worden, 
om op dezen weg te blijven voort gaan. en spoedig weer eenige stukjes ten beste 
zullen geven" 
De wens van de recensent werd ingewilligd Op 19 april vond de tweede open
bare voorstelling reeds plaats, nu in de zaal van logement de Kroon Er weiden 
drie stukjes gespeeld voor het zeer talrijke publiek Na afloop was er gelegenheid 
tot dansen, waarvan door zeer velen gebruik werd gemaakt 

Oefening baart genot. 
Weer werd het stil in de krant, tot ei op 22 december 1892 dit bericht in stond 
"Eibergen, 19 December Een beroep door de leden van de Redeiijkeiskamer 
"Oefening baart genot" aan de ingezetenen gedaan, om hunne voorstelling van 
heden avond te komen bi) wonen, weid zoo giaag aangenomen, dat de zaal van 
de heer H Wormmeester tot in het kleinste hoekje bezet was De beide blijspe
len "Josef in den bonten rok" en "Schuiven gaan ze" weiden door de leden op 
verdienstelijke wijze ten tooneele gevoeid Dat hun spel in den smaak viel van 
het talrijk aanwezige publiek, weid voldoende bewezen door de herhaalde toe 
juichingen waai mede het beloond werd Na afloop van de voorstellingen en 
opruiming van het tooneel was er bal, dat door velen zeer gezellig tot in den mor
gen werd voortgezet" 
Ook in 1893 en 1894 gaf het gezelschap uitvoeringen In de krant van lü mei 
1895 lazen we over een nieuwe rederijkerskamer 

Entre nous. 
"Eibergen, 8 Mei De lederijkerskamer "Entie nous", had gister avond groot sue 
ces met de opvoering van het blijspel "De Stokebrand" 
Het gezelschap beschikt over zeer goede krachten om ook een vri) moeilijke rol 
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tot zijn recht te doen komen en daarbij is er door de goede leiding bij de repeti
ties gang in de zaak. Het geheel maakt een prettigen indruk van natuurlijkheid, 
waardoor men onwillekeurig geheel verplaatst wordt in de toestanden die men 
ziet voorstellen. "Entre nous" mag zich dan ook verheugen steeds voor een volle 
zaal te spelen, waartoe ook gisteren belangstellenden uit Neede, Ruurlo en 
Groenlo hun contingent leverden". 
Uit dit bericht maak ik op, dat deze kamer al enige tijd bestond. Op 5 februari 
1896 speelde "Entre nous" het zeer moeilijke stuk "Ultimo". De verslaggever 
werd lyrisch: 
"De uitvoering van gisteravond heeft werkelijk bewezen, dat "Entre nous" ook 
met een stuk, dat zulke zware eischen stelt als "Ultimo" niet alleen klaar kan 
komen, maar het kan spelen op eene wijze, die op menig groot tooneel niet zoude 
verbeterd worden. 
De groote zorg, die men aan de stoffage van het tooneel besteedt, draagt er zeker 
niet weinig toe bij om het geheel zoo gezellig te maken. De tooneelsalon is in alle 
eenvoudigheid toch een salon; dat spreekt uit alles; een salon door smaakvolle 
dameshanden voorzien van al die kleinigheidjes, die daar nu eenmaal in behoor-
en. De professor zit in zijn studiekamer aan een professoralen schrijflessenaar en 
de folianten, die daar rond zwerven zijn blijkbaar geen salonprachtwerken, maar 
echte folianten". 

En zo gaat het nog even door. Ook in 1897 is er weer een opvoering: 
"Eibergen, 29 December 1897. De Rederijkerskamer "Entre nous" alhier, gaf 
heden avond eene voorstelling in de zaal van den heer H. Wormmeester. Ten 
tooneele werden gevoerd: Ie: "De Schoolmeester" van Jan. C. de Vos; 2e: "De 
Pianostemmer" van Joh. Gram en 3e: "Het mislukte Diner". 
Deze stukjes werden op uitnemende wijze uitgevoerd en vielen bizonder in de 
smaak van het overtalrijk aanwezige publiek, dat de werkende leden ook telkens 
met warmte toejuichte. Een opgewekt bal besloot den gezelligen avond en duur
de tot in den morgenstond". 

Schoon Eibergio 
Er gingen geruchten, dat "Entre nous" zou worden opgeheven, vanwege het ver
loren gaan van tal van goede krachten. Aldus de recensent van de voorstelling 
van 11 januari 1898, die verder ging: 
"Een heerlijke avond hebben we gehad, een avond ook vol kunstgenot, dat de 
stedelingen tegen de opoffering van wat geld gedurig kunnen smaken en moge
lijk nog wat meer geacheveerd- maar de bekoring van den intiemeren kring, die 
kan men niet koopen. Een afwisselend programma van zang met begeleiding van 
piano en viool. Quatre-mains voor piano en piano met orgel. Komische voor
drachten vulden den avond, terwijl met een blijspel den avond werd besloten. 
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Hotel Het Wapen van Eiherf>en maar ook bekend als zaal 
Worninieestei. De rederijkerskamer "Entre nous' gaf rond de 
eeuwwisseling hier een aantal voorstellingen, (coll. auteur) 

Met gewone zorgvuldigheid voorbereid en gesteund door de welwillende mede
werking van oud-leden en vrienden mag de uitvoering uitstekend geslaagd hee-
ten. Moge "Entre nous" nog lang de lust en de kracht bewaren om "Schoon 
Eibergio te vermakio met ernst en snakio" In ccn verslag van 21 april 1899 lazen 
we, dat "Entre nous" door all^rokkeling van hel ledental al enkele jaren geen 
grote stukken meer speelde. Deze keer trad de toneelspeler C. van Hees uit 
Rotterdam op. De eigen leden verzorgden muziek, zang en voordrachten. Vooral 
het "Largo" van Handel en "het Gebed des Heeren" van Pomper, beide voor 
viool, orgel en zang, zorgden voor het kunstgenot. 

Trouwen en vertrek 
Op 27 februari 1901 stond er weer een stukje in de krant. Door trouwen en ver
trek van leden was het toneelgezelschap "Entre nous" bijna uiteengevallen. 
Gelukkig, schreef de verslaggever, hebben oudere leden samen met nieuwe 
krachten weer uitstekend een avond weten te vullen. Opvallend is, dat de term 
rederijkerskamer, niet meer werd gebruikt. Leest u echter mee, met wat er in de 
krant van 4 februari 1902 stond. 

De Rederijkers 
"Eibergen, 31 Januari. De uitvoering van het nieuwe rederijkersgezelschap "De 
Rederijkers" met "De Vrek" van Molière heeft veel succes gehad en een aan
zienlijk bedrag voor de concentratiekampen opgeleverd. 
Miste men bij sommige van de medespelers de gemakkelijkheid van beweging 
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en de natuurlijkheid, die men bij de uilvoeringen van "Entre nous" telkens moest 
bewonderen, toch lijdt het geen twijfel of dit gezelschap zal met ernstige studie 
aan Eibergens ingezetenen nog menigen aangenamen avond kunnen bezorgen. 
Het is echter te vreezen dat door verwisseling van standplaats er telkens leden 
zullen afvallen, die niet altijd door gelijke krachten zullen worden vervangen". 
In dit stukje was sprake van concentratiekampen. Het ging hier om Zuid-
Afrikaanse Boerengezinnen, die door hun Engelse tegenstanders in kampen wer
den opgesloten tijdens de Boerenoorlog. Velen van hen stierven er. Uit een 
bericht van 27 januari 1906 bleek Oefening baart genot, ook nog steeds te 
bestaan. Er werd opgetreden voor een stampvolle zaal en "Het muziekkorps 
Euphonia maakte zich zeer verdienstelijk, op haar tonen bleef men nog tot laat in 
den nacht onder een gezellig dansje bijeen". Dit was het laatste levensteken van 
een rederijkerskamer in Eibergen. 
"Entre Nous" werd nog in de krant van 5 januari 1926 vermeld, maar dan onder 
de naam tooneelvereeniging. Er was sprake van geschoolde krachten, die in "De 
Kroon" voor een talrijk publiek optraden. Om het blijspel "De Interessante 
Bruidegom", werd vaak hartelijk gelachen. Er was een mooi strijkje en de bur
gemeester dankte allen zeer. 
Mevrouw H.A. de Leeuw-Leppink wist mij te vertellen, dat zij als jong meisje 
wel eens speelde in hotel "De Kroon". Zij herinnerde zich bij het toneel een bord 
gezien te hebben met de naam "Entre Nous" erop. Mevrouw Fintelman te 
Hengelo, wier vader in de jaren 1920 eigenaar was van dit hotel, vertelde mij, dat 
onder anderen Jan en Carel Prakke en Menno ter Braak er lid van waren. Ook 
mevrouw De Leeuw meende te weten dat Ter Braaks en Prakkes deel van deze 
vereniging uitmaakten. 
Léon Hanssen schreef in zijn boek over Menno ter Braak, dat deze met andere 
studenten toneelspeelde in De Kroon. Waarschijnlijk betrof het hier dus "Entre 
Nous". Uit de notulen van 't Nut in Eibergen kreeg ik de indruk, dat er banden 
waren tussen deze vereniging en Entre Nous. Immers in 1893 werd het toneel 
van 't Nut onder bepaalde voorwaarden aan Entre Nous overgedaan. In hetzelfde 
jaar weigert 't Nut subsidie aan Entre Nous te verlenen voor het bekostigen van 
dansmuziek, omdat 'het niet in overeenstemming is met de waardigheid van 't 
Nut". Laten we terugkeren naar het begin. Wie zijn in Eibergen begonnen met de 
rederijkerskunst? 

De rederijkers van het eerste uur. 
Uit de Jaarboekjes van 1870 t/m 1880 heb ik de namen van de bestuursleden van 
Wilhelmus Sluijter kunnen achterhalen. De eerste vier jaar was H. Prakke presi
dent. Zijn opvolgers waren respectievelijk C. Siewerts van Reesema, H.J. 
Voltman en J.B. Voltman. G.J. Lenderink was regisseur tot 1874, toen volgde hij 
J.B. Voltman op als vice-president. Secretaris waren C. Siewerts van Reesema en 
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REDERIJKERSKAMER TE EreERGEN, 
WILHELMUS SLÜIJTEll. 

Zinspreuk 

m. fuxst, ProiideBt. 
a. i. uarotKoiK, Beguuraur. 
i. «. rovcMka, Yice-Preudcnt. 

Tot 0«/etti»ff tn ^ermaai. 
Opgerigt J8G9. 

BESTOUBU 
H. wtim, PeBDin(|mse«t«r, 
h. a. xuiaiHK, Vicsriw. 

L.H. Elbrink, terwijl N. Wijers en J.H. Revehorst het penningmeesterschap ver
vulden. Ten slotte werden L.H. Elbrink, J.W. Stapel en J.F Felting als vicarius 
vermeld. We hebben twee namen van gewone leden kunnen achterhalen, name
lijk D.W. Elbrink en P.C. van Emmerik. Van tien leden heb ik gegevens gevon
den. Drie van hen waren onderwijzer en zes waren als middenstander werkzaam. 
Van Constantius Siewerts van Reesema werd vermeld, dat hij geen beroep had. 
Hij was in huis bij burgemeester Koentz. In 1870 bedroeg de gemiddelde leeftijd 
(van acht leden) 27 jaar. Hoofdonderwijzer Lenderink was met 44 jaar de oud
ste, terwijl de winkelier J.F. Felting de jongste was (18). Drie leden waren in 
Eibergen geboren, zeven elders. Acht van de tien leden waren tussen 1870 en 
1880 lid van het Eibergsch Leesgezelschap. 

Conclusie. 
Tussen 1869 en 1906 hebben in het dorp Eibergen minstens vijf rederijkerska
mers bestaan. Er zijn geen aanwijzingen dat zij zich met de reciteerkunst hebben 
bezig gehouden. Mogelijk gold dit wel voor het in 1843 opgerichte letterkundig 
genootschap De Eendragt. De initiatiefnemers van de rederijkerskamers waren 
voor het merendeel niet in Eibergen geboren en werkten in de zakenwereld en het 
onderwijs. De leden van wie ik de namen heb gevonden behoorden allen tot het 
mannelijk geslacht. 
In de tweede helft van de 19e eeuw veranderde Eibergen van een boerendorp in 
een plaats waar zich een middenstand ontwikkelde. Goed opgeleide onderwij
zers, beambten en winkeliers van elders brachten leven in het dorp. In de 
Rederijkerskamers, maar ook in het Eibergsch Leesgezelschap troffen zij een 
aantal autochtone Eibergenaren, die openstonden voor dergelijke culturele initia
tieven. Om niet al te verheven te eindigen, wil ik mijn vermoeden uitspreken, dat 
de behoefte aan gezelligheid tijdens de lange wintermaanden, bij de deelnemers 
ook geen geringe rol zal hebben gespeeld. 

Eibergen, mei 1997. 
L.A. van Dijk 
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Bronnen: 
- Reglement van het Eibergsch Genootschap de Eendragt. Collectie auteur. 
- Streekarchivariaat Regio Achterhoek/Gemeentearchief Eibergen, Bevolkingsregisters 

1870-1880. 
- Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars der Poëzie, dl. 1-29. 
- Krebbers, H.J., onuitgegeven herinneringen. Staring Instituut, Doetinchem. 
- Notulen van het departement Eibergen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 

Collectie auteur. 
- Het Rederijkers Weekblad (Utrecht 1864-1875). 
- Zutphensche Courant. 
- De heer Rogier Schravendeel te Amsterdam wees mij op veel bronnen en literatuur. 

Hiervoor ben ik hem zeer dankbaar. 

Literatuur: 
- Berg, W. van den, en de Bruyn, Anita, de negentiende-eeuwse rederijkerskamers, een 

inventarisatie, in: De negentiende Eeuw, Zestiende Jaargang, december 1992. 
- Berg, W. van den. Van Horen Zeggen. De orale traditie in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. In: Kloek, J.J. en Mijnhardt W.W., Balans en Perspectief van de 
Nederlandse Cultuurgeschiedenis. De productie, distributie en consumptie van cultuur. 

- Berg, W. van den. Op weg naar welsprekendheid: een beredeneerd overzicht van negen 
tiende-eeuwse geschriften rond de (uiterlijke) welsprekendheid. In: De Negentiende 
Eeuw, Zestiende Jaargang, december 1992. 
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- Huender, H.A., Eibergen voorheen en thans. Lochem 1928. 
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TER D A N K B A R E H E R I N N E R I N G A A N 

M E V R . B E T S U T E R B R A A K - P R A K K E 

Mevr Betsi) schonk dit haar woonhuis bij notar ië le akte van 
2/ |uli 1966 aan de gemeente Fibergen voor gebruik ten algemenen nut te 

welke schenking door de Raad van Eibergen in dank werd aanvaard 

((()// II)c liu'l iiiuseiim De S( hcpci) 
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Van Fabrikanten, Notarissen, Dokters en Heren van 
de Bank. 

Huis Grotestraat 41 wordt Museum. 

Eibergen verandert! 
Het centriimplan, waarvoor in 1980 de eerste steen gelegd werd door burge
meester F.J.M. Cappetti, nadert zijn voltooiing. De gaten in de dorpsbebouwing, 
in de zestiger jaren door de vernieuwingsgezinde burgemeester Hermsen gesla
gen, zijn na dertig jaar weer zo ongeveer gedicht. Maar de bebouwingsdichtheid 
is sinds 1900 wel afgenomen. Er staan minder huizen op dezelfde oppervlakte. 
De aanblik van ons centrum is dan ook door alle veranderingen ingrijpend 
gewijzigd. 
Verandering betekent niet zelden afbraak en helaas verdwijnt daarbij vaak iets, 
wat ons zeer vertrouwd was. Maar welke gebruikswaarde had datgene, wat ver
dween? Gelukkig is het, soms dank zij acties van burgers, gelukt, enkele waar
devolle beeldbepalende panden te bewaren, zoals in de zestiger jaren de villa 
Smits, ons gemeentehuis. 
Eén van die panden, die ook aan de slopershamer is ontsnapt, is het huis van wij
len mevrouw Betsy ter Braak-Prakke in het centrum van ons dorp, tegenover de 
Hervormde kerk. Uit de notariële akte van 27 juli 1966 blijkt, dat ze dit huis 
schonk aan de gemeente Eibergen ten algemenen nutte. Als zodanig heeft het 
sindsdien gefunctioneerd als raadzaal en als onderkomen voor U W en de 
muziekschool De Triangel. 
Nu zal het inwendig worden verbouwd om voor, naar we hopen een lange reeks 
van jaren te dienen als Eibergs museum, samen met het in de tuin ervan reeds 
geplaatste boerderijtje De Vuurrever, afkomstig uit Haario en door de erfgena
men van de familie Hulshof geschonken aan museum De Scheper. 
Net als bij de herbouw van De Vuurrever het geval was, heeft de onvermoeibare 
volhouder en beheerder van De Scheper, Herman Schepers voor de interne ver
bouwing van het herenhuis een groep vrijwilligers, gepensioneerde bouwvakkers 
e.a. bereid gevonden om onder leiding van Peter Braam het leeuwendeel van de 
renovatie te verrichten, waarbij ernaar gestreefd wordt, het pand zoveel als 
mogelijk is, zijn oorspronkelijk aanzien te hergeven. 

Wat zal er in het museum te zien zijn? 
Na het gereedkomen eind dit jaar beschikt Eibergen over een museum, dat niet 
alleen een indruk geeft van het boeren- en landleven van de laatste tweehonderd 
jaar,(of nog nabijer, grootvaders tijd), zoals in De Vuurrever te zien is, maar 
tevens aandacht schenkt aan andere museale aspecten, zoals genoemd worden in 
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het bidboek, dat enkele jaren geleden werd samengesteld om instanties buiten 
Eibergen te bewegen uit hun fondsen de bouw van ons museum financieel te 
ondersteunen. Het bidboek noemt de diverse aspecten, waarin de collectie te ver
delen is en die in het huis worden ondergebracht. In de eerste plaats natuurlijk de 
geologische en archeologische vondsten van Herman Schepers, aan wiens verza-
melijver een zeer groot deel van de collectie te danken is, zoals o.a. de collectie 
zilveren munten uit Haarlo. Daarnaast is er de verzameling schoolattributen, 
geschonken door wijlen de heer L.T.Kuipers, destijds directeur van de school 
voor LBO te Eibergen, en natuurlijk zal er iets te zien zijn van de vroegere 
Achterhoekse klederdracht, waarvan Schepers een collectie heeft, maar waar
voor in het kleine museum De Scheper geen ruimte was. 
En er is een uitgebreide verzameling gebruiksvoorwerpen uit het dagelijkse 
leven, de ambachten en huisvlijt van vroeger, evenals een aantal voorwerpen, die 
herinneren aan de vroegere industrieën van Eibergen, dakpannen-, leer-,textiel-
en stoelenindustrie bijvoorbeeld. 
Ook uit de oorlogsjaren 1940-1945 is allerlei voorhanden en tenslotte wordt er 
plaats ingeruimd voor de door Eibergse schrijvers en dichters geproduceerde 
werken. Het spreekt vanzelf, dat daarbij de Eibergse dichter-dominee Willem 
Sluiter uit de 17e eeuw een plaats zal krijgen en natuurlijk Hendrik Odink, die 
baanbrekend werk verrichtte voor de vastlegging van de Eibergse historie, de 
folklore en ons dialect, zoals hij dat nog kende in het begin van deze eeuw. 
De kern van de literatuurverzameling wordt gevormd door de boeken, essays en 
persoonlijke bezittingen van de grootste literator, die Eibergen ooit voortbracht, 
Menno ter Braak, de dokterszoon, die in 1902 geboren werd in het doktershuis, 
op de plaats van de huidige Openbare Bibliotheek. Een betere plaats voor de 
bibliotheek had men overigens niet kunnen vinden. Daar zijn al zijn werken ter 
lezing aanwezig. Zijn literaire en historische betekenis, vooral ook vanwege zijn 
stellingname tegen Hitler en diens nationaal-socialisme, is zo groot, dat hij in een 
Eibergs museum niet mag ontbreken. 
Tenslotte is het te hopen, dat hel Eibergs museum voldoende ruimte overhoudt 
om van tijd tot tijd plaats te bieden aan wisselcollecties, die tonen, wat Eibergen 
niet zelf in huis heeft. Dat kan de blik verruimen. 

Museum... Wandeling door de Tijd... Spiegel van de Tijd. 
Een museum tracht door zijn collectie(s) momentopnamen uit de historie zicht
baar te maken: "Zo was het vroeger". Zoals een kroniekschrijver los van elkaar 
staande gebeurtenissen uit het verleden vastlegt. Maar geschiedenis wordt het 
pas, als men de samenhang tussen afzonderlijke gebeurtenissen weet aan te 
tonen. De waarde van een museum neemt toe, als het kan laten zien, hoe dat, wat 
was en wat er is, een gevolg is van veranderingen, die door mensen werden tot-
standgebracht. 
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Het huis van mevr Betsy zoals het vroeger was. Rechts rijwielhandel v/d Noorda. Verder v.rnj. 
hult {met schuur) van Frank, Oldenampsen iets terug, huis met winkel van Bernard Prakke {later 
De Dageraad) dan het huis van Zwaantje en Cesina Prakke, {later boekhandel Heinen). In het 
laatste huis woonde horlogemaker Bouwmeester {later Scholte Vaarwerk, slager Philips en 
Boenders o.a.). {coll. museum De Scheper) 

In een museum dient dan ook een looprichting te worden aangegeven, die iets 
van de (historische) samenhang van de verzameling toont. "Routing" noemen ze 
dat nu. Met de opstelling van die route door het Eibergs museum houden zich 
enkele studenten van de vakgroep algemene kunstwetenschappen van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen bezig. Zoals de verzameling in het museum 
een wandeling door de tijd wil zijn, zo zijn de twee gebouwen, waarin binnen
kort het museum gevestigd zal zijn, een spiegel van de tijd, waarin ze ontston
den. En dus eigenlijk een verhaal van mensen, die er in woonden. Wie waren ze 
en wat deden ze? Wat herinnert nog aan de oorspronkelijke bewoners? 

Huis Grotestraat 41, Prakke of Ter Braak? 
Aan de Vuurrever besteedden we inmiddels enkele artikelen in Old Ni-js.Ditmaal 
gaan we wat nader in op de historie van het toekomstige hoofdgebouw van ons 
museum en zijn bewoners, gelegen aan de Grotestraat nummer 41, ook wel villa 
van mevrouw Betsy genoemd. Het markante huis heeft geen lange bouwge
schiedenis. Het behoort met de drie ernaast gelegen huizen wel tot de oudste van 
het dorp. Het oudst is waarschijnlijk dat van Oldenampsen, waarvan de oor
spronkelijke bouw dateert van 1750 of daaromtrent. Het is nog een oud gebin-
tenhuis. En haast een monument is de oude schuur in de tuin. Het tussenliggen
de huis was meer dan anderhalve eeuw eigendom van de joodse familie Frank. 



-24-

Hct huis van mevrouw Betsy is van 1875. Het werd gebouwd door haar vader 
Herman Prakke, die sinds 1854 een leerlooierij annex fabriek van tuig- en boven-
leder dreef, samen met zijn tien jaar oudere broer J.E.Prakke. De eerste bewoners 
waren dus Prakkes en geen Ter Braaks. En dat zou bijna 40 jaar zo blijven. 

Schoolmeesterszonen worden Fabrikant 
De beide Prakkes waren zonen van Jan Jans Prak, of ook Prakke genoemd, die 
alkomstig was van Ruinerwold, waar zijn vader landbouwer was op een boerde
rij met de naam Prakkerije. Jan Jans werd in Eibergen benoemd tot hoofd der 
school. Hij huwde hier met Johanna Gesina Hagens, waardoor hij zich verzwa-
gcrdc met een echt Eibcrgse familie. 
Jan Jans had vijf kinderen, drie zonen en twee dochters. De oudste zoon. Jan 
Everhardus,(geboren 1827) begon met zijn tien jaar jongere broer Herman de 
leerlooierij en drijfriemen fabriek, die de naam zou krijgen Gebr. Prakke N.V. De 
derde zoon, Bernard, werd kruidenier. Zijn winkel, die tegenover de Hervormde 
kerk naast het huidige pand van Oldenampsen stond, is kort na 1945 afgebroken 
om plaats te maken voor de Kon.Julianastraat. In de ernaast gelegen woning, 
later boekhandel Heinen, woonden de twee ongehuwde zusters Zwaantje en 
Gesina Prakke. De familie leefde dus nog dicht bijeen. 
Het ging de beide ondernemers goed. En dank zij hun initiatief en ook het suc
ces van de Bleekerij van G.J. ten Cate en Zn, die sinds 1830 even verderop gele
gen was aan de boorden van de Berkcl, pikte Eibergen zijn graantje mee van de 
industriële revolutie, die in de 19e eeuw op gang was gekomen. Gezamenlijk 
gebruik en beheer van markegronden maakte plaats voor individualisering en 
liberalisatie, die o.a. dankzij de lagelonenpolitiek ruimte bood aan ondernemers, 
die wat aandurfden. 
Geleidelijk aan vonden enkele honderden mensen brood in de fabrieken van 
Prakke en Ten Cate. De stoommachine en het door de Engelse ondernemer 
Thomas Ainsworth gepropageerde weefgetouw met snelspoel maakten een eind 
aan de kleine handwerkbedrijfjes, die in het begin van de 19e eeuw ook nog in 
Eibergen werden aangetroffen. De Afscheiding van België in 1839, stond open
lijke concurrentie met dit land, wat betreft de katoenindustrie niet langer in de 
weg, zodat speciaal in Twente met zijn lagere lonen de katoennijverheid een hoge 
vlucht kon nemen. Door de toenemende mechanisatie groeide het machinepark 
in de fabrieken, waardoor er grote vraag ontstond naar leder en drijfriemen. 

Huis met Ossenkoppen. 
Het ging de Prakkes dan t)ok goed, wat na een aantal jaren bleek uit de riante 
behuizingen, die in het westelijk deel van de Grotestraat werden gebouwd of ge
kocht door en voor drie generaties Prakke. Tegelijk betekende hun bouwnijver
heid afbraak, dus het verdwijnen van oude behuizingen. 



-25-

Herman Prakke kocht in 1875 een 
paaf van die oude woningen in het 
centrum tegenover de Hervormde 
kerk, liet die afbreken en bouwde 
er een riant huis, die nu, na bijna 
125 jaar, het Eibergs museum gaat 
huisvesten. Hij woonde er tot zijn 
dood in 1913. Daarna werd het 
betrokken door zijn dochter Betsy, 
(geb. 1880) die inmiddels getrouwd 
was met J.W.C, ter Braak "van de 
Bank" zoals het in Eibergen heette. 
Want de familie Ter Braak was in 
Eibergen inmiddels een wijd ver
takte familie geworden. 
Het huis, met een hoge, hardstenen 
stoep ervoor, zoals het vroeger he
renhuizen betaamde, valt op door 
zijn boogram en en de gevelversie
ring, die hel, vooral op foto's van 
vroeger, een vriendelijk, deftig aan
zien gaven. Het blokvormige pand 
met witgepleisterde muren en afge
plat schildvormig dak met daarop 
de rijkversierde dakkapel is dan 

ook vanwege zijn architectuur, maar ook vanwege zijn ligging in het dorp opge
nomen in de gemeentelijke monumentenlijst. 
Het aangebouwde koetshuis herinnert aan het verleden, toen burgemeester, dok
ter, notaris en andere deftige lieden zich lieten rijden of zelf reden in een koets. 
Jan Jans Prakke reed in een tilbury, vertelt zijn kleindochter Betsy; haar vader, 
Herman, had een oud tentwagentje, afkomstig uit Lekkerkerk, waar zijn vrouw 
vandaan kwam. Daarin nam hij Betsy vaak mee naar de boerderij 't Luttikholt 
tegenover het Kerkloo, die na de dood van Jan Jans eigendom was van Herman 
en diens broer J.E. Prakke sr. 
Verder valt de dubbele voordeur op met de twee ossenkoppen. Die zijn een her
innering aan de pickerfabriek, die Herman Prakke in 1903 oprichtte. Hel leer, 
waarvan de pickers werden gemaakt, was buffelleer, afkomstig uit India o.a. 
Vandaar die ossenkoppen in de voordeur. 
Willem ter Braak en zijn vrouw, die in Eibergen werd aangesproken als mevrouw 
Betsy, een stijlfiguur, die destijds ook werd gebruikt voor fabrikantenzonen, 
zoals ook later G.J. len Cate HHzn bijvoorbeeld altijd werd aangeduid als 

ijhto E.H.Wesseliuk) 
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Opname van 28 juni 1927. Betsy ter Braak met haar man J.W.C, ter Braak. 
(Coll. Prakke-Verhond, archief i^emeente Eihergen) 

"meneer Gerrit", woonden samen 43 jaar in de villa, daar tegenover de kerk. Ze 
brachten er hun vier kinderen groot, Gerrit Ernst Hendrik, Lucia, Herman en 
Hcndrika Petronella Lambertha. In de namen herkent men die van de vier groot
ouders. De jongste dochter. Bertha genoemd naar de kinderloos gebleven tante 
Bertha Huender-ter Braak, had de naam Lambertha toegevoegd gekregen als 
hommage aan dit familielid, dat in Eibergen werd gerespecteerd vanwege haar 
sociale werk en haar vertelkunst als zondagsschoolleidster. 
Willem ter Braak en mevrouw Betsy overleden beiden op hoge ouderdom; hij, 
geboren op 16 november 1869, overleed op bijna 87 jarige leeftijd op 24 juli 
1956 en zijn vrouw, geboren op 18 juni 1880, was bijna 88 jaar, toen ze op 23 
augustus 1968 overleed. 
Het huis werd toen eigendom van de gemeente Eibergen. Met haar schenking 
volgde mevrouw Betsy ter Braak het voorbeeld van de vroegere burgemeester 
G.H. Smits, die zijn kapitale villa immers ook had vermaakt aan de gemeente 
Eibergen. 

Pickers, Symbool van Eibergens Industrie 
Herman Prakkc was inventief. Hij zag, hoe men in de textielindustrie op grote-
schaal pickers nodig had, leren voorwerpen, die men gebruikte in de weefgetou
wen. Om die in Eibergen te kunnen produceren, was hij speciaal naar Engeland 
geweest en had vandaar een vakman laten overkomen om aan Eibergse arbeiders 
het vervaardigen van die pickers te leren. Zijn zoon Marinus volgde hem op als 
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Jan Everhardus Prakke (1827-1919) met echtgenote A.J.W. Buddenherg afkomstig uit 
Vreden. De foto geeft de sfeer van die tijd goed weer (coll. mw. Prakke- ten Houten) 

directeur van de pickerfabriek.Willem ter Braak, 
gehuwd met Hermans dochter Betsy, was een tijd
lang onderdirecteur. Een afbeelding van de pieker 
prijkte jarenlang op de schoorsteen van de picker-
fabriek en zo werd de pieker min of meer symbool 
van de Eibergse leer- en textielindustrie. 

Prakke-Villa's in Eibergen. 
Herman Prakke had vier dochters en één zoon, 
Marinus. Die bouwde een door zijn Noorse stijl 
opvallend huis naast het witte huis D' OVER
KANT, waarin thans nog mevrouw J.G. Prakke-ten 
Houten woont, weduwe van Jan E. Prakke, klein
zoon van de stichter. Het werd gebouwd door een 
kunstschilder en in 1886 door J.E. Prakke sr. 
gekocht. Diens zoon J.E.Prakke jr, gehuwd met 
Christina Helena Olie, woonde jaren lang in de er 
tegenover gelegen villa, door de familie "grote" 

J.E. Prakke, 1871-1934 
(c oil mw Prakke-ten Houten) 
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Jaii I'. I'iakkc, 1903-19H5 
{(■(>ll.iiiw.l'i(ikkc-tci> lloiih'n) 

villa genoemd. Het ernaast staande huis, waarin 
Prakke Sr had gewoond, werd in 1937 afgebroken. 
De grond werd toen aan de tuin van de grote villa 
toegevoegd. Aan trottoir en tuinhek is nu nog te 
zien, waar de erfscheiding van beide panden lag. 
Zo werd en wordt nog steeds een deel van ons 
dorpsbccld bepaald door de bouwactiviteiten van 
de drie generaties Prakke, die allen J.E. heetten en 
ter onder scheiding zich rcsp. J.E., J.E.jr en Jan E. 
"schreven". 
Marinus, de zoon van Herman, vertrok naar Apel

doorn, waar hij een eigen textielfabriek stichtte en 
een villa aan de deftige Loolaan. In zijn Eibergse 
"Noorse huis" woonde na de dood van zijn vader, 
zijn moeder, mevrouw PrakkeLuyten, die ooit aan 

Eibergen de muziektcnt op het Zwikkelaarsplein schonk. 
De textielindustrie verhuisde meer en meer naar de lagelonenlanden in Azië en 
ook de lederen drijfriemen behoorden tot een verleden tijd. In 1966 kwam er een 
eind aan de bedrijvigheid van de Gebr. Prakke N.V. 
De bedrijfsgebouwen van Prakke aan de Fabneksstraat zijn inmiddels door 
brandstichting verwoest. Alleen het oudste gebouw, de vroegere looierij aan de 
Haaksbergseweg, thans GEMAVÜ, staat er nog. Hoewel de beide laatste firman

ten. Jan E, en Carel (C.G.), kleinzonen dus van de stichter J.E, nog in 1953 de 
pickerfabriek hadden overgenomen, bleek al spoedig, dat ook deze industrie in 
Eibergen niet levensvatbaar meer was. 
De gebouwen, die eerst nog door de KTV werden overgenomen, zijn inmiddels 
afgebroken. Thans staat daar de sporthal, waarvan de naam "Pickerhal" de her

innering bewaart aan de Eibergse pickers. 
Van de zestig leden van het Prakkevcrbond wonen er nog slechts twee in 
Eibergen, n.l. mevrouw J.G. Prakkelen Houten en J.H. Prakketen Gate. 

Van Pennenlikkcrs en Pillendraaiers. Noj» een Schoolmeestersfamilie 
Het huis van mevrouw Betsy roept niet slechts herinneringen op aan de familie

van de bouwer, Herman Prakke, maar evenzeer aan de familie van de laatste 
bewoners, de familie Ter Braak, van wie inmiddels niemand meer in Eibergen 
woont. 
De naam Ter Braak komt veel eerder voor in Eibergen dan die van Prakke. Al in 
de 14e eeuw n.l. is er sprake van To Braack in Mallandc. De stamvader van de 
Eibergse notaris en doktersfamilie is een zekere Garrit ter Braak, die volgens 
zeggen uit Eibergen naar Amsterdam was gevlucht (voor de heer van Mallem?) 
vanwege een jachtdelict. Aldus Hendrik üdink in diens Nieuwjaarsbrief van 
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1813 uit Kroniek van de Achterhoek. 
Garrits zoon Gerrit, geboren in Amsterdam duikt dan in 1812 weer in Eibergen 
op als schrijver-schoolmeester onder burgemeester Van Heeckeren. Vanaf 1821 
is hij dan volgens de boeken van het notariskantoor notaris van Eibergen en hij 
zou dat tot 1859 blijven. Hij werd toen opgevolgd door zijn oudste zoon 
G.E.H.(Gerrit Ernst Hendrik), geboren in 1827. Die zou één van de vooraan
staande Eibergse notabelen van de 19e eeuw worden. Hij was notaris, secretaris
kerkvoogd van de Herv. kerk, maar werd in 1889 tevens bestuurslid van de Ned. 
Prol. Bond. Hij was jarenlang voorzitter van het Eibergs Leesgezelschap en 
mede-oprichter en directeur van de Eibergse Spaarbank. Een respectabele lijst 
van functies. 

Drie Generaties. 
Op hoge ouderdom droeg hij eindelijk in 1904 het notariaat over aan zijnzoon, 
mr. Gerard Pieter ter Braak, die dat ambt tot 1930 zou bekleden. Ook volgde hij 
zijn vader op in diverse maatschappelijke nevenfuncties. Drie generaties Ter 
Braak hadden toen 110 jaar lang het notariaat hier uitgeoefend! 
Zoals ook drie generaties Prakke hier 100 jaar hun leerlooierij in stand hielden. 
En waren het ook bij de Eibergse Stoomblekerij niet drie generaties Ten Gate, die 
daar meer dan 100 jaar het bewind voerden? 
Maar de familie Ter Braak zou ook op ander gebied hier drie generaties lang 
werkzaam zijn. Immers, Gerrit ter Braak, de eerste notaris, die vooraan in de 
Grotestraat woonde, waar nu de parkeergarage is, had nog een zoon, n.1. Jan 
Willem Gijsbertus, die zich in 1860 hier als arts zou vestigen. Een ambtenaar ter 
secretarie veroorloofde zich ooit om met kleine letters in het bevolkingsregister 
achter de namen van de notaris- en dokter geworden zonen respectievelijk "pen-
nelikker" en "pillendraaicr" te schrijven. Was dat ambtenarenhumorten koste van 
notabele ingezetenen of van notabelen onder elkaar? Het ambtenarenkorps was 
toen nog erg klein. 
Zoals de notaristak van de Ter Braaks het drie generaties volhield in Eibergen, zo 
zou ook de dokterstak het hier drie generaties volhouden. Want J.W.G. ter Braak 
(geboren 1829) werd opgevolgd door zijn oudste zoon Hendrik (H.E.G., geboren 
in 1874 en gehuwd met de in Eibergen vanwege haar sociale bewogenheid zeer 
gerespecteerde Geertruida Aleida Huizinga) en die op zijn beurt weer door zijn 
derde zoon J.G. (Jan). 
De doktersfamilie beleefde hoogtepunten, maar ook diepe tragiek. De oudste 
zoon Menno, gepromoveerd tot doctor in de letteren, benam zich op 38-jarige 
leeftijd het leven op 14 mei 1940. toen de Duitsers zegevierend Den Haag waren 
binnengetrokken. Hij had zich zo gemanifesteerd als fervent tegenstander van 
Hitler en diens nationaal-socialisme, dat hij overleven onder nationaal-socialis
tisch bewind niet mogelijk achtte voor zichzelf. 
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Dric i>i'ii('nities notarissen Ter Braak. {coll. mevr Bergman) 

Zijn vader en zijn broer Jan. die hier de artsenpraktijk uitoefende tijdens de moei
lijke oorlogsjaren, kwamen kort na de oorlog jammerlijk om het leven. Zoon Jan 
Willem Gijsbertus werd arts in hel Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam en later pro
fessor. 

Ter Braak "van de Bank". 
Nu terug naar de notaristak van de Ter Braaks. Het vierde kind van de zes van
notaris G.E.H, was Jan Willem Cornelis. 
Hij was niet, zoals zijn zeven jaar oudere broer, de latere notaris mr. G.P, ter 
Braak, een studiehoofd. Hij legde zich volgens het bevolkings-register toe op de 
boomkwekerij in Naaiden, Reutlingen en Assen. Volgens een familielid had hij 
een rozenkwekerij aan de Needseweg in Mallem. 
Maar bij zijn huwelijk in 1903 met Betsy Prakke staat als beroep ingevuidifabri-
kant. Het lijkt, dat zijn schoonvader hem, uit zorg dat het kweken van rozen geen 
veelbelovende basis was voor een huwelijk met zijn dochter, in de directie van 
zijn pickerfabriek had opgenomen. De ossenkoppen aan de voordeur waren nu 
dus zowel een Prakke- als een Ter Braaksymbool. 
Maar, er gebeurde meer. Betsys man, Willem ter Braak had er al in 1899 een 
functie bijgckregen, al bracht die aanvankelijk niet zoveel geld in het laatje. In 
1859 n.1. hadden drie notabelen van Eibergen de koppen bij elkaar gestoken. Hel 
waren de toen pas benoemde notaris G.E.H, ter Braak, Willem Hermanns Smits, 
koopman, maar later, van 1879-1903 burgemeester van Eibergen en Egbert Jan 
Smits, fabrikant(waarvan is mij onbekend EHW), die besloten tot oprichting van 
een spaarbank voor Eibergen, die later bekendheid kreeg als N.V. Deposito 
Voorschot en Effectenbank van Eibergen, Neede en Omstreken. 
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De NV Deposito Voorschot en Efjectenhank aan het begin van de Grotestraat. In 1970 
gefuseerd met de ABN. Middenjaren negentig kwam het leeg te .staan en dreigde het ten 
prooi te vallen aan de slopershamer Thans is er een Chinees restaurant in gevestigd, 
{ioll. gemeente-archief Eihergcn; Archief NV Deposito-, Voorschot-, en Effectenhank van 
Eihergen, Neede en omstreken.) 

Het jaar daarop zou ook iemand uit Neede in het bestuur worden opgenomen, de 
heer S. ten Bokkel Huinink, een familielid van de Ter Braaks. 
Het zal de notaris geweest zijn, die het initiatief tot de oprichting nam, want door 
het toenemende geldverkeer deden meer gegoede burgers steeds vaker een 
beroep op de notaris tot geldbewaring en ook voor het verkrijgen van leningen 
voor bepaalde transacties. Om op deze ontwikkeling bijtijds te kunnen inspelen, 
was een spaarbank nodig, die de in bewaring gegeven gelden kon beleggen. Ze 
stortten ieder ƒ 333,33 ais beginkapitaal en zo werd de eerste Eibergse Spaarbank 
geboren. De notaris had dus wel twee kapitaalkrachtige kornuiten weten te vin
den in die overigens voor boeren en arbeiders armoedige tijd. 
De spaarbank, teken van de vooruitgang, liep al spoedig goed, zodat er een vaste 
boekhouder nodig was. Dat werd in 1899 dus Willem ter Braak, zoon van de 
notaris. Ook na zijn indiensttreding als directeur van de pickerfabriek bleef hij 
zijn functie van boekhouder bij de bank waarnemen. Toen zijn vader in 1907 
overleed, werd hij directeur en hij zou dat tot 1941 blijven, waarna hij werd 
opgevolgd door zijn zoon Herman ter Braak, die woonde op Iltios aan de 
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Haaksbergseweg De bank is al die tijd gevestigd gebleven in het witte notaiis-
kantooi aan het begin van de Grotestraat, waar ze een eigen ingang had 
Toen in 1970 de N V Deposito en Vooischotbank tusecide met de ABN, kwam 
ei een eind aan de meei dan hondeid |aai oude lelatie Tei Biaak en Bank Na een 
tweede lusie van ABN met AMRObank werd een nieuw gebouw betrokken op 
de plaats, waar voordien het woonhuis met diukkeiij van Hemen stond Waar nu 
de paikeeiplaats is van de bank, stond het huis, waai tijdens Betsys jeugd, haar 
twee tantes woonden, de ge/usteis Zwaantje en Gesina Piakke 

Nostalgische Wandeling 
Wie nu dooi bibeigen wandelt, vindt van de peiiode IS'iO-19*10 niet veel meer 
teiug Aan de Haaksbeigseweg heiinneit het dokteishuis, waai vioegei Jan tei 
Biaak piaktijk hield en na hem J Vissei en nu PH Roessingh, nog aan de dok-
teistak van de Tei Biaaks en vooibij de Pollegotte hennneien de villa's De Pol m 
oude en nieuwe veisie aan de Piakke-lamilie En het vioegere notaiiskantooi aan 
het begin van de Grotestraat is nu een Chinees restaurant geworden 
Aan het gemeentehuis blijtt de naam van de koopmanstamilie Smits verbonden, 
die tweemaal een buigemeestei leveide vooi Eibeigen, tegenovei de Hei vormde 
keik /ijn gelukkig de due oude toth min ol ineei beeldbepalende panden, met 
daarbij dat van mevrouw Betsy, bewaard gebleven Verderop aan de Grotestraat, 
buiten de oude stad Eibergen, waar vroeger de es begon, staan aan de zuid/ijde 
eeist het huis m Nooisc stijl van IVl Piakke daarnaast het witte huis van meviouw 
J G Piakke-ten Houten, ei tegenovei de "giote villa" Piakke, vooial heiinneiend 
aan meviouw Prakke-Olie, die daar meer dan een halve eeuw woonde en weer 
veideiop, legen de voormalige spoorbaan enkele villa's van de lamilie Ten Cate, 
hui/e Catharina en de Hummelsweide 
Bi|/ondei leei/aam /ijn de twee fotoboekjes van FJ de Leeuw en WJ Hemen 
Ze tonen niet alleen de huizen, maai /e helpen ook de samenhang te ontdekken 
tussen de lamihes van notabelen van toen, die een giote vingei in de pap hadden 
in keik- en veienigingsbestuien en maatschappelijke oiganisaties als Rode Kuiis, 
Gioene Kruis, ziekenhuis en schoolbestuien 
De Prakkes stonden aan de wieg van de muziekvereniging Euphonia en weiden 
jaienlang geeeid met het beseheimheeischap van de/e veienigmg Heiman 
Piakke weid /ells benoemd tot iiddei in de Oide van üianje Nassau Opvallend 
IS dat de Ter Braaks geen politieke functies bekleedden en de Prakkes, Herman, 
I Ejr en Jan E juist wel Die waren een lange leeks van jaien raadslid vooi een 
voor- en naoorlogse liberale partij 
Daaientegen waien vooial de notaiissen, de Smitsen, de Ten Gates en ook 
H A Huender jarenlang kerkbestuurders in de Hervormde kerk van Eibergen en 
de Piakkes nooit Toen in 1889 de afdeling Eibeigcn van de Nedeilandse 
Piotestanlen Bond werd opgelicht, was Herman Piakke de eerste voor/ittei Ook 
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Jan E. Prakke zou later die functie jarenlang bekleden. Ook de Ter Braaks traden 
toe tot de zich vrijzinnig noemende Protestanten Bond. De Ten Cates en de 
Smitsen daarentegen bleven orthodox. 
En ze werden familie van elkaar, de notabelen van Eibergen. Zo verzwagerden 
zich de families Prakke en Ter Braak met de Huenders, de Smitsen met de 
Huenders en de Ledeboers, en ook mr G.P. ter Braak, de notaris, huwde met een 
dochter van de deftig genoemde ds Ledeboer, die hier predikant was van 1855-
1864. Er wordt ook beweerd, dat hij vermogend was, maar hij bezat tien kinde
ren, waardoor de spoeling voor hen dunner werd. 
En zowel een Prakke- als een Ter Braakdochter huwde met een zoon van ds. Van 
Regteren Altena, die hier predikant was van 1873-1880. De tegenstelling vrij
zinnig-rechtzinnig was nog niet geïnstitutionaliseerd. Dal kwam pas na 1890 na 
de oprichting van de afdeling Eibergen van de Ned.Prot.Bond. 
Thans zijn al deze families uitgezworven over heel Nederland, zoals uit o.a. de 
stamboom van de Ter Braaks tot ± 1900 valt af te lezen. En voor hen is het 
Eibergen uit hun kinderjaren, toen ze op de zolder van mevrouw Betsys huis kon
den fietsen, zoals mevrouw Wiarda, Betsys dochter, weet te vertellen, haast 
onherkenbaar veranderd. Zo gaat dat. De keerzijde van de verandering, die men 
vroeger nastreefde, is de nostalgie. 

Eibergen, mei 1997 
E.H.Wesselink 

Bronnen: 
- Gemeente-archief Eibergen, bevolkingsregisters 19e eeuw, 
- Archiel' Prakkeverbond. (mei dank aan H.Nijman, streekarchivaris en J.Morrenhof, 

bureau burgerzaken). 
- H.Odink, Uit Volksmond en Kroniek van de Achterhoek, hl'dsl.9. 
- H.Odink, Land en Volk van de Achterhoek, hfdsl.9 
- F.J. de Leeuw en W.J.Heincn, Eibergen in Oude Ansiehlcn. 2 delen: 1970 en 1982. 
- Uit archief museum De Scheper: Jubileumboekje 100 jaar N.V. Deposito, Voorschot en 

Effcctenbank van Eibergen,Neede en Omstreken en copie genealogisch overzicht fami
lie Ter Braak. 

- H.Odink/ E.H.Wesselink, Kostgangers van onze Lieve Heer. 
- B.Meulenkamp, Honderd Jaren Ned. Prol. Bond Eibergen 
- HET LEVENSVERHAAL VAN TANTE BETS TER BRAAK-PRAKKE, dertiende 

famiiieboekje van de Stichting " 'l Prakkeverbond", gevestigd te Eibergen. 
- Mevrouw L. Wiarda- ter Braak, Groningen. 
- Mevrouw J.G. Prakke-ten Houten. Eiberiien 

fe 
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Herinneringen van Hendrik Hartemink aan boerderijen 
en hun bewoners in Zuid-Rekken. 

//; OldNi-js nnl7, 6e jaargang 1991 is op initiatief van Genud te Nijenhuis reeds 
een artikel opgenomen over twee boerderijtjes in Rekken, die in het begin van 
deze eeuw zijn afgebroken. Het betrof de "Knijptang" en het "Boerhofshoes". De 
herinnering aan deze boerderijtjes waren afkomstig van Hendrik Hartemink, 
geboren (28-S-I9I5J en getogen Rekkenaar Hij woont acm de Riiskesslatweg 2. 
Daar kwam zijn grootvader met zijn gezin omstreeks 1875 wonen op het dag-
huurdersplaat.sje de "Ganzebraak" Op 14 november 1904 werd door notaris 
Verheek te Neede de koopakte opgemaakt. Hendrik Hartemink heeft zieh met zijn 
notities over hel verleden niet beperkt tot bovengenoemde boerderijen. Zoals uit 
het navolgende blijkt, weet hij ook het één en ander te vertellen over de andere 
hoerenplaatsen in die huurt. Deze hebben niet hetzelfde lot ondergaan. Ze zijn 
niet verdwenen, wel zijn ze ingrijpend verbouwd. De namen zijn bewaard geble
ven. Daarom ook zullen de herinneringen vcnj Hendrik Hartemink niet alleen de 
(oiid)-inwoners vcm Rekken aanspreken, hopen we. 

Rekken, maart 1997 
G.H. Braakman. 

De dauzehraak, RuskessUitweg 2. Woonliiii.s van Hciuhik llarlcinink, 
J'olo gcnituikl in 1994. ((oll C.II.Hradkiikin) 
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Als men oude kaarten van Zuid-Rekken bekijkt, dan staan daar maar weinig 
boerderijen op. Dat zijn o.a. Hemsing, Bekking, Abbeker, Meerink, Geelink, 
Elfers en Beumer. Bij die boerderijen was vaak veel grondbezit. Dat was wel 
voor het grootste gedeelte bos, bestaande uit heide en ongrond. Daarvan werd 
nogal eens wat verkocht. 

In 1914 kocht W.Klein Hesseling ongeveer 10 ha van de boer op Geelink (later 
Karnebeek en onlangs verkocht door die familie) en bouwde daar een huis aan 
de Huttendijk 6. De grond moest toen bijna allemaal nog worden ontgonnen. Het 
was een groot gezin en zij zullen het stellig niet erg breed hebben gehad, want 
het was in de oorlogsjaren 1914-1918. Maar men was toen niet zo veeleisend. 
Veel meer is mij er niet van bekend. 

Het Meerinkbroek 
Niet ver hier vandaan lag een mooi bos met veel lange dennen, het 
Meerinkbroek, ongeveer 13 ha en oorspronkelijk behorend bij boerderij Meer
ink. Het was later eigendom van de familie Te Raa op Hemsing. Door het bos lie
pen verschillende wegen. Langs de Wildersdijk was een stuk bos met slaghout, 
dat stond allemaal op wallen. En daar achter lag "den dikken steen". Hier omheen 
was een mooi rond slootje gegraven en op het ontstane walletje waren wat kerst
dennen geplant. De steen is later naar Eibergen gebracht. Verder het bos in, op 
een wegenkruispunt, was ook zo'n mooi plekje. Dat was ook een rondje met een 
sloot er omheen en met een ingang, beplant met fijne dennen. In de winter ging 
Te Raa hier met zijn knecht en daghuurders vaak de dennen uitdunnen en dooie 
dennen omkappen. Die werden dan langs de paden op hoopjes gelegd, ongeveer 
15 a 20 stuks aan een hoop. Zo werden er wel zo'n 30 perceeltjes gemaakt; deze 
werden dan in volgorde genummerd en op de houtverkoop bij café De Prins 
(Hagens) door de notaris bij opbod verkocht. 
In het bos werd 's winters ook door verschillende boeren strooisel geharkt, den
nennaalden en sekgras voor dek op aardappel- en bietenkuilen, maar bij gebrek 
aan stro werd dit ook wel in de stallen gedaan. Als men hel maar even vroeg, dan 
mocht het altijd. 

In de jaren l937-'38 heeft Te Raa Hemsing al het dennenhout verkocht. Alles 
werd omgehakt. Het werd een lelijke kale vlakte. De grond werd wat later ver
kocht aan de familie Slütter uit Lintvelde. Ze moesten alles nog ontginnen, en dat 
was geen gemakkelijk karwei. Tijdens de bouw van het huis brak de Tweede 
Wereldoorlog uit. De oudste zoon Johan moest in militaire dienst en kwam in 
krijgsgevangenschap. Na enige tijd kwam hij terug en in de zomer van 1940 is 
hij getrouwd. Hij was toen de boer. Samen met twee broers heeft hij alles ont
gonnen. De kunstmest was toen op de bon en natuurlijke mest was er eerst niet 
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veel Dan is het moeilijk boeren, vooral op die nieuw ontgonnen grond Maar ze 
zi)n er toth doorgekomen Weer wat later werd het achterhuis langer gemaakt en 
werden ei schuren bijgebouwd Het is nu allemaal weiland en alles in in goede 
staat Een zoon van Johan senioi beheeit nu de boeiderij Met zijn vrouw en twee 
kinderen woont hij op de boerderij aan de Huttendijk 4 Zo te zien draait het alle
maal goed 

Ruskenslat 
Nog iets meer naai het zuiden ligt het boerenplaatsje Ruskenslat Die naam houdt 
verband met hel veen en de ongrond, die daar vroegei aanwezig was en slat werd 
genoemd Daaun groeiden veel rusken of biezen en hieraan zou die naam ont
leend zijn Wie de giond toebehoorde is mij met bekend Ei werd beweeid dat 
het van een Duitser was, want zij hadden ook wel eens gronden op Hollands 
gebied liggen Andersom kwam ook voor Het leverde wel eens moeih)kheden 
op Het huis zou zijn gebouwd dooi een zekere Bomers, een licht invalide man 
die zou gaan trouwen met een Duitse vrouw Hel huwelijk is niet doorgegaan Hij 
heeft het bedrijfje verkocht aan een zekere Kok Na enige jaren werd het weer 
doorverkocht aan de familie H J Grooteis Die zijn ook weei vertiokken en toen 
werd de familie Nijenhuis eigenaar Die familie heeft er geruime lijd gewoond, 
ze zijn later in Rekken gaan wonen op 
De Boideker In die tijd begon in Rekken de ruilverkaveling en weid de grond 
aan de diaconie van Rekken toebedeeld Het huis met erf werd aangekocht door 
doktei Pel uit Middelburg Hij heeft het helemaal laten verbouwen en het is nog 
steeds zijn vakantiehuis 

Boerderij de Beumer. (Zuid Rekkenseweg 28) 
Dit IS een hele oude boeidenj, waarschijnlijk bestond deze al vooi l'iOO Van 
oudeie mensen hoorde men dat hier vroegei de familie Nijkamp had gewoond 
Hieivan is met veel meer bekend De moeder van Willemiene Keizers van de 
boerderij de Spenke kwam ook van Nijkamp van de Beumer Stomps van de 
Christelijken en van hel Zwilske en Albeit Nijkamp van Holsman kwamen haast 
zeker daar ook vandaan Om de éen of andere reden is de boerderij verkocht 
De familie G W Kempers werd de eigenaar Zij kwamen uit Geesteren en hij zou 
voorheen postbode geweest zijn Het bediijf was wel van een behooilijke gioot-
te, maar bestond voor een gioot deel uit heidegrond Om wat bij te verdienen 
ging de boer melk rijden Hij vei voerde ook melk naar een Molkerei in 
Duitsland 
Er was natuurlijk nog niet zoveel melk, deze werd vervoerd metpaaid en wagen, 
dooi weei en wind en zes dagen per week over vaak zeer slechte zandwegen 
Volgens zeggen had hij later last van reumatiek 
Het gezin Kempers bestond uit de man Willem en vrouw Dieke, zij hadden vijf 
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Boerderij De Beumer is waarschijnlijk één van de oudste boerderijen in Rekken en heeft 
in de loop der tijd een aantal verbouwingen ondergaan. Willem, Jan Forkink is nu de 
hoer op BeumerFoto 1994. (coll. C.H.Braakman) 

meisjes en een zoon. De zoon Hendrik Gert is er later ingetrouwd met Jannaöken 
Abbink. Na lang ziek geweest te zijn, is Willem Kempers gestorven. Het geboer-
te van Hendrik Gert Kempers ging niet al te best. Hij ging liever wat bijverdie
nen bij andere boeren. Niet lang daarna ging Kempers bij Abbink inwonen, waar 
zijn vrouw Jannaöken vandaan kwam. 
Toen kwam de zuster van Hendrik Gert, Tonia, getrouwd met A. Forkink, bij 
moeder Kempers inwonen. Het huis was zeer oud en nog van oud-saksische 
bouw met een onderschoer en een hookschot. Dat is na enige tijd helemaal ver
bouwd. De familie Forkink kreeg twee kinderen, Willem en Diena. Hierna is 
Willem de boer op de Beumer geworden, nu is de zoon van Willem, Jan, de boer 
op de Beumer. 

De boerderij Mazeland. (Ruskesslatweg 1) 
Hier woonde voor het jaar 1900 de familie Leusink. Zij heetten Arend Jan en 
Hanne. Het boerenbedrijf was niet erg groot, maar Leusink had al wel een paard. 
Daar ging hij ook mee uit werken bij de buren, o.a. ook bij Hartemink. (ons dus) 
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Daai hebben wi| nog afrekeningen van uit het |aai 1S96 /oals 
/ varken naar Neede 
1 halve dai^ gewerkt met hel paaid 
2 varkens naar Winterswijk 

Daaiondei staat veiiekend (voldaan A Leusmk) De kosten staan er met bi] 
waaischi)nli|k moest het met wedeihulp veiiekend woiden 
De (amihe Leusink had geen kinderen Toen /ij oudei weiden kwam ei een |ong 
gezin bi) inwonen, dat was lamihe van Leusink Zij heetten Doms en Kmnao 
Hemink A I I eusink is met eig oud gewoiden Hanne /i|n viouw, was heel eig 
leumatisth en heelt daaimee nogjaienlang gesukkeld 
Dorus Hemink had nogal vaak hulp op /ijn boeiden) van jongens, die van sehool 
kwamen Die waren er dan een paar jaar, maar als /e wat meer moesten verdie
nen /OU dat wel met kunnen en dan kwam ei weei een andeie |ongen Zo ging 
het tenminste /es maal 
ben van die jongens was H J Karnebeek die is ei twee keer geweest Omdat de 
lamilie Hemink geen kinderen had, en /\\ ook met al te best meei konden mocht 
Kaïnebeek ei bli|ven 
De/e tiouwde in het |aai I9'i2 met Imi en /e kiegen S kindeien Maai /i|n 
bedii)! was ie klem vooi veel uitbreiding en toen de luilveikaveling kwam, gin
gen / i | naai de boeideii| Geelink, waai de lamiiie Te Biake vooiheen woonde 
De/e lamilie is naai Zeddam veitrokken, waai /e een giotei en meei aaneenge 
legen bedii|f /i)n gaan bewonen, ook via de luilveikaveling 
Het huis Ma/eland weid toen verkocht aan tandaits Udink Die heett er met zijn 
ge/in bi|na acht |aai gewoond Hi| heelt het huis veikocht aan Geiaid en Tiuus 
I amakei, maai na enige |aien hiei gewoond te hebben gingen die ook weei weg 
Hieina werd in 1986 de familie Kuipeis eigenaar van Ma/eland 

Boerderij do Spenke. (Zuid Rckkenseweg I'S) 
I ang VOOI i9()() woonde op De Spenke de lamilie Keizeis Het gezin bestond uil 
due peisonen, twee broeis en een zuster Zi) waren alle drie ongehuwd Geza-
menli|k beheeiden zij de tamelijk grote boerden) 
Toen kwam de klap De oudste broer moest met paard en wagen naar 
Wintelswi)k en kieeg daai een dodeii)k ongeluk Hij was ongeveei veeitig )aai 
oud Nog geen )aai latei weid de andeie bioei ernstig ziek, een /waie longonl 
steking maakte dat hi| met een week ovcileed Dat was allemaal erg dioevig, /i)n 
/ustei bleel alleen achtei 
Met hun diieen hadden /i) )aienlang op de boerderij gewei kt, en nu kwam daai 
plotseling een eind aan De boerden) weid verkocht, de koper was H J Boevink 
Wat iiieei algelegen gionden weiden gekocht dooi andeie buien Daai kom ik 
nog op tei ug 
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Boenk'tij De Spcnkc aan de Zuid-Rekkenseweg 15, gefotografeerd in het najaar van 
1994. Bewoners van deze boerderij waren: fam. Keizers, H.J.Boevink, fani. .I.Bats, .Joh. 
te Velthuis, terwijl de familie van der Luyt de huidige bewoners zijn. (coll. 
Ci.H.Braakiuan) 

De alleen achtergebleven zuster heette Willemien. Zij heeft op een klein stukje 
grond het huisje tegenover De Spenke laten bouwen. Dit werd De Kleine Spenke 
genoemd. Zij heeft daar jarenlang alleen gewoond. Zij hield daar nog een melk
koe en verbouwde groente op haar stukje grond. Zij /al wel een heel sober 
bestaan hebben gehad. Willemien was zeer christelijk en altijd opgewekt. Zij 
ging bijna iedere zondag naar de kerk. 
Vele jaren later trok haar nicht bij haar in. Zij heette Diena Stomps en zij trouw
de met gemeentewerker Johan Bats. Enige jaren daarna is Willemien gestorven. 
Het echtpaar Bats kreeg een dochter, zij heette Truus en trouwde met Johan te 
Velthuis. Zij bleven in De kleine Spenke wonen. Johan en Truus kregen vier kin
deren. De moeder van Truus, Diena Bats-Stomps is betrekkelijk vroeg gestorven. 
Na enige jaren werd Truus ziek en is na een langdurig ziekbed overleden. En zo 
bleven beide mannen, Johan (Bats) en Johan (te Velthuis), daar alleen wonen. 
Johan Bats is op ruim negentigjarige leeftijd gestorven. Johan te Velthuis heeft 
hem bijna tot hol einde kunnen helpen. Sinds 1992 woont Johan te Velthuis in 
Eibergen. De Kleine Spenke staat nu voorlopig leeg. 
(In mei 1993 is de dochter Nanny van Johan te Velthuis mei haar man Leo van der Luyt 
en hun drie kinderen op De kleine Spenke komen wonen. Hel huis is verbouwd en ver
groot: wei is het in de/elfde stijl gebleven.) 
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Boerderij Spcnkman 
Cn nu veidei mei de boerderij Spenkman (Zo noemt men in Rekken de boerde
rij ook wel ) Hel echtpaai Boevink dat toen op De Spenke ging wonen, is op 
lateie leettijd getiouwd en bleel kindeiloos Hi| had alti|d een knecht op de boer
derij en ook zij had wat hulp in de huishouding Toen na jaren viouw Boevink 
onverwachts kwam te overlijden, was Boevink oud en kon zich alleen niet meer 
ledden Hi) ging inwonen bi| /ijn bioei maar oveileed nog geen jaai latei 
De boeideiij met inboedel weid toen verkocht aan Theo ten Have en weei ging 
ei een stuk grond af Dat werd dooi een ander gekocht Theo ten Have heett er 
niet gewoond, hij bewerkte alleen de grond en woonde bij zijn broer in de buurt 
Zi|n andere broer Toni heett later het huis wel bewoond Ook heett de tamilie 
Bait Abbink er een tijd bij ingewoond Deze gezinnen zijn latei naai Eibeigen 
vertrokken 

Hieina kwam ei een )ong gezin wonen Dat was de tamilie Tuyl van Seioos-
kerken Beiden gingen weiken en zi| kiegen twee kindeien Jan Willem en Anne 
De vader van het gezin, Hugo, kwam op een naie wijze om het leven Zijn viouw 
Ela IS hiei met haai kindeien nog een aantal jaien blijven wonen maar ze zijn 
later veihuisd Sinsdien wonen op De Spenke de dames Wesselyn en Anne 
Maiie Beiden werken elders 

Boerderij Meerink. (Zuid Rekkenseweg 17 ) 
Meeiink is een van de oudste boeidenjen in Zuid Rekken Het moet vioeger een 
tamelijk groot bedrijf zijn geweest en er wordt zelfs beweerd dat de boerderij al 
voor 1500 bestond Van de periode voor 1900 is weinig bekend maai koit na 
1900 IS er een stuk bosgiond van ongeveei H ha verkocht Dit bos weid lalei 
helemaal ontgonnen Daai woont nu de lamilie Sluttei aan de Huttendijk De 
plaats waai zij wonen noemt men nog steeds het Meerinkbroek Ook is ei bouw
land met de naam Meeiink-kempken Hiervan bestaan nog oude koopacten 
waaim de namen van de toenmalige bewoners voorkomen 
De boei op Meeiink heette Eveit de Roos en hij bewoonde de boerderij met zijn 
oude moeder Gesiena Varding Zij was weduwe van G J de Roos Omdat Eveit 
ongeliouwd is gebleven en het nogal een gioot bediijt was voor zijn al oude moe
dei, hadden zij al wel wat tijdelijke hulp Het huis was ook erg groot en alles liep 
niet zo goed meei 
Omstreeks 1900 moet ei een gezin uit Winterswijk, waarschijnlijk familie van 
hen bij hen zijn komen inwonen Dit gezin heette Beskes Maai het is met voor 
lange tijd geweest het ging niet Hieina kwam Eveit zijn zuster ei bij inwonen, 
zij heette Diena en was getrouwd met H J Nijenhuis, zij hadden vijl kinderen, 
drie meisjes en twee jongens Niet lang daaina is de oude moeder gestoiven en 
enige jaren latei ook Fveit 
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Veearts Blaauhaer en zijn gezin zijn de huidige bewoners van het Meerink in Zuid-
Rekken. Een boerderij die al in oude akten van voor 1500 wordt vermeld, (coll. 
G.H. Braakman) 

Hierna werd de famihe Nijcnhuis eigenaar en alles liep wel weer goed. In de 
jaren twintig is de oudste zoon Frits getrouwd en werd hij de boer op Meerink. 
Hij werd altijd Frits van de Roos genoemd. (In Rekken kent men de boerderij 
Meerink beter onder de naam De Roos.) Het gezin kreeg wel twee kinderen, 
maar deze zijn heel jong gestorven. Dus was ook hier geen opvolger. Toen dit-
gezin aan pensioen toe was, hebben ze de boerderij verkocht en zijn aan de 
Eibergseweg (Rekkenseweg) gaan wonen. De boerderij werd gekocht door Jan 
Reimelink. Jan boerde enige jaren met zijn zuster, maar ai spoedig trouwde zij. 
Weer wat later is Jan getrouwd, dit echtpaar bleef kinderloos. Ruim twintig jaar 
hebben zij samen het bedrijf gerund. Daarna hebben ze geleidelijk de meeste 
grond verkocht. Het huis met een stukje grond werd weer verkocht aan twee wat 
oudere jongens. Ze heetten Rob en Kees, Rob was timmerman en Kees sportle
raar. Deze mannen hebben er ongeveer zeven jaar gewoond. Zij zijn in 1992 weer 
vertrokken en wonen nu in de Kop van Overijssel. Het huis werd verkocht aan 
de veearts Blaauboer. Hij woont er nu met zijn jonge gezin. 

Vroegere en huidige bewoners van Den Pesterd. (Ruskesslatweg 4.) 
Voor het begin van deze eeuw woonde de familie Odink op Den Pesterd. Het 
gezin bestond uit de ouders Herman en Jannao en hun twee dochters Dieke en 
Hanna. Herman Odink was een kleine man, hij droeg altijd een ouderwets zwart 
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petje. Jannao droeg een knipmuts. Samen werkten ze op hun boerderijtje. 
Herman ging bovendien een paar dagen per week werken bij winkelier Wolthuis 
in het dorp Rekken, die behalve de winkel een boerderij had. Herman moest daar 
te voet naar toe, want fietsen waren er toen niet en er waren geen harde wegen. 
Deze waren dikwijls erg modderig. 

Het is niet bekend waar de beide dochters hebben gewerkt. Toen zij volwassen 
was, kreeg Dieke verkering met Johan Hesselink, die woonde in de buurt en 
werkte als knecht bij Te Raa op Elfers. Zijn ouderlijk huis was de Kipperije, gele
gen aan de Geessinkweg in de nabijheid van de boerderij waar nu de familie 
Griesen woont,(aan de Lanneversweg). De Kipperije is later geheel verdwenen. 
Na een paar jaar verkering trouwde het jonge paar en de jonggehuwden gingen 
bij Dieke inwonen. Het huisje, althans het achterhuis, werd toen wat verbouwd. 
De oppervlakte werd wat vergroot om wat meer vee te kunnen houden. Een 
gevelsteen, geplaatst in de gevel van het achterhuis, geeft het jaartal 1917 aan. 
(HO JAL 1917) 
In die tijd is ook Hanna getrouwd. Zij vertrok naar Vragender. Johan Hesselink 
verrichtte ook wal werkzaamheden als timmerman. Verder was hij een actieve 
stroper en ook smokkelen was hem niet vreemd. Ook ging hij graag met een paar 
vrienden met een groot net in de Berkel vissen. Dat net moest tegen de stroom in 
worden getrokken door sterke mannen, die aan weerszijden van de oever ston
den. 
Enige tijd later werd er nog wat grond aangekocht. Dit was echter slechte grond 
waarop weinig kon worden verbouwd. Johan begon toen melk op tehalen en de 
bussen naar de melkfabriek te brengen. Om dit te kunnen doen had hij een paard 
en een wagen nodig. Voor deze aanschaf moest er een koe worden verkocht. 
In die tijd is Herman Odink overleden. Verder had de familie in het voorhuis geen 
geluk. Van de vijf kinderen die er inmiddels waren, zijn er drie op jonge leeftijd 
overleden. Korte tijd later werd Johan ziek en er kwam een kostganger die het 
melkrijden voortzette. Het ging met Johan Hesselink snel achteruit. Hij werd in 
het ziekenhuis in Enschede opgenomen waar hij op 42-jarige leeftijd is overle
den. 

Daarna is Dieke met de kostganger, G. Bats, getrouwd. Zo ging het een aantal 
jaren nog redelijk goed. De hypothccklasten werden op een gegeven moment te 
zwaar en de schuldeisers vorderden hun geld. Het bedrijfje moest worden ver
kocht. Het gezin Bats verhuisde naar Eibergen en ging aan de Groenloscweg 
wonen op een pachtboerderijlje. De oude moeder Odink leefde toen nog en ging 
met hen mee. Het boerderijtje is gekocht door Te Raa op Elfers. Zij hebben het 
voorhuis verbouwd. De familie Te Hennepe uit Haarlo ging Den Pesterd vervol
gens bewonen. Dit was een groot gezin, bestaande uit man en vrouw en zes kin-
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deren. Om de pacht te kunnen betalen werkte te Hennepe enige dagen per week 
bij Te Raa als daghuurder. Ook dit gezin had geen geluk. Na twee jaren reeds 
stierf de vrouw van Te Hennepe. Later is hij hertrouwd met een vrouw uit Aalten, 
die hem nog drie kinderen schonk. Toen de oudste kinderen wat groter werden 
moesten zij al spoedig wat bij verdienen. Zij gingen vroeg het huis uit en gingen 
trouwen. 
Op 64-jarige leeftijd werd Te Hennepe ziek. Na een halfjaar te hebben gesuk
keld is hij gestorven. Zijn vrouw en één van de jongste kinderen is hier nog enige 
tijd blijven wonen, maar zijn later naar Eibergen vertrokken. Het huis kwam 
weer leeg te staan. 
Daarna heeft Te Raa het huisje verkocht aan de familie Voogd uit Enschede, een 
echtpaar met zes kinderen. Deze familie heeft het één en ander aan het huis ver
bouwd. Zij gebruikten het huisje voor de vakanties en de weekeinden. Zij von
den het hier wel mooi, maar ze zochten een groter huis, dat ze in Buurse vonden. 
Na ongeveer tien jaar op Den Pesterd te hebben doorgebracht, gingen zij perma
nent in Buurse wonen. 
De boerderij werd verkocht aan de familie Van Mameren. Zij zijn de tegenwoor
dige bewoners. Het wonen bevalt hun zeer goed. Zij zijn van plan hier te blijven 
en willen hier nog lang en gelukkig wonen. 
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Ons zoekplaatje uit nr.29 leverde voor veel oudere Eibergenaren geen probleem 
op. Het waren voor de meesten bekende gezichten die op de foto stonden. En 
inderdaad ging hel om een toneelgezelschap, namelijk dat van de korftalclub 
Swift uil Eibergen. Deze foto is gemaakt in 1936 of 1937 bij Wormmeester (Het 
Wapen van Eibergen). Er werden meestal twee uitvoeringen gegeven en na 
afloop was er bal met de Swift-band. Natuurlijk speelde men voor een volle zaal. 
Staande achter v.l.n.i.: 
1. Hennie Nijenhuis, zoon van de kleermaker in de Grotestraat. 
2. Toon Nijland uit Haarlo en was bakkersknecht bij Klein Starink. 
3. Bennie Meulenkamp, woonde aan de Grotestraal en had er een kruideniers

winkel. Later verhuisd naar de hoek van de Julianastraat/ Pr. Bernardstraat. 
4. Willie Oudenampsen uit de Grotestraat Is later naar Groenlo verhuisd. 
5. Piet Klein-Starink, woonde aan de Grotestraat. Woont nu in Kampen. 
6. Lien Wansink van de Borculoseweg, dochter van Wansink van de Berkel-

streek. Ze woont nu in Diepenveen. 
7. (tussenin achter) Alie Maas, van de aannemer Maas uit de Grotestraat. 
8. Marie Bocvc, dochter van de direkteur van de Boterfabriek. 
9. Juui Meulenkamp (broer van Bennie nr.3), begon t)p het gemeentehuis in 

Eibergen, en woont nu in Diepenveen. 
10. Herman Menkhorst, zoon van de postbode en woonde aan de Nieuwstraat. 
1 i. Bram Maas van de slager in de Kerkstraat. Hij was de regisseur. 
Op de voorgrond v.l.n.r.: 
12. Anna Kersjes, woonde aan de Rekkensebinnenweg. 
13. Betsy Nijenhuis (broer van Hennie nr. 1) 
14. Jo Zion, van de kleding/aak op de hoek Hagemanstraat/ Simmelinkstraat. 
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Ons Zoelqjfaatje 

Ditmaal gaan we met Ons Zoekplaatje op zoek naar de namen van vier heren en 
één dame die statig op de foto zijn gezet door H.B.Dirksen uit Dieren. Op de ach
tergrond rechts is nog een knaapje op klompen aangeschoven. 
Dirksen was een rondreizende fotograaf die de Achterhoek doortrok om perso
nen en groepen op de gevoelige plaat vast te leggen. Men vermoed dat het 
Eibergenaren zijn omdat meester Leppink wordt herkend. De vraag is dan ook: 

- Wie kent de namen van één of meer personen? 
- Wanneer is deze foto gemaakt? 
- Waar is deze foto gemaakt en bij welke gelegenheid? 

Reakties gaarne aan: J.Baake 
Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161 VB Neede. 
Tel. ()545-294()()l 
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Scheppels Mank/aod 
Disse keei begin ik niet een paar volkswiesheden aovcr 't weer in meert en april 
Dooroet koi /len, hoe at de boein in die maonden vol /orge naor 't weei kekken, 
want daoivan waien /e maoi al te atTiankeliJk. Late snee en naelivois konnen 
volle bedarven: den bookweite op 't land en 't bleujsel an de vruchtbeume in den 
bongeid. 't Was een hele /orge, veur den mei in 't land was. Want dan pas was 
den winter veurbi-j. 

"Doo zonder raegen of wind. Neet weenl. doj der tin hei^int " 
(Dooi wcei /onder regen ol wind /et vaak niet dooi) 

En van mien moeder leern ik: 
"FA'II inlioldenden meert is i^old weerd." 

( Maart moet met te waiin /ijn, dan lopen de knoppen te vioeg uit). 

En ok wier der ezeg: 
"'/; Dreui^en meert is {>old weerd." 

(In maait moet de giond na de wintci opdK)gen, want andeis kunnen de boeien mei met 
'tploegen beginnen ) 

Ok van be/oigdheid spiekt: 
"Meerleni^u's kriej iieel op de Ixilken" 

( Al te vroeg vooi|iiaisweei belooit nog geen goede /omei) 

Hn weinig belaovend was ook vrog onweer: 
"Onweer deur 't kale holt, }^ij een zonnnei, nut en kold". 

En aover al of neet groei/aam weer van april geet 't volgende: 
"'/; Dreni^en aprd i.s neet wat de hoer wil". 

(dioog weei in Apiil is meestal gevolg van Noordenwind en dal geelt sehiaal weei, dan-
gioeil het gias slecht) 

Mien mooder /ei allied. 
"April, kold en nat, hrei> hotter in 't vat". 

(Regen en niet te vioeg waim weei was goed vooi de gioei van het gias m tie weiilen-
voor als de koeien m mei weei naai buiten gingen) 

Waarsehouwing veui al te gioot optimisme: 
"Laot 't weei wat 't \\d, maoi tiek i^ni horstrok nul veui apnl". 

(Boistiokken, meestal van wol, hoorden bi| wmteiondeigoetl) Dal weul lot en met a|iiil-
gediagen Vaak tot Hemelvaartsdag ) 
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Nog een paai 
"Kump apnl met inooic daffcn. 
clan kun de nwi de lasten dienden" 

(Te mooi weei in apiil geelt een teiugslag in mei) 

"Hef apt ü een witten hood 
kump teI iiewi\ i^in aovet\lood" 

(Sneeuw in apnl beloolt een /omei met slechte oogst) 

En oct Rooms-Katholicke streken kump 't volgende 
"A\ h':u', m 't i^raf hevrus, vrus 't :es waeken lan^" 

(Pasen valt meestal m apiil, als 't nog vaak vriest) 

Van wemig optimisme sprekt ook 
"Zo di nind m de paosnac lit steet, 
steet e met kasmis nog" 

Zej»w()()rden. 
Op de ^egwooiden in t veuiig (JId Ni-)s kieeg ik nog een paai anvullingen 
Iklaote ze hier geeine volgen Ze bunt heel bezunder 

"Miin MOUW lul twee eigen plaatsen" zac de hoci 
"Kottddikamp en Pisselenhen^ " 

(Twee betekenissen van plaats plek en boeideiij Pis eii poepveihalen blijven in bi| |ong 
en oud ) 

't Trekt der wel bi-f', zei de boer 
en gaj zien viouw een smok op de mutse (snu)k - kus ) 

En ok nog ene oet Rekken 
"Mien vrouw is dei i^ood an" z( i il( hoi' "at ze 't koi set uut dut lop 't 
bedde i ol" 

Den vi)lgenden von ik bi | Hendiik Odink 
"/// l-(> dat bunt umstande" zoas 'u cuhikaol zac en 
too lioiii^cn zi um lu s( hinken op di pokkc I 

(schinken= ham en pokkel=iug) 
(De advocaat was dus na een Ilink smecigcid beieid als picitbezorgei vooi de schenker 
\M-\ de ham op te ticdcii m een icchls/aak) 

Den volgenden "lofzang op den arbeidspiicht" is ok een heel dudelijken 
"Van w (iiki n IS tci noi^ nooit c iie dood c u,aoii" Zi i de ka il 

"maoi ik wol ok nu l i^cciiu dm casten waai" 
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Den lesten viog um wal uiitleg 
"Wi-i liooft de kop neet te \etsieieii iini de kont te vet kopen" 
zei de Mi-jiiezcllen hoeteiidoditei "Wi / heht ^ehl" 

(Dit gezegde berust volgens de inzender op een hisioiisch veihaal Hel waien twee boe-
rendoLhteis uil /i|n gebooilcslieek 7c guigcn naai de keik in een nabuiige genicenle 
Daai stond een dominee van liun leellijd, die nog nicl geliouwd was Ze dioegcn bij die 
gelegenheid kakelbonte /omerjuiken mei grote hoeden uil de jaien twintig Een van 
beide gal bovenstaande reaetie, toen er een aanmerking kwam op hun uil de toon vallen
de kleding "Nu begii)pen we beter, waaiom die dominee nooit is geliouwd", aldus de 
inzender 

Opmerking Ik heb de betekenissen in 'i Nederlands geschreven, ik heb nl ont 
dekt, dal ci niel-geboien Achterhoekers onder onze lezeis /i)n, die moeite heb
ben mei ons Plat Wc /i)n bli) met deze lezeis en hopen, dat de "vertaling in 't 
Nedei lands" hen helpt, 't Achteihoeks te begrijpen 

"Met ne riemende penne deur onzen mooien Achterhook" 
Zo nuumen B Stegeman /len ballade van 74 coupletten, decte veui )oorncleden 
schreef Zowat alle plaatsen van den Achterhook, hie sprok zelt van Giaotschap, 
kwammen in zien ballade an de beurte Van de 74 coupletten gaot ter zesse aovei 
Eibaigen 't Plat van Stegeman is neet Eibaigs, mooi Aaltens, wa) kont /een an 
wool den as ebicvvene en egevvene en baetei in plaatse van bettei bevobcld 

MOOI, 't is aardig te lae/en, wat Stegeman aover Eibaigen vertelt, wat hie speci-
liek an Eibaigen von Boerdcii-)en, botteifabrieken en landbouwlo/en die| now 
met een lempken mot /uu-ken in den Achteihook, /ag i-j veui 75 jooi, too 
Stegeman /icn i lemende penne op 't papier zetten, aoveral Wat had Eibargen too 
dan veur be/unders^ Diee eier in 't waopen, de leerindustrie van Prakke en de 
BIeekeri-)c van te Kaote en de Rekkense Inrichtingen Die von Stegeman de 
meujte van ' t neumen weeid 

52 'k Wil noo eerste es vraogen in Eibargen gunds 
Hoo /e daoor an eur waopen ekommcne bunt. 
Dice goldenc eieic, dat /eg nogal wal' 
Oct wal nus /ollen ze dee hebben enommene^ 

53 Ha zoo, ik heui 't al, da's knals een vergis. 
Dee eiere staot vals door te pronkene, 
'n Paai eekle was baetei, want weel i | dal Ei 
in de oldheid as Eek hel eklonkene ^ 

file:///etsieieii
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54. Maor no, laot wezzen, nummes kik di-j der op an. 
Mien Eibargen, 'k zol ok neet weten. 
Wat 't afdeut an 't heil van dien richtig bestaon, 
Al moste dan Eikbargen heten. 

55. As röstig, klein sliidkcn, maor open en bloot. 
Buste allied bescheiden eblcvvcnc. 
Maor no, da's gien schande, de vraoge is maor: 
Heb de tieden di-j arbeid egevvene? 

56. No, gelukkig, zo 'k zeggen, daor hapern 't neet an, 
Dienen roem was dien leerlooieri-je, 
Teggenzwaordig hest ok diene pickcrtabriek. 
En wee kent neet dien stoomblekeri-je? 

57. Dien oetgestrekt karspel gaf gelaegenheid ok 
Anne stichting umme der te bleujen. 
Ja, wee kent er de Rekkense Inrichtingen neet. 
Dee compleet tot een darp hier mocht greujen? 

Zo, dat was 't dan weer. Töt 'n volgende keer. 
Laot 't OW allemaole good gaon. 

E.H. Wesselink (Hennie) 
Hondevoort 22, 
7152 BA Eibergen 
tel. 0545-471866 

: 
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BALANS 1995 

K.is 1 70 41 
Bank 7 04^ II 

Spa.iiiL-kcMing 11 4^2,12 

Vooiia.ul boeken 858,50 
Conipulci 2 000 00 

1 21 404 14 

Toelichlnig 
Vooir boeken 1 1 2^1,00 
Veikoop ^72,50 

1 858,50 

Tei ontv poiti 1 185 00 
Veiiek met pei 185,00 

0 

Reseivenngen 
1 eesappaiaat 1 1 000 00 
Ihenianuinineis U)00,()() 

Eigen veimogen 
per ^\ dec IW4 1 1') 2̂ )5 48 
iiad saldo '95 1 891 M 

Nog te belalen 1 ^ 986,25 
Betaald ON 24 ^ 7 ^ \ 4 5 
Seci kosten 252,80 

0 

Aansehal eoinpntei 2 819.95 
Alsehii|vnig 1995 819,95 

Naai Balans i 2 000 00 

1 4 ()()0,()() 

17 404,14 

1 21 404.14 

BALANS 1996 

Kas 1 U2 s9 
Bank 22 17 

Spaaiiekening ^0 421 ^9 
Computet 1 000,00 

t 31 786.15 

loelichling 
Voorr boeken 1 858 50 
Veik in 1996 858,50 

0 

Compulei 1 2 000 00 
Atschr 1996 1 000,00 

t 1 000 00 

Reseiveiingen 
1 eesappaiaat 1 1 OOO.OO 
Ihcmaiuinimeis H)()(),()() 

Voouiitbet conti ibulie 

Eigen vemiogen 
pet ^1/12-95 1 17 404,14 
Vooid saldo'96 U)()2,()l 

1 4 000.00 
6 480,00 

21 ^06,15 

1 ^1 786,15 

Eibergen, 12 apt il 1997 
loh Baake penningmeestei 



HISTORISCHE KRING EIBERGEN 
JAARREKENING 1996 

INKOMSTEN 

Contributies 

Vooruitontv. 1997 

Publikaties: 
- Old Ni'js 
- Boerenwerk 
- Di\erse uitgaven 

Monumentendag 

Jubileumavond 

Excursie 

Opbrengst filmfestival 

Rente 

Di\ersen 

Eibergen, 12 april 1997-

f 27.515.00 

6.480,00 

f 150,00 
1.147,00 
1.933,00 

Joh.Baake, penningm 

f 21.035.00 

3.230,00 

1.225.35 

362.50 

1.697.57 

164.82 

1.053.73 

76.50 

f 28.845.47 

eester 

UITG.AVEN 

Ledenadm/Secretariaat 

Algem. ledenvergadering 

Kosten en accept-giro's 

Kosten Old Ni'js 26 t/m 29 

Kamer \an Koophandel 

Monumentendag 

Jubileumavond 

Excursie 

Deelname cursus 

Aanschaf 2e hands computer 

Afschrij\ ing computer 

Rente 

Diversen 

Voordelig saldo 

f 543.60 

989.77 

545.85 

16.436.43 

61.00 

1.225.35 

467.10 

1.813.74 

160.00 

900.00 

1.000.00 

10.62 

790.00 

3.902.01 

f 28.845.47 
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HISTORISCHE KRINCJ EIBER(,EN 
BECJROTINC; 1997 

INKOMSTKN 

C\)nlribLilics 

Opbrengst hilnifestival 

l.osse verkoop 

Rente 

Diversen 

Namens liet l^estuur. 
E.H. Wesselink 
Joh. Baake 

f 2 1.()()().-

3.S(),-

1.()()().--

1.1 ()().-

1 ()(),-

r 2^.55{),-

IIIKJAVKN 

Aclni/Alg kosten 

Alg. ledenvergadering 

Kosten publieaties 

Alsehrijving eompiiter 

Verwerking aeeepl-giro 

Excursie 

Diversen 

8()(),̂ -

5.'S().-

I').5.';(),--

I.OOO.̂ ^ 

6()().--

2.'i().--

800,-

f 23.5.'iO.-






