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-î -m -̂

„ r 

*^i' ' ' ' ' ' j v^y^ ■--̂ :̂:•■■ 

l .#^^ Kroniek van Eibergen, 
Beltrum, Rekken 

,/ 
>j 

; ^ ^ 
-■<i-

\,.; en Zwolle 

7 

! ^ 

-■cr;11(,^*'^>"<-'-.PV 

' ■ • ^ 

^vtaBr^rrV:"":^:^^ •L'!«LL' 

y?r 

<-.-\'̂  
'W -Av 

lyv:,'-'.:^^;,;.'-:' %.iv. : -* ' ;^>\ ; i i 

'»'t '̂c• 
\s^<j>v.>v.vv;^;^^^'vfav-

^^P^-"-



l o ^ l ^ ^ h 0. y^ ̂ 3̂ -
Old Ni-j.s is het orgaan van de Histori.sche Kring Eibergen. 
I.idniaatschap/abonnenient kost ƒ 25,- per jaar. 
Inwonende leden betalen ƒ 5,- per Jaar, maar ontvangen hiervoor 
geen extra nummer van Old Nijs. 

Secretariaat: Historische Kring Eibergen 
Vogelen/.angstraat 34 
71.31 VD Eibergen 
Tel. 0.345-473393 

Bestuur Historische Kring Eibergen 

E.H. Wesselink. Hondevoort 22, 
J.H.J. Aarnink. Corn. Trooststraat 90, 
J. Baake. Nieuwenhuizenstraat 5, 
H.G. Schepers. Grotestraat 60, 
J. van Dijk-Sijbrandij. De Blomsggaarden 26, 
H.E. Grobbee. De Horst 7, 
J. Busink-Te Biesebeek. Lariksweg 23, 
G.H. Braakman. Holterweg 13, 
A. Dijkhuizcn-Blankvoort. Vogelenzangstr. 34, 

7152 BA Eibergen 
7482 XG Haaksbergen 
7161 VBNeede 
7151 BB Eibergen 
7151 AM Eibergen 
7141 DG Groen lo 
7151 XV Eibergen , 
7137 AG Rekken 
7131 VD Eibergen 

Administratie: Bank: 

Historische Kring Eibergen 
Nieuwenhuizenstraat 5 
7161 VBNeede 

Rabo Eibergen 
rek.nr. 31.64.48.095 

Tel. 0.345-294001 

Redactie: E.H. Wesselink, J. Baake, J. van Dijk-Sijbrandij en A. Dijkhuizen-Blankvoort. 

Foto's: J. Baake, pag. 28, 34, 33 
E.A. van Dijk, pag. 36, 39 
W.J. Heinen (coll. J. Lensink), pag. 
W. Izaks - Schaperclaus, pag. 21 
G.P. Kemink, pag. 18 
Fam. Kistcmaker, pag. 6 boven 
E.H. Wesselink, pag. 4, 6 onder 

3, 14 

Geheel of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen 
toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. 

ISSN 1381-2548 



-1-

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

12e jaargang no. 35 oktober 1998 

Inhoud van dit nummer: 

- Bestuursmededelingen blz 2 

- 't Luttikholt en Kibboets 

door Wini Keniink 17 

- Ons Zoekplaatje 19 

- Zoekplaatje nr.34 Drumband Excelsior 
door Joh. Baake 20 

- Foto muziekvereniging Excelsior 1956. 
door J. ten Hoopen 22 

- Gedenkwaardige data met een 8 in 1998 
door E.H.Wesselink 25 

- Scheppels Mankzaod 
door E.H. We.sselink 42 



-2-

Bestuursmededelingen 
« 

Open Monumentendagen. Exeursie en Exposities. 
De open monumentendagen van 1998 liggen weer aehter ons. Ondanks de 
ongunstige weersvoorspelling was het vrijdag 11 september een stralende nazo-
merdag, die aan onze exeursie naar herkomst van de Baumberger zandsteen en 
de bronnen van de Berkel een gouden randje gaf. Praktiseh alle 33 deelnemers 
gaven na afloop te kennen te hebben genoten van dit bijzondere uitstapje. 
Zaterdag 12 september was door de onophoudelijke regen een tegenvallende dag 
voor hen, die in museum, molens en kerken tevergeefs zalen te wachten op 
bezoekers. Gelukkig maakte de zondag het nog een beetje goed. 

Kerststalexpositie. Medewerking gevraagd. 
Bij ons bezoek aan het Heimathaus in Ammeloe, waar ter gelegenheid van de 
Denkmalstag (zo heet de monumentendag bij onze Oosterburen) koffie met 
kraomstuten werden geserveerd, deelde men ons mee, dat men daar in november 
een expositie van kerststalletjes wil houden. En men vroeg ons, of wij kans 
zagen, uit Eibergen enkele stalletjes in te zenden. Dat zou aan de tentoonstelling 
een grensoverschrijdend karakter geven en dat zou men in Ammeloe erg op prijs 
stellen. We hopen, dat er onder onze leden enkele zijn,die een kerststal beschik
baar willen stellen voor de expositie in Ammeloe. Men kan contact opnemen met 
een van onze bestuursleden. 
De expositie duurt van midden november tot midden december, zodat met kerst 
alle "Krippen" weer bij de eigenaars terug zullen zijn. 

Filmfestival of Foto-expositie. 
We overwegen als bestuur, of we in februari/maart ons traditionele filmfestival 
voor een keer zullen vervangen door de in Old Ni-js nr 33 aangekondigde foto-
lenloonstclling. Er hebben zich enkele mensen aangemeld om aan de inrichting 
van zo'n foto-expositie mee te werken. Maar we hebben nog weinig toezeggin
gen van foto's uit de jaren van A 1930 - 1975. En die moeten er zijn. Laat het ini
tiatief niet aan een anderover. Meldt u a.u.b. in groten getale bij E.H.Wesselink, 
tel. 471866 of J. Baake, tel. 294001 of één van de andere bestuursleden.(zie bin-
nenomslag Old Ni-js). 

Themanummer 
Dit jaar heeft de IJsvereniging honderd jaar bestaan en in dat kader hopen we 
tegen medio december een themanummer uit te geven over honderd jaar schaats
sport in Eibergen. De schrijver van dit themanummer is de heer L.A. van Dijk, 
die inmiddels voor velen geen onbekende meer is. 
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De Ramsbeek: 
geschiedenis van een verdwenen marke 

Inleiding 
in november 1650 werd voor het Hof van Gelderland een geschil uitgevochten, 
waarbij de abdis van het hoogadellijkc Stift Vredcn, Maria Sophia von Salm 
Refferscheyt, enerzijds, en Casijn Schimmelpenninck als drost van de heerlijk
heid Borculo anderzijds, tegenover elkaar stonden. De abdis voelde zich in haar 
rechten in de "Raemsbeeckermarcken" door de heer van Borculo bedreigd. Sinds 
onheuglijke tijden was ze daar erfmarkenrichter geweest: in een verweerschrift 
dal namens haar bij het Hof op 26 november 1650 was ingediend, verklaarde de 
abdis dat zij en haar voorgangers "van immemoriale ende onverdenckelichen jae-
ren in paysibile, geruslige ende continuelc possessie (...) geweest (...) is, ende (...) 
alnoch is, van 't erlfmarcken- ende holtrichterampt der Raemsbeeckermarcken". 

In een paar zinnen worden we geconfronteerd met een betrekkelijk onbekend 
stukje Eibergse geschiedenis. De Ramsbeek zullen velen wel kennen als het 
beekje dat bij de Slemphutlc in de Hollcrhoek ons land binnenstroomt en tegen-

We/Je/an(/.sr/(«/) Kam\h('ck uil 1974 nicl vlonder over clc Ramsbeek. In de verie boerde
rijen Wennmk-Polnuin en Ter Maat. 
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woordig bij de nieuwe stuw in Mallem in de Bcrkel uitmondt. Maar van een 
mark van de Ramsbeek zullen nog maar weinig lezers gehoord hebben, laat slaan 
dat men er zich op voorhand een voorstelling van kan maken. Nog merkwaardi
ger wordt het, dat de abdis van het hoogadellijke Stift Vreden beweert crfmar-
kenrichter van deze mark te zijn. Want de meeste in de geschiedenis van de 
Eibergsc marken geïnteresseerden zullen niet anders weten dan dat de heer van 
Borculo overal crfmarkenrichler was, met uitzondering van Mallem, waar de 
bezitter van het huis Mallem deze functie bekleedde. 

Het ziet er echter naar uit dat de geschiedenis van de marken in het kerspel 
Eibergen aan een gedeeltelijke herziening toe is. Dit artikel zal daaraan slechts 
een bescheiden bijdrage kunnen leveren, omdat enkele essentiële bronnen niet 
geraadpleegd konden worden. Hoewel ik daar nu niet uitgebreid op in zal gaan, 
zal ik toch alvast de stelling poneren, dat met het verstrijken van de tijd de heer 
van Borculo steeds meer rechten en bezittingen kreeg in het kerspel Eibergen en 
dat dit in hoofdzaak ten koste is gegaan van rechten en bezittingen van het Stift 
Vreden in Eibergen. Kortom: Eibergen was Vrcdens en werd Borculo's grondge
bied. En in de 17e eeuwse stukken over de mark van de Ramsbeek galmt nog iets 
van deze "voortijd" na. 

Bij dl' haakse hochl. Links hoven vlonder over nieuwe loop. op de voorgrond vlonder 
over de oude loop van de Ram.sheek. 



-5-

Het gebied 
Sinds de laatste Berkelverbetering, eindjaren '60, mondt de Ramsbeek vlakbij de 
stuw in Mallem uit in de Berkcl. In die jaren heeft het Waterschap van de Berkel 
de Ramsbeek een bijna haakse bocht noordwaarts gegeven vlakbij boerderij 
Potman. Voordien liep ze in noordoostelijke richting verder, onderlangs de bouw-
kampen waarop de huidige wijk 't Simmelink gebouwd is. Deze -gelukkig 
gehandhaafde - oude loop scheidt Eibergens grootste na-oorlogsc nieuwbouw
wijk van het meest recente uitbreidingsplan "De Berkeilanden". Tegenwoordig 
vervolgt ze haar loop ten westen van de Haaksbergseweg, waar ze een "natuur
lijke" bovenloop vormt van de oude Berkeltak die, verderop, de Wemermaat van 
de Wemerkamp scheidt. Ten oosten van de Twenteroute, nabij het busstation bij 
Grooters, nam de Ramsbeek in het verleden het water uit de verdwenen 
Simmelinkgoot in zich op. Vanaf dat punt tot de uitmonding in de Berkei ten oos
ten van de nieuwe brug heette de beek de "Pollegötte". 
De Ramsbeek, soms ook Rammelsbeek genoemd, ontspringt op 't Zwilbroek, 
waar ze begint als afwaleringsbeek van de broeklanden en van het Zwilbroeker 
veen. |zie kaartje] Bij de Slemphutte komt ze over de grens om vanaf die plek de 
grens te vormen van het ten westen ervan gelegen grote Eibergse Veld. Ten oos
ten ervan liggen de meer vruchtbare bouwkampen. Het beekdal is aanvankelijk 
smal. Bij de Rekkenseweg komt de beek in het beekdal van de Berkel (die vanaf 
Rekken verschillende lopen heeft gehad), waar ze aan de zuidoever begrensd 
wordt door (gordcl-)dckzandruggen. Ten westen van de Ramsbeek, vanaf de 
grens tot het Kerkloo, bevindt zich een relatief hoog gelegen grondmorcnevlak-
te. Hierop ligt het Eibergse Veld. De naam zegt ai, dat dit gebied niet of nauwe
lijks bebost is geweest. 
De geschiedenis van deze beek zou allang vergeten zijn, als hel gebied waarin de 
beek stroomt niet hel onderwerp zou zijn geworden van een rechtszaak. Uit 
archiefstukken blijkt, dat er iets merkwaardigs aan de hand was met de 
Ramsbeek. Eens was ze een zelfstandige mark, waarvan de abdis van het hoog-
adellijk vrijwereldlijk Stift Vreden erfmarken- en holtrichter was. Zeker tot het 
midden van de 17e eeuw was dit het geval. Merkwaardig was de mark ook, 
omdat de meeste geërfden of erfgenamen niet in de mark zelf woonden, maar in 
Eibergen, Olden Eibergen, Haarlo en Hoontc. 
De betekenis van deze mark lag in de grote houtrijkdom ervan. Dat blijkt alleen 
al uit de namen: Grootholt, Lutlickholl, Holterhoek. Bekend is ook de overleve
ring, door Huender en Odink vastgelegd, dat een eekhoorntje zonder de grond te 
raken door het geboomte van Eibergen naar Zwilbroek kon springen. Dit is een 
niet onbelangrijk gegeven zoals ik straks nog duidelijk hoop te maken. Schreef 
J.H. Hofman niet dat de overlevering slechts de toets van het onderzoek behoeft 
om als waarheid te schitteren? We zullen het zien. 
Het gebied van de mark van de Ramsbeek kende slechts weinig oude en grote 
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luchtfoto van eive Groothoh vooi de ruilverkavehng en vet houwing met uitweg naar 
Rekkenseweg, ihans uitweg naai de Apedijk 

Nieuw Luttikhoh {Apedijk 2) aan ree hier oever van de Ramsheek tegenover hel Keikloo 
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erven: Groothoit, Luttikholt en Ketterinck. Van jonger datum zijn o.m. Paalhaar, 
Slemp, Emaus, Bouwmeester, Siatman, Scholte Hofman, Bosman en anderen. 
Het verpondingsregister uit ongeveer 1650. dat de eerste "systematische" opna
me van het onroerendgoedbezit ten behoeve van de belastingheffing in de heer
lijkheid Borculo bevat, heeft in de Holterhoeck de boerderijen: Ketterinck, 
Luttickholt, de cavenstede (keuterboerderij) van Geert Bouwmeister, de kaeven-
stede van Aelbert in 't Leemslat, de caevenstede die Jan in 't Leemslat in pacht 
had van Frederick Harbers en de zijnen; het huis van Trijne Slatboems en het huis 
van Rosier Slatboem, waarvan de weduwe Bloems (Blomsgaarden!) en Luloff 
Crusbeecke de eigenaren zijn, en het erve Groetholt, dat een geestelijk erve is. 
Voor de reformatie kwamen de inkomsten uit Groothoit toe aan de pastoor van 
Eibergen. Het was het grootste erf in de Holterhoek met een belastbare pacht
waarde van 199 guldens en 10 stuivers. Eén van de boerderijtjes Slatboem heet 
later Roeterdink. 
Enkele boerderijen die op 't Simmelink (de naam is onjuist: boerderij 't 
Simmelink, oorspronkelijk een leen van de heren van Wisch, hoorde bij het stad
je Eibergen; de wijk 't Simmelink bij de Holterhoek; beter was daarom de naam 
"'t Ketterink" geweest) gestaan hebben, zijn waarschijnlijk afkomstig uit de boe
del van het erve (Scholte) Ketterinck. Deze naam is misschien niet oorspronke
lijk: in het (wat het handschrift betreft) 16e eeuwse inkomstenregister van de hof 
te Eibergen werd ze "Luttyke Hemestede off Ketterynck" genoemd. Daarnaast 
bestond er een erf Grote Hemestede. 
Wij kunnen op grond van oude vermeldingen het gebied van de mark van de 
Ramsbeek omschrijven als het gebied dat ligt tussen het Zwilbroek ten oosten 
(het mag zelfs nog niet uitgesloten worden dat de marke van de Ramsbeek en die 
van Zwilbroek, waarvan de abdis van Vreden eveneens erfmarkerichter was, oor
spronkelijk één mark gevormd hebben), het Eibergse Veld ten zuiden, 
Eibergen/Olden Eibergen (met de Simmelinkgoot als scheiding) ten westen en 
Mallem/Rekken ten noorden en noordoosten. Op de vraag of de mark van de 
Ramsbeek identiek is aan de Holterhoek, kan (nog) geen antwoord gegeven wor
den. Het is de vraag of het grote Eibergse Veld destijds tot de mark van de 
Ramsbeek behoord heeft. Dat hele gebied (Ramsbeek -l- Eibergse Veld) heet later 
"de" Holterhoek. Als het Eibergse Veld niet tot de mark van de Ramsbeek 
behoord heeft, waartoe heeft het dan wel behoord? Op grond van het straks te 
bespreken kaartje lag de Eibergse mark juist ten westen van Eibergen. 
In de 19e en 20e eeuw groeide de Holterhoek uit tot een buurschap, die hemels
breed het gebied tussen Mallem in het noorden en Zwolle in het zuiden, het dorp 
Eibergen in het westen en Zwilbroek in het oosten omvatte. De wijk 't Simmelink 
ligt in de Holterhoek. Men verliet Eibergen en betrad de Holterhoek of het 
Eibergse Veld bij het Koerhuis, nu restaurant Bellefleur op de hoek van Burg. 
Wiihelmweg en J.W. Hagemanstraat. 
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Het proces voor het Hof van Gelderland van 1650 
De aanklacht van de abdis was geïnspireerd door de bekendmaking van de 
Eibergse geërfden in 1650 dat zij publiekelijk hout wilden gaan verkopen, en 
door de ongerustheid over de "verwoesting" van de mark door de Eibergenaren. 

Openbare verkoop van bospercelen 
De openbare aankondiging van de verkoop van het hout door de geërfden begon 
als volgt: "De erffgenamen van de Ramsbecke willen verkopen haer E. eycken-
ende boeckenholt so hetselve geteickent is mett die heerenbij Ie". 
Het hout werd geveild zonder dat de erfmarkerichter om toestemming gevraagd 
was. Wel had de drost van Borculo medewerking verleend, maar in feite was dat 
illegaal. Het te kappen hout was met de bijl van de heer van Borculo gemerkt! 
En dat in de marke waarin de abdis erfmarkenrichter was en ook zelf over een 
eigen bijl en merk beschikte. 
Het moet een massale verkoping zijn geweest, zoals blijkt uit het aangehechte 
proces-verbaal van verkoping: het eerste perceel bestond uit 108 stukken en werd 
gekocht door Rogier Coster voor 54 daaler; het tweede perceel bestond uit 100 
stukken, het derde uit 109 stukken etc. Het betrof allemaal bospercelen van 
omstreeks 100 bomen groot. Geen wonder dat de abdis het ergste vreesde voor 
de mark. 

"...die totall ruin..." 
Op 29 januari 1650 (nieuwe stijl) liet abdis Maria Sophia gravin zu Salm, 
Rifferscheidt etc, te Eibergen een oorkonde bezorgen, die door koster Roeluf ten 
Dievelde op 20 januari (oude stijl) gepubliceerd werd. De abdis liet, in haar hoe
danigheid als "Erbmarcken- und Holtzrichterinne der Ramessbecker Mareken" 
in niet mis te verstane bewoordingen haar verontrusting blijken over de gang van 
zaken in de mark: 
[Doordat Gelderland pas in 1700 de nieuwe Gregoriaanse kalender invoerde en 
dus toen pas tien dagen oversloeg), bleef er een tijdsverschil van 10 dagen 
bestaan tussen het katholieke Munsterland, dat de nieuwe kalender al eerder had 
ingevoerd en het protestantse Gelderland, waar men van deze papistische nieu
wigheid nog lang niets wilde weten; hierdoor was het mogelijk, dat een brief die 
op 29 januari te Vreden geschreven en gepost werd, negen dagen eerder aan kon 
komen in Eibergen.] 

"Wir Maria Sophia (...) geben hiermit jedermennichlichen zu wissen (...) dass 
einige der herligkeitt Borckelohe, voral aber der kirspelen Eybergen und Recken 
[sic] eingesessene landtverderbs und erschedtlicher weise sich verkuhren und 
unternehmen durften, ohne einige unseren und der erbexssen und mar[k]genos-
sen vorwissen, belieben und bewilligungh, bei nachtlicher weilen und zu unzei-
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ten heimblichen und zumahlen unzuleissiger weisse, dass geholtz auff der 
Ramesbeckermarcken in grossen anzahll beinahe thaglichs, sondereinige respect 
daniederzupfhelen ind eigenthandtlich zu entfuhren, dadurch gemelte mareken 
dergestalt zu entblössen und hogst zu verwuesten, dass zum pfall ein solches 
erbschedtliches vornehmen, eingriffe und attentate durch ernstliche bestraffungh 
und sonst gedeiliche mitlell nicht renedyrt und bei zeitten vorgebieget wirdt, als-
tan innerhalb wenigh zeitt die totall ruin, vernichtigung und vollenkommener 
verwuestungh derselber Ramesbecker mareken unfeilbar zu befehre und zu .... 
stehe (...)". 

Zonder vooraf toestemming van de gewaarden ("erbexen") gevraagd te hebben, 
werden bij nacht en ontijden, bijna dagelijks, grote aantallen bomen gekapt en 
weggevoerd door inwoners van de kerspelen Eibergen en Rekken [dat pas in 
1651 kerspel werd]. De abdis vreesde de totale verwoesting van de mark. en niet 
ten onrechte! De overlevering waar Huender het over had, moet omstreeks 1650 
al verleden tijd zijn geweest. Aantasting van het natuurlijk milieu is dus bepaald 
niet alleen een zaak van de 20e eeuw. Ook de 17e eeuwse Eibergenaren konden 
er wat van. De reden was hoogstwaarschijnlijk dezelfde: economisch gewin. 
Hout was een in het bloeiende Holland met zijn omvangrijke scheepvaart een 
veel gevraagd en daardoor duur product. Is het gewaagd te veronderstellen, dat 
de Hollandse "Gouden Eeuw" de ondergang betekende van de mark van de 
Ramsbeek? 
De abdis liet het er niet bij zitten en toog naar Arnhem, waar het Hof van Gelre, 
als hoogste bestuurs- en rechterlijke instantie, om een oordeel gevraagd werd. De 
heer van Borculo, in de persoon van zijn drost Schimmelpenninck, was partij. 
Het zal duidelijk zijn, dat Borculo er alles aan gelegen was de abdis (nu geen Van 
Limburg Stirum meer) van de laatste rechten in Eibergen te "beroven" en deze 
aan zich te trekken. Terwijl de abdis haar rechten door middel van talloze 
afschriften uit oudere stukken kon bewijzen, staken die van de heer van Borculo 
er maar mager bij af: hij had er geen. 
De door de vertegenwoordiger van de abdis overgelegde stukken bieden een aar
dig inzicht in de geschiedenis van deze mark en van de rechten die het Stift 
Vreden in Eibergen heeft gehad. Afschriften van passages uit het "Vredensche 
marcken-prothocoll", het markenboek, en van andere stukken moesten haar rech
ten ondersteunen en bewijzen. Ze beschikte over meer dan voldoende bewijsma
teriaal, zoals al blijkt uit de afschriften uit het Vredensche marckenprothocoll, 
beginnend in 1583: 
Op 19 september 1583 werd de inscharing van varkens in de mark uit naam van 
de gravin zu Manderscheidtt en Blanckheim, abdis van de Stiften Elten en 
Vreden, als "holtrichtersche dess Zwilbroicks und der Ramesbecke" als volgt 
besloten: 
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'de abdis 12 zwijnen, Schulte Olminchoff 6 zwijnen, de lijfftuchtt (van 
Olminkhof) 2 zwijnen, schulte van Gyttell 6 zwijnen, schulte van Hailoe 6 
zwijnen, de ambtman (richter) van de abdij I zwijn, de "schrievei" (markense
cretaris) I/wijn, de voogd (van Eibeigen) I zwijn. Sluiter en Cock I zwijn, en 
de kapelaan van Eibergen "uth gunsten" I zwijn " 
In l'ïS'i werden het "inbranden" de inschrijving of jaarlijkse verpachting bij 
brandende kaars - op dezelfde wijze besloten De inschrijving geschiedde in het 
najaar, als de eikels van de bomen vielen Met de eikels werden de varkens vet
gemest Elders wordt dit vetmesten wel aangeduid met het begrip "akeien" 
Aangezien de oogsthoeveelheid nog wel eens wisselde, werd, alvorens tot de 
inschrijving over te gaan, "de mast' in ogenschouw genomen zo op Lam-
bertidagh, 17 september, 1610, toen bevonden werd, dat "de mast' op de 
Ramssbecke "so geiinge |was|, dass sie die unkosten, so autt den einbrant gehen, 
nit abwertfen und dragen konnen, ist dieselbe in gegenwarth [aanwezigheid] und 
mit belieben |loestemmingj der mehrentheils eibexen [geërfden) verkauftt wor
den [aan] dem broickherden Fndench Herberts" voor 15 daalder Hier maken we 
kennis met een nieuwe functionaris, de "broickheider", Fndench Herberts, telg 
uit een oud Eibergse familie Wat deze functie precies inhield, woidt echtei niet 
duidelijk Op 18 november werd alsnog besloten de 108 "mestplaatsen" voor de 
zwijnen te verdelen 
In 1612 vond de verpachting op 8 oktober plaats Vanwege de geringe mast kreeg 
iedere gerechtigde maar de helft de abdis 6 zwijnen, scholte Olminkhof 3, 
French Jochems [= Harbers[, 3, de hjftucht 1, scholte Gittel 3, scholte van 
Haario 3 etc Bij scholte Olminkhof en anderen werd aangetekend, dat zij de 
zwijnen zelf drijven (hoeden) In latere jaren weid ook een Luttickholt genoemd 
als drijver Dat ligt ook wei voor de hand, omdat een boerdeiij met deze naam 
midden m het gebied van de Ramsbeek ligt De zwijnen van de Vredense ambt 
man werden gedreven door French Jochems In 1618 hoedde hij ook de zwijnen 
van de abdis Het zwijn van de kapelaan van Eibergen werd in 1612 gehoed door 
de "alte pastoi' 
In 1618 kiegen ook de voogd van Eibergen, de schoolmeester en de koster een 
mestplaats voor een zwijn toegewezen in de mark In hetzelfde jaar werden ook 
boetes uitgedeeld wegens illegale houtkap ot andere overtredingen van marke-
bepalingen ten aanzien van het hout Grootholt had een stam gezaagd, plaggen 
gemaaid die om de telgen (jonge eiken) lagen Voor deze overtredingen werd hij 
beboet met 14 daaldei Peter Rolevmck had een stam van de schois ontdaan Hij 
werd echter met bestraft, omdat hij een arm man was 
Uitgaven van de mark betroffen vooral de wijn en het bier dat ' verteerd' werd 
bij de bezichtiging van de mast en verpachting Het hout diende uiteraard ook als 
tim- merhout voor de geërfden en anderen Inkomsten werden ook verkregen uit 
vergunningen voor het maaien van plaggen 
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De verpachtingen vonden onregelmatig plaats. Öf ze plaats vonden, hing vooral 
af van de oogstverwachting. In 1646 vond voor het eerst sinds jaren weer een 
"einbrandt" plaats. In de jaren tussen 1630 - de laatste verpachting - en 1646 wer
den de mestplaatsen soms verkocht, maar soms ook gratis uitgegeven aan de 
Eibergse en Rekkense ingezetenen. In 1646 wilde men van deze praktijken af en 
vond op 16 oktober weer een ouderwetse verpachting plaats. Vanwege de gerin
ge mast werd een ieders waardecl bepaald op een vierde deel. 
Op 19 september 1647 werd met toestemming van de abdis en de gemene erfge
namen een eikenboom bij boerderij Luittickholtt "auff der gemeinte und in der 
marcke der Ramesbecke" staand, verkocht aan schulte Ketterinck tegen de leve
ring van 15ÜÜ goede telgen, die in drie termijnen geleverd mochten worden. De 
jonge eiken dienden "zum fine [met het doel] damit die verhauwene und die fast 
vernielte marche wiederumb zu bepossen"|bepoten]. Kortom: veel hout stond er 
niet meer in de mark. De eekhoorntjes moesten hun weg naar Zwiibroek nu ook 
over de grond vervolgen. 
De rechten die de abdis in de Ramsbekermarke had, blijken ook uit afschriften 
van enkele brieven die aan haar gericht zijn. In een brief die dateert uit de tijd, 
dat gravin Agnes van Limburg en Bronkhorst abdis van Vreden was, (1603-
1645), doen de erfgenamen of gewaarden van deze mark hun beklag over illega
le houtkap door Johan ten Lutigenholtz, Grottholtz en Bempthuiss. Ook deden zij 
hun beklag over de "Eybergischen", die jaarlijks een beukenboom in de mark 
kapten, welke zij "tot eenen meyboeken gebruicken". Die oude Eibergenaren 
hadden wel gevoel voor traditie. De komst van het voorjaar werd begin mei 
gevierd met het binnenhalen van een meibeuk. 
De brief is met hun huis- of handmerk ondertekend door de erfgenamen: Egbert 
.schuit tho Giffei, schuit van Haerio, schuit Kettering, schuit te Vaerwerck, 
Philips Reimling, schuit ten Olmighoff en Willem Lougemoerss. Van deze 
gewaarden woonde alleen Kettering in de mark, de overigen kwamen uit Haarlo, 
Hoonte (Neede) en Olden Eibergen. 
In een andere ongedateerde brief, eveneens gericht aan abdis Agnes van Limburg 
Stirum, vroegen de erfgenamen van de Ramsbecke om "dat huissken, zo op den 
Ramesbeckengorden stehet", dat "dael" wil vallen, te mogen vervreemden aan 
Fredcrich Herbertz. De geërfden willen geen geld meer in de reparatie van hel 
huisje steken. Deze Herberts, die we al eerder ontmoetten als "broickherden", 
blijkt nu ook "holzbewarder van die Ramesbecken" te zijn geweest, toezichthou
der op het houtgewas. Hij was ook geërfde in de mark. Op deze "gorden" rustte 
een jaarlijk.se last van een ton bier, "gelick vor altes gebruick ist gewesen". Dit 
verzoek werd met hun huis- of handmerk ondertekend door de geërfden Schulte 
Giffei, Schuil van Haerle, Schuit Kettering, Schuit Olmighoff en Schuit 
Vaerwerck. De gebruikte huismerken zijn identiek aan die in de vorige brief. 
Het is onduidelijk, of het proces tot een vonnis heeft geleid. Ik heb althans in het 

http://jaarlijk.se
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procesdossier hierover geen aantekening kunnen vinden. Na 1650 komen 
geschillen tussen de abdis van Vreden en de erfgenamen van de mark van de 
Ramsbeek niet meer voor het gericht. Kennelijk heeft de heer van Borculo het 
markenrichterschap over de mark van Eibergen en de Hollerhoek aan zich weten 
te trekken. Wel zijn er zo nu en dan nog markegeschillen rond het Zwilbroek. 
Maar deze worden meteen tot geschillen tussen twee staten, namelijk Gelderland 
en Munster. 

De oudste gegevens 
Toch is de mark van de Ramsbeek al veel ouder. Uit een stuk van 9 juli 1446 
blijkt, dat Gert ter Horst, Gert scult ten Olvinchaeve, Roelof Woeldinck en 
Engelbert de Krijger, schuit to Oedinck, gezamenlijk raadslieden van de kerk van 
Eybergen, verklaren, dat zij met toestemming van jonker Otto van Bronchorst, 
heer van Borculo, "voor een summe gelts die ons tho behoef der hilligcn kercken 
to Eybergen mede to tymmeren" verkocht hebben aan Gerd Gruters, pastoor van 
Neede, een stuk land bij het reeds aan de kerk van Necde toebehorende erve 
Hulshof in Olden Eibergen gelegen. Hierbij behoren jaarlijks twee in de "markc 
van der Ramsbecke" in te scharen/te hoeden varkens ("verken aekerens"). Voor 
deze overdracht gaf de abdis van Vreden, als erfmarkenrichter. haar toestem
ming. 

Het proces tu.ssen "die van Olden Eibergen" en "die van Haerlo" 
In 1631 vond er voor het Hof een proces plaats tussen de geërfden van Olden 
Eibergen en de bewoner/eigenaar van het goed Leusinkkotte in Haarlo. Dit erf 
ligt op de grens van Haarlo en Olden Eibergen. Deze processtukken verschaffen 
ons onder meer een beter inzicht in de mark van de Ramsbeek. De strijd spitste 
zich toe op de rechten van Leusinkkotte op het houlgewas op de "Biesshege an 
den Klinckboom". Dit perceel lag op de grens van de buurschappen Haarlo en 
Olden Eibergen, nabij "Losencoten Hoff', zoals bijgaand kaartje laat zien uit een 
afschrift uit het "marckenboick" (van welke mark is niet duidelijk, ook het jaar
tal niet, er staat: 46, wat evengoed 1546 als 1446 kan zijn), in ieder geval ver
schenen in dat jaar op Maenendach na dach Conceptionis Mariae, voor richter 
Johan Vaeck en gerichtsiieden Henrick Stoickens en Volcker Visscher (een per 
soon van deze naam wordt aan het eind van de 15e eeuw genoemd), de broers 
Albert en Johan ten Loessenkaete. Zij hadden Johan ten Brincke, Rotger van 
Mollen, koster van Eibergen, en "Goessen, nu upten Brinck woenende", meege
bracht om gerichtelijk gehoord te worden over hun kennis van de "Harier 
Biesshege an den Klinckboom". Hen moest gevraagd worden, of dat dit perceel 
"den Loesenkater" was toegedeeld van de Ramsbeicke ure anpart". Johan ten 
Brincke verklaarde van zijn zaliger vader gehoord te hebben, dat het hout dat in 
de Bieshegen stond "totten haeve ten Loesenkaete hoerde voir des hoves anpart 
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van der Ramsbeicke". De koster van Eibergen verklaarde, dat het hem wel veer
tig jaar heugde, "dat hij marckenschriver was upter Ramsbecke als men die aec-
kerverckcn up ter Ramsbeicken inschriff, so en wart Gossen ten Loesenkaete niet 
ingeschreven umbdat hij aecker umb sijn gehucht ind huys had tott sijnen marc-
kcndcell van der Ramsbeicker vursseit". Gossen Leusenkaete had dus geen rech
ten meer in de mark van de Ramsbeek. Deze had hij verkocht of afgestaan in ruil 
voor akerrechten in het bos bij zijn huis, aldus de koster. 
Het schetskaarlje vraagt nu echter onze bijzondere aandacht. We weten, dat het 
vervaardigd is ten behoeve van het proces in 163 i. Duidelijk is ook, dat bepaal
de rechten op of in de Bicshegge onderwerp van het geschil tussen Olden 
Eibergen en Haarlo vormden. Verder is duidelijk, dat het geschil mede veroor
zaakt werd door een oudere afspraak over ruil van rechten in de mark van de 
Ramsbeek met rechten in het perceel Bieshegge. Het kaartje laat ons de positio
nering van de marken ten opzichte van elkaar zien. Opvallend is, dat de marken 
van Eibergen en Olden Eibergen door elkaar lopen en de gehele noordoostelijke 
hoek van Olden Eibergen beslaan, terwijl de Oldeneibergse "marckte" de zuid
westelijke hoek van de buurschap beslaat. Aan de bovenkant van de kaart staat 
"Die Rambsbeecke", en erbij een aantal tekens die bomen symboliseren. 
Het kaartje geeft een ander beeld dan wat we tot nu toe gewend waren. Het was 
altijd: de mark van Eibergen en de Holterhoek. De wijze waarop dit geschreven 

Achterkant boerderij Kcllennk aan Kctlerinksteeg 
voor de renovatie. 
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werd, doet vermoeden dat we hier in oorsprong met twee verschillende gebieden 
te maken hebben gehad. Het kaartje situeert de Eibergse mark in Olden Eibergen, 
terwijl Olden Eibergen en Eibergen ook nog ccn gezamenlijk deel hebben. De 
Holterhoek komt er niet aan te pas. 
Uit het andere proces weten we, dat in de mark van de Ramsbeek ook boeren uit 
Olden Eibergen, Haario en Neede geërfd waren, hetgeen mij doet veronderstel
len dat hun rechten in die mark geruild zijn tegen die van Eibergen in de 
Oldeneibergse mark. 

Een uitzondering? 
Was de mark van de Ramsbeek een bijzondere mark? Deze vraag kan alleen 
bevestigend beantwoord worden, als het gaat om de geërfden die er de dienst uit
maakten. Zij waren in overgrote meerderheid uit andere marken afkomstig. En 
dat zie je maar zelden. Het erfmarkerichterschap van de abdis in een Eibergse 
mark is niet bijzonder. Al vele eeuwen eerder, tot 1316, was zij erfmarkcrichter 
van de mark van Rekken geweest. Zij is dat vermoedelijk ook geweest in 
Eibergen/Olden Eibergen, waar zij de Olminkhof bezat, en de proosdes de hof te 
Eibergen/te Vaarwerk bezat. Ik meen hiervoor een aanwijzing te vinden in een 
proces uit 1626, alweer voor het Hof van Gelre aanhangig gemaakt, tussen Johan 
ten Groten Veldinck enerzijds en Gosen en Hendrick ter Baeck, als vertegen
woordigers van de Oldeneibergse mark anderzijds. In dat proces werd terugge
grepen op een oude akte uil 1447. Toen verkochten Johan Michaelis, pastoor van 
Eibergen, Johan de Gruiler, pastoor van Neede, Henrick van Diepenbroeck, 
ambtman (richter) van de heerlijkheid Borculo, Goerdtt van Reemen, Beerndt 
van Vorden, Goderl Oveljonck, Beerndt ten Loesencaet, Geert ter Horst, Berndt 
Hiddinck en Geerdt ter Beits, met toestemming van jonker Otto, heer van 

katholieken. 
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Bronckhoist en Boickelo |onker Henncks heer van Wiss en de gemene erlge 
namen en buien dei buuischap van Olden Eibeigen, vooi een som geld |het 
bediag wordt niet genoemd] die belacht ende gecommen is an die hillige keic 
ke tho Eibaige aan Goessen Veldinck en 7i)n vrouw Engelen, een "trigede 
waer , een viij aandeel, jaailijks in de maik van Olden Eibergen te gebruiken, 
behorend tot het Haar lose erve en 'have tho Veldrnck woe waei ende wanneer 
hem dat Irjcket genoeget und goedet te zrjn Een moor voorrecht, maar het lever
de in 1626 wel een proces in Arnhem op Voor deze verkoop en overdracht was 
toestemming nodig van de abdis van het Stitt Vreden, die deze gal op 7 decem-
bei 1447 Teizijde ineik ik op dat m het midden van de I 5e eeuw meeideie vei 
kopingcn plaatsvonden ten gunste van de Eibeigse keik Duiden deze op grote 
kerkbouwactivileiten' 
In de memorie, een sooit samenvatting en interpretatie van de stukken die bij een 
geiechteli)ke piocedure zi|n oveigelegd die ingediend is door de advocaat van 
Giotcn Veldinck weid de toestemming die vooi deze veikoop dooi de abdis van 
Vreden gegeven moest worden, verklaard, doordat zij m de voeisseide marcke 
en buyrschap van Olden Fybergen starck geerlt' was 
Wie in haar voetspoien is getieden, zal duidelijk zijn de heei van Boiculo diicct 
ot indirect In de maik van de Ramsbeek galmde nog lang na van wat ooit wei 
kehjkheid moet zijn geweest Eibergen als eigendom ot onderdeel van het bezit
tingen en lechtencomplex van het Stilt Vieden 

Postscriptum. 
In de opgang naar de preekstoel in het barokke kerkje van t Zwrilbrock rs een 
akcrend varken atgcbeeld Het hermneil aan de betekenis van de maiken 
Zwilbroek en de Ramsbeek enkele keien in een adem genoemd vooi het vet 
mesten van varkens in de eikenbossen Het symboliseert de gemeenschappelijke 
geschiedenis van de gebiedjes aan weerszijden van de giens, waarvan eens de 
abdis van het hoogadellijk viijwereldlijk Stilt Vieden eilmaiken- en holtiichtei 
was 

Eibergen junr I99H 
Bennre te Vaar werk 

Bronnen en Literatuur: 
- Rijksciichicl 111 Citldciland (RAGc) Aidinf Hof 

Civiele [lioccduicii 
kn huI Staten \an Zulphcn Verpondingskohieren 

- Huender HA Eibergen Voorheen en Thans. 1927 
Schillgaarde A P van iX giavcn Van l imhuig Stiuim en de geschiedenis 
hLinnei be/illingen (Assen 196!) 

- Smit J Cl Keik en kerspel van Neede tot 1616 in Old Nee. ^6 ^.V ^ 
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H Luttikholt en Kibboets 

Menig Kibergenaar kent de oude Saksische boerderij 't Vundcrink. Weinigen 
echter weten dat in de buurtschap Hollerhoek nog zo'n boerderij staat. Je zou ze 
tweelingen kunnen noemen. 
Maar de Holterhoeksc, 't Luttikholt genaamd, is t.o.v. 't Vundcrink in spiegel
beeld gebouwd. De "endskamer", de uilbouw aan het voorhuis, staat bij 't 
Vundcrink rechts en stond bij 't Luttikholt links. Hoewel de boerderij er nog 
staat, de endskamer is weggebroken. 
't Luttikholt wordt in 1818 beschreven als een pachtboerdcrij groot 15 ha en 
eigendom van de familie Ten Cate uit Borculo. Later is ze, samen met 't 
Vundcrink, eigendom van de Eibergse fabrikantenfamilie Prakke, die in 1907 't 
Luttikholt verkoopt aan Johan Kemink uil Dinxpeiio, die hier dan met zijn gezin 
komt wonen. Kemink was eigenlijk geen boer maar runde een klompenmakers-
bedrijf. Hij was getrouwd met een boerendochter, die terugverlangde naar het 
boerenleven. Ze heeft er helaas niet lang van genoten, omdat ze vrij jong over
leed. 
Het was voor Kemink wel een uitdaging om als weinig ervaren boer temidden 
van andere boeren te beginnen. Zeer begrijpelijk dat deze boeren een afwachten
de houding aannamen. De nieuwe boer had echter een voordeel. Hij werd in z'n 
bedrijfsvoering niet gehinderd door traditionele werkwijzen. Nieuwe methoden 
die hem beier leken, probeerde hij uil en hij bouwde een nieuw modern bedrijf, 
dal toen hij overleed, was uitgegroeid tot 50 ha. in de drukke zomermaanden 
maakte hij gebruik van studenten. Hel waren veelal jongens, die, om hun studie 
Ic kunnen bekostigen, wat moesten bijverdienen. Zulke tijdelijke hulpen waren 
ongebruikelijk. Als na de oogst de jongens weer vertrokken dan hoorde men 
soms de opmerking: "He-j el al eheurd? Bi-j Kemink bunt de kncchte weer gaon 
lopen". 
Het is niet algemeen bekend, dat de kibboets, de collectieve woon- en werkge
meenschap in Israël, al van ver voor de slichting van deze staat stamt en niet pas 
daarna is opgezet. Al voor de eerste wereldoorlog werd er met het joods kapitaal 
binnen hel kader van hel Zionisme in hel loenmalige Palcslina grond aangekocht, 
o.m. van de Arabieren. Jonge, idealistische joden vanuil de hele wereld begon
nen daar gezamenlijk collectieve bedrijven, zoals landbouw- en veeteeltbedrij
ven. Het probleem was, dat deze joden van huis uit geen boeren waren en net als 
Kemink geheel moesten omschakelen. Daarom volgden ze veelal eerst een prak
tische opleiding op een boerderij. In Nederland kon dal bij Kemink op 'l 
Luttikholt. 
Hel gezin raakte er bekend met de religieuze leefregels en de spijswetten van 
orthodoxe joden en hield er rekening mee. Want hel was voor joden niet een-



-18-

voLidig om bij niet-
jodcn te logeren. Een 
aantal jonge joden, zo
wel uil Nederland als 
uit hel buitenland heeft 
op 't Luttikholt tol hel 
begin van Wereldoorlog 
II een lijd gewoond en 
gewerkt, alvorens naar 
Palestina te vertrekken. 
Kibboetsen hebben bij 
de totstandkoming van 
de staat Israël een be
langrijke rol gespeeld. 

Vanuil de/e puur joodse gemeenschappen werden veelal de ondergrondse acties 
voorbereid en gecoördineerd. 

Wanneer ik als kind op 't Luttikholt bij grootvader op bezoek kwam, dan had ik 
het gevoel in een toch wal vreemde wereld te zijn beland. Zo vond ik het maar 
raar, dat daar mensen die geen dialect maar Duits of hoog-Hollands spraken, 
zaten te melken. 
Het lag voor de hand, dat de Eibergse jood Bram Herschel, toen hij in het begin 
van de oorlog geen kant meer uilkon, zich teneinde raad tot Kemink wendde en 
er als boerenknecht ging werken. Maar in 1942 kreeg hij opdracht zich Ie mel
den. Onderduiken op 't Luttikholt was niet haalbaar in verband met het perso
neel. Een broer van Kemink die kandidaals-notaris was, vroeg een onderhoud 
aan met de Duitse bevelhebber. Hij slaagde erin om veertien dagen uitstel voor 
Herschel te krijgen, met de bedoeling om in die tijd alsnog een onderduikadres 
te vinden. Herschel was dolgelukkig, maar de kandidaat-notaris vertrouwde het 
niet en drong aan op vertrek. Maar Herschel had een schriftelijke bevestiging van 
het uitstel en vertrouwde daar volledig op. Dat werd hem noodlottig. Voordat de 
termijn verstreken was, kwamen op een avond twee Eibergse politiemensen aan 
de deur met de mededeling dat ze opdracht hadden Herschel te arresteren. De 
boer probeerde ze even aan de praat te houden en riep naar een knecht: "Zeg 
tegen Bram dal de politie er is om hem te halen", in de hoop dat deze alsnog zou 
vluchten. De knecht verdween, doch een van de agenten duwde Kemink opzij en 
liep snel met de knecht mee. 
Bram Herschel heeft de oorlog niet overleefd. Met deze dramatische gebeurtenis 
eindigde de "joodse periode" van 't Luttikholt. 

Oude ('Il nieuwe boerderij Lultiliholl MUI de Apedijk 2. 

Eibergen, zomer 1998 
Wim Kemink 
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Ons Zoelq)[aatje 

Bovenstaande foto kreeg ik van een lid uil het zuiden van ons land. De foto is 
gemaakt door foto Kluivers uit Needc, maar het zou gaan om Eibergse personen. 
De groep van acht personen zijn allemaal in hetzelfde tenue, waarbij vier perso

nen een instrument bespelen. Opvallend is, dat de dames een sigaret in de han

den hebben en dat op de voorgrond een wastobbe staat. Waarschijnlijk heelt hel 
één met het ander te maken. Wie kan ons helpen? 

Onze vragen: 
1. Welke personen staan op deze foto? 
2. In welk jaar en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? 
3. Wie kan wat meer vertellen over deze groep? 

Reacties zowel mondeling als schriftelijk zijn van harte welkom bij: 
Joh. Baake 
Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161 VB Needc 
tel.0545294001 
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Oplossing Zoekplaatje Old Ni-js 34 

Ons Zoekplaatje in het vorige nummer, waarin we op /oek waren naar namen 
van personen van de drumband van de muziekvereniging h^xcelsior, leverde dil 
keer weinig problemen op. De personen werden snel herkend door o.a. Joop ten 
Hoopen uit Neede, F^eek Odink en Andries l/aks uit Hibergen, en een tot nu toe 
onbekend persoon die ons namen schreef op een copie. De foto dateert uit juli 
1961 en is niet gemaakt bij een rondgang door I-übergen, maar tijdens een con
cours in Gorsscl. Men deed mee in de Ie Afdeling waarbij 36 punten werden 
behaald, het hoogste aantal van alle wedstrijden, die in 1961 werden gehouden. 
Tamboer-maïtre in die jaren was Wim Pellc. 

Rij rechts van voor naar achter: 
I.Engbert Wonnink, 2..loop ten Hoopen, 3..Ian Koeslag, 4. (Jcrard Weekhout, 
.'S.Henk Ie Hoonte, 6.Freek Schaperclaus, 7.(ierrit Kuiperij ofte Spenke . X.Wim 
Vos en 9.heek Odink 

Rij 2 van voor naar achter: 
I.Geert Sloot, 2.Wim Klein Willink (jongen), 3.Bert Vermeulen (Jongen), 
4..lohan Sehapcrclaus (links boven schouder), verder niet te zien. 

Rij 3 van voor naar achter: 
I.Wim Goorhorst, Z.Tonpie Schuurman, 3.Hans Burgers (midden tussen), 
4.Anton Koeslag (lang), verder niet te zien. 
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RiJ links van voor naar achter: 
1 Peppie icn Haikel (achlci Wim Pelle), 2 Henk Koeslag (aclitci Wim 
GOOI hoi si), ^ Wim Ie lioonle, vcidci mei Ie /len 

Andere peisonen die in die tijd bi) de drumband waicn maai met op de/c tolo 
staan ol mei /i)n te herkennen, waren o a Gerrit Wonnink, Wim Riehter, Henk 
Sthul, Haim Vos Henk Klem Buiinink S|ieid Haidei, Bas Veimaat, Gciiil 
Sthapeiclaus, Henk Cieiiilsen, Kaïel Kuppeis, Wim Gievink en Henme Piins 

Vooi mu/iekliel"hebbers onder on/e le/ers voegen 
we hieibi] loe hel kiilisthe veislag, dal de vooi 
/illei van \ xtelsioi, W Schapeiclaus oniving ml 
iianden van de |uiy van de lamboei wedstrijden Ie 
(loisscl ml 1961 De |uiy bestond uil de heien G 
Boedi)ii, I^Stalmeiei en Oscai van Hemel De 
beooideling luidde 

/ IojHihU'nuii\ Ojfmers appel A van Veinzen 
Len goede uilvoeiing van de/e mars, behoudens 
de op/et van hel Trio, waai in gepunteeid ritme 

W SchancK Icms in 196/ , , , , , ^̂  ■ 
, , steeds als 11lool werd gcmaaki Qua lempo m oidc, 

V()()r7ill('t \(in t X(('lsior ° ^ ' 
alles vei/oigd /cei goede ailiculalie bi| de liom 

pellen, liisse klank, piltig iilme liompellen de vaanijes allcnuuil op de/elide 
manier dragen 
2 Stilstaande mars The joly drummer 
Uilslekcnde nuanceimg aangebiacht, ailiculalie Ie loven \ en enkele koile loliel 
kan wel w<il lellei klinkl wel eens als m 16e liguien, veidei piltige slag Conslant 
tempo Mei "̂ 6 punten een eeislc pii|s 

Dooidal hel hoogste aantal punten weid behaald ovei hel jaai 1961, weid op de 
algemene )aaiveigtideiing m IJlieeht dooi vooi/illei van Kiel de beschikbaai 
gestelde prijs uitgereikt die daaibi) hel volgende opmcikle 
"Excelsioi Pibeigen, met ^6 punten behaalde u in de lamboeiswedslii|d een eer

ste pii|s hen goede piestalie, waaiop ik liots ben De ALlileihoek is een goeie, 
hoek, dat mag best eens ge/egd woiden", aldus Van Kiel 

Als leactie op ons voiige /ockpla<il|c kiegen we van loop len Ilooiien een foto 
van hel voltallige hxeelsioi uil 1956 We plaatsen de/e lolo o\-) de middeiipagi 
na's van dit nummer Op blad/ijde 24 treit u de namen aan van alle oikcslleden. 
gestoken m nieuwe umloimen 

loll B.iake 
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Groepstoto van muziekvereniging EXCELSIOR, gemaakt in novembei 19^6 op 
De Maat achter het gemeentehuis. 

Ie rij v.l.n.r. 9 personen: 
Haiiy Kwakkel, bmpie Wonnink, lan Simmelink, deiaid Weekhout, loop ten 
Hoepen, Jan Boeyink, Henk Koeslag, (ieiaid de Boei en Peppie ten Haikel 

2e rij v.l.n.r. 17 personen: 
Bas Vermaat, Ie Spenke, Henk Gerritsen, Henk Klein Biuinink, (ieiiit 
Schaper- claus. Jan Koeslag, bieek Schaperclaus, Henk Ie Hoonte, Anton 
Kocslag, Wim te Hoonte, ilaim Vos, (ïciaid ten Arve, Kaïel Kuppeis Wim te 
Haikel, Henk Schut, Sjieid Haidei en Wim Vos 

3e rij v.l.n.r. 20 personen: 
Diligent lohan limmeimans. Kees Gaiiitsen, Wim Gievink, lohan lansen, 
Bernard Odink, Appie Boeyink, Gerrit Pelle, Henny Timmeimans, Remie 
Schoemakei, Piel llaidei. Geuit rimmcrmans, Jannie Boeqnk lo Boeqiik, 
Hendrik Lm Bomei, Geiiil Odink, Heiman Schapeiclaus, Bels Ribbeis, l-iils 
Koeslag, lohan Schapeiclaus (paukenist) en Wim Pelle (lamboui maïtie) 

4e rij v.l.n.r. 15 personen: 
Geriit Boeyink, Van Geilen, Heiman Wennink, lan Ribbeis, Chiis van den 
Heu- vel, Lammeit Schoemakei, Aiend Killen, Jitse Haidei, Jan Bats, liuida 
Odink, Gerric te Spenke, Anton Koeslag, Gerrit Bomer, Henk Kluiveis en 
Hennie Piins 

5e rij v.l.n.r. 16 personen: 
Bets Koeslag, d e n il ten Aive, iTeek Odink Il/n, lan Odink, Albeil Wassink 
Hendiik Wennink, Jan Koeslag, Willem Schapeiclaus, Geriit Ooink Ji, Heiman 
Odink, liielke Wierda, Geriit Wonnink, Hendiik Koeslag, Gen il Timmeimans, 
Jan Bomer en Willem Gooi hoi st (met vaandel) 

6e rij v.l.n.r. 12 personen: 
Hendiik Pieteisen (met schelleboom), I leek Odink (!/n, Hendiik Diepeiink, Ah 
Siggei, Willem Klem Willink, Lmbeit Schepels, Anton Ribbeis, Bcinaid 
Boeyink, Bets Abbink, Roel Schoemakei, (ieiiit Oomk Si en Bart Bievink (mei 
schelleboom) 

Needc, septembci I99X 
J ten Hoopcn 
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(iedenkwaardij»e data met een 8 in 1998 
Na de aandacht, die we in Old Ni-)s besleedden aan de vicde van Munstei van 
164X, willen we in dit luininiei enkele andeie histoiische leiten meinoieien uit 
)aren, waai van iicl |<iailal eindigde op een 8. 

1748 Hraiid in de Mallcmse Molen 
In Zwdbioek woidt dit |aai heidacht, dat de vSt Franciscuskerk daar tweehon-
deidvi)ltig jaar geleden weid ingewijd De heidenking vond uitgebieid plaats 
mei oigelconceilen en bi|/ondeie heidenkmgsnnssen Ovei de geschiedenis van 
de St I lanciscuskeik schieven we in Old Ni-|s ni 12 en 33 
Uit Eibergen valt te melden, dat ei in 1748 brand ontstond in de Mallemse molen, 
die grote schade aanrichtte Gelukkig werd de molen, die voor het malen van het 
gi.ian van de boeien onontbeeili|k w.is, heisleld dooi de cigena.ii, de heei van 
Mallcm Die had linantieel belang bi) de molen, want de boeien waien aan hem 
maalrecht verschuldigd 

1795. Vrijheid, (ïelijkheid, liroedcrschap 
Hop Maiianncke, slioop in 't kanneke 
Laai de poppetjes dansen 
(iisleien was nog de Piins in hel land 
en nu die kale iMansen 

Dil bekende volksliedje zong Nedeiiand, toen in \T-)S de Bataalse Republiek 
werd uitgeroepen, nadat een I uins Icgei onder Pichegru bi) Lobith ons land was 
binnengeliokken en haast /ondci tegenstand was o|")geiukl na.u hel cL-ntiuni v.in 
het land 
In Frankiijk was in 1789 de levolulie uitgebroken, die een bloedig einde had 
gemaakt aan het koningschap en de macht van adel en geestelijkheid. De onlus
ten bleven met bejierkl lot Fiankii|k wani de I iiiopese kei/eis en koningen voel
den /ich geioejien, de monaKJnc in iMankiijk te heislelien liet gevolg was, dal 
van 1793 lol 1815 Europa van de ene oorlog in de andeie werd gestoil, vooial 
door toedoen van de Franse generaal Napoleon,die /ich in 1804, de paus bius-
kercnd, /ell de keizerskroon op/elle en vanat toen de ene veiovciingsooilog na 
de andeie voeide I i kwam n<\ ISO )aai een eind aan de slalus c|uo \Mt 1648 van 
Munster Napoleon had lak aan de bestaande landsgien/en en /ellc /icii a.in een 
herindeling van Europa ondci supeivisie van Fiankiijk 

Ook m ons land was in de tweede helll van de 18e eeuw ontevredenheid ontstaan 
ovei hel vigerende bewind d.il steeds meei in h.inden was gekomen van een 
kleine kiing van <idei en icgcntcn tlie eika.ii de bal, d w / de baantjes locsjieel 
den 
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in 179'ï kwiiin ei een eind tian de lepuhiiek in dat )aai trokken zegevierende 
Franse troepen ons land binnen Het was hait|e winter, en /o koud, dal de "sans
culotten" /o noemde men de armoedig geklede Franse soldaten hun voeten in 
het stro hadden gestoken 
Stadhouder Willem V sterk verontrust dooi de koningsmoorden in I iankii|k, 
hield het voor ge/ien en week naar Fngeland uit De Fransen weiden dooi de 
tegenstanders van de stadhouder, de patiiotten, als bevrijders begioet / e hadden 
een haast moderne pamtlettenoorlog gevoeld om het volk tegen de stadhoudei en 
diens regermg op te stoken En /e kregen in steeds bredere kring steun liun 
legenslandeis in de Slaten-Cieneiaal vonden geen militaiie steun in het builen 
land, er was niemand, die nog een cent gal voor het vooitbestaan van de bipia 
150 jaar oude republiek / e was dood De patriotten riepen de vrije Bataalse 
Republiek uit, die een nieuw bewind /ou invoeren, gebaseerd op "Viijheid, 
Gelijkheid en Bioedersthap" de uit I iiinkiijk oveigewaaide leu/e die nu na 
2()()jaai, nog steeds de olliciele gebouwen in hiankiijk sieit 

1798. Kerste Nederlandse (Jrondwct komt tot stand. 
Maai het bleek de paliiolten al spoedig dat legeien niet /o eenvoudig is voor 
wie geen ervaring heelt lii weid een nationale vergadering bijeengeioepeii maai 
dat "nieuwe" gezelschap betekende nauwelijks een breuk met het verleden Velen 
van hen kwamen uit adel en rcgentenlamilies uit het oude regiem 
Over een ding waren ze het eens ei moest een giondwet komen I en giondwet, 
waarin de rechten en plichten van vorst en volk stonden omschreven, was voor 
1795 in Europa iets onbekends Vorsten hadden er nooit behoefte aan gehad, zich 
regels door het volk te laten vooischrijven Het Franse volk was het ceiste in 
Luropa, dat dooi een ievolutie een giondwet had gekregen Het heelt nogal wat 
voeten in de aarde gehad, voordat de eerste grondwet van de Bataalse Republiek 
een teit was Er heerste van meet al aan onenigheid, oi de bestaande zellstan-
digheid van de gewesten moest woidcn gehandhaald ol dat er een centiaal 
bestuur moest komen vooi de zeven piovincies 
Het eerste ontweip weid op 10 mei 1797 met giole meerderheid dooi hel kies-
geiechligde volk weggestemd Van de 400 000 stemgeiechligden kwamen er 
slechts 135 ()()() opdagen en van hen stemden slechts 30 000 voor Na twee-en 
een hall jaar was de Bataalse Republiek nog stuuiloos Maai met steun van de 
Fransen en een staatsgreep, die een aantal tegenstanders monddood maakte, ging 
een tweede giondwetscommissie aan hel werk 
Deze kcei lukte het, zij het, dat men hel kiezeisvolk drastisch had geselecteeid 
De wet werd met 165 520 stemmen voor en slechts 11 597 tegen aangenomen 
Een kunstje" 
De giondwet maakte een eind aan de gewestelijke zellslandigheid De regering 
weid vcidceld ovei due machten de wetgevende, bestaande uit twee via geliap-
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le verkiezingen geko/en kamers, tie uilvoerentle, beslaaiule ui( vijf benoemde 
direeleuren, bijgeslaan door acht ministers, en daarnaast was er de onalliankelij-
ke rechterlijke macht. 

Ontluikende democrutie de kop ingedrukt. 
De heerlijke rechten wertlen afgcschal't, wat invloed had op het platteland. Ook 
op liibergen, want het betekende het einde van hel bewind van de heren van 
Borculo, waarvan de laatste de stadhonder Willem V himself was geweest. Hn er 
kwam vrijheid van godsdienst en gelijkheitl van allen voor tie wet. In dat laatste 
herkent men iets van de verklaring van tic rechten van tie mens, zoals die vanuit 
de nog maar kort beslaande Verenigde Staten van Amerika was overgewaaiti naar 
linropa. Helaas is er van de uitvoering weinig terecht gekomen, want de vrijheid 
zou slechts kort duren. Vanaf 1X06 manifesteerde zich Napoleons dictatoriaal 
bewind steetls nadrukkelijker en vanaf 1810 was er van vrijheid geen sprake 
meer. 

I'jif^el.sc spolpivitl op Napoleon, die Europa voor :i(li:cll "inpikl" 

Pas m 1X1 V toen Napoleon was verslagen, kreeg ons laiitl zijn onalliankelijkheid 
terug.Iin weer een andere grontlwet. Maar die van I79X was tic eerste en tiaarom 
na 200 jaar nog waard, Ie vermelden. Zeker ook, omdal in deze wet tie basis wei tl 
gelegd voor de moderne democratie, zoals de scheiding van wetgeventlc, uitvoe
rende en rechterlijke macht en tie scheiding van kerk en staat, die het eind bete-
kentle van het sinds 164X bcstaantlc principe van "één rijk, één gotlstlienst." 
'I'ijdperk Munster exit. 
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/ y / ? Nedeiland viell hond) ididiii^i oniillhuiki li/kln id nu l < i<paaiU n, "iials deze hl/ 
de spDoiluum aan de Nieuw sliaal 

In Rekken Menie men ona/liankeli/klieidsleesl U indijk nul (\ieide) \()lksleesl en ((nsi> 
In de eeisle "Rekkense I lednsdie ham" enkele dodileis van lioeMiik dt smul. ilie 
mei Ahhink van de Kappenwaevei één van de houwers was. 

file:///ieide
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IS48. De (Jnnidwelshc'i/ieiiinfj viiii I li()rl)ecke 
In 1848 was weei eens een levolulie in F^idnkri|k uitgebroken Hel was tie deide 
na die van 1789 l)e tweede van |uh 1810, had een eind gema.ikl a.in tie legeiing 
van Kaiel X, ml het huis van de Houibt)ns waaitt)e tiok dc laatste koning \M\ 
vot)i de levolude I otlewi)k XVI had beht)oitl, the /i)n leven op het schavt)! had 
nK)elen laten 
De/e )uliievt)lutie VAU 18^0 ^loeg ovei naai liiussel en /ou leiden U)l tie alschei-
ding van Belgie van Nedeiland, die na een /inlt)/e tiendaagse veldlochi en achi 
laargchaiiewai in 1819 /i|n beslag kreeg In februari 1848 beklom hel volk van 
Paii|s opnieuw de b.uiic.ulen t)m weei een kt)ning van de troon Ie sloten l)e/e 
levolulie /OU iii vi)l |aai li)d leiden lol een tweede kei/eiii|k ondei Napt)le()n lil, 
een zoon van Lodewijk Napoleon, die van 1806-1810 koning van ilt)lland was 
geweest Dit kei/eiii|k /ou tluien v.in 18'ï^ 1870 en cintligen mei tie I lans-
Duilse ot)ilog v.in 1870 1871 It)en veilot)i I iankii|k /i|n liLeisLiitle pohlieke 
l^ositie in 1 uit)pa 
De lebiuaiiievolulie van i\iii)s, the diingendei dcUi ot)il vit)eg om volksinvloetl 
op de regeling, wekte dan ook oveial m Luropa beroering Ook in Nederland had 
een steeds gloeiend deel van tie v(H)in<imeie buigeis gent)eg van hel motleine 
tlespt)lisme van Kt)ning Willem I (.illes vot)i hel volk ma.ii niels d(H)i hel volk) 
en van tliLiis /oon Willem II Hel kt)n mei l.ingei tlal hel landsbesluui een /aak 
was, die vooibehouden was aan de koning en diens adellijke adviseuis, die deels 
dt)t)i benoeming van de koning en deels dt)t)i geliaple veikie/ingen gekt)/en wei 
den ml kiestt)lleges, waai op de buigei, laai slaan de aibeidei, n,iuweli|ks invloed 
hati loen veischeidenc Duitse vorsten toegaven .lan libeiale eisen in hun land, 
koos ook kt)ning Willem II, waaischi|nli|k ml viees vooi oveislaan van de l'ianse 
ievt)lulie naai Nedeiland, hi| heimneide / i th de opstand in Biussel van 1810 
maar al Ie gt)ed, vt)oi een meei hbeiale iegeiingsvt)rni Hi| gal aanwi)/ing, de 
grondwet radicaal Ie hei/ien Ln wentltle /o het ievt)hitiegevaai al 

Ite^in van modern democratisch stelsel. 
Aan de/e giondwetswi|/iging is de naam van l)i IK I ht)ibecke onlosmakelijk 
verbonden I li| was hel brein achter de her/iening, die op ^ novembei 1848 door 
beitle kameis weitl <i.ingenomen / i | hel, dal de koning eivtK)i ge/oigtl hatI tlal er 
een meLitkilKitl vooi tie hei/ienmg w.is ( Hij kon in het best.uintle stelsel 
iinmeis /elt kamerleden benoemen) 
De belangii|ksle veiandeiing die tt)t stand kwam, was een stelsel van diiecle ver-
kie/mgen vot)i kamei pitwinciale stalen en gemeenleiaden De ministers waren 
vt)t)itaan vei.mtwooidmg schulthg aan tie volksveilegenwot)itlmg De kameis 
kt)nden een immstei en een heel kabinet naai luns sluien Al was lht)ibecke het 
brein achter de nieuwe giondwel, hel /ou lol 1852 duien, vt)t)idal hi) als minis
ter de k.ins kieeg de oigameke wetgeving t)p gang Ie biengen, the mlvoeiing 



-30-

I9e eeuw.se politiek: Conservatief contra Liberaal. 
Links de conservatief Mr F.A. Baron van Hall { I79I-IH66), minister van financiën van 
Konini; Willem I en Willem II. 
Rechts prof Dn J.R. Thorhecke, (1796-1872), van 1853-1872 leider van drie liberale 
kabinetten. 

moest geven aan de nieuwe grondwet. De conservatieven hadden zich zolang 
mogelijk tegen Thorbeckes nieuwlichterijen verzet. En waren bepaald niet trots 
op het feit, dat Nederland in 1848 de meest vooruitstrevende grondwet van 
Europa bezat. 
't Is interessant te constateren, hoe in de loop der tijd het linkse liberalisme steeds 
meer naar rechts is opgeschoven en op links plaats maakte voor de sociaal
democratische vleugel, die niet ophield te pleiten voor maatschappijvernieuwen-
de ideeën, die naast liberale begrippen als individuele vrijheid vooral solidariteit 
met de maatschappelijk onderliggende groepen in haar vaandel voerde. 

Eibergen 1848 
De grondwetsherziening zou ook gevolgen hebben voor het gemeentelijk bestuur 
van Eibergen. Voor het eerst kreeg ook het katholieke volksdeel via de gemeen
teraad deel aan het gemeentelijk bestuur. Alle godsdienstige gezindten kregen 
gelijke rechten. De rooms-katholieke kerk was geen missiekerk meer, missiesta
ties werden oiTicicle parochies. Op de St.Matthcusparochie te Eibergen, volgde 
die van Onze Lieve Vrouw ten hemelneming te Beltrum en tenslotte die van de 
H.H.Martelaren van Gorcum te Rekken. 
Maar ook het overgaan van gemeenschappelijkheid naar individualisme was een 
kenmerk van het nieuwe liberale tijdperk, de gezamenlijke markegronden wer
den tot particulier bezit gemaakt. Particulier initiatief en ondernemerschap, lei
dend tot de 19e eeuwse industrialisering waren kenmerken van de vooruitgang, 
waarover o.a. H.A.Huender schreef in "Eibergen voorheen en thans". 

http://eeuw.se
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1898: Inhuldiging koningin Wiihelmina 
Een nieuw tijdperk breekt aan voor Nederland. Men zal later spreken van de 
"aera Wiihelmina". Ze zou een halve eeuw duren. Tot 1948. Weer eenjaartal met 
een 8. Toen kwam koningin Juliana en nu hebben we Beatrix. Een eeuw lang een 
vrouw als staatshoofd, nog nooit eerder vertoond in Europa. 
Er is in 1898 naar de gewoonte van die dagen met zware woorden gejubeld over 
de "kroning" en "troonsbestijging". In werkelijkheid was er voor het koperen 
koorhek van de Nieuwe Kerk een platform met vier treedjes, waarop twee pas
sende stoelen waren gezet, één voor de koningin-moeder Emma en één voor de 
net achttien jaar geworden "troonopvolgster" Wiihelmina, die zich op die dag 
zeer eenzaam en zenuwachtig heeft gevoeld, zoals ze zelf schreef in haar boek 
"Eenzaam maar niet alleen": "Zou ik nog wel stem hebben, straks in de kerk", 
vroeg ze zich af, toen ze onder het baldakijn van het koninklijk paleis naar de 
kerk schreed. "Gaat het goed, meneer Grovestins?" vroeg ze aan de dichtstbij
zijnde adjudant. Gelukkig, haar stem was er nog. "Uitstekend" antwoordde die. 
Wie haar vijftigjarige regeringsperiode overziet, en de erbij horende foto's en 
munten, ontdekt, dat er eigenlijk meer Wilhelmina's zijn geweest. Eerst het 
"koninginnetje" van 18 jaar, een meisje haast nog. met de opgekamde haren en 

( 

Onder een baldakijn van vissersnetten schreed de IS-jarige Wiihelmina op 6 september l 
1898 tussen de stram in de houding slaande militairen en onder de muziek van het 19e i 
eeuwse volkslied "Wien Neerlands bloed door de aderen vloeit" van het paleis op de ; 
Dam naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar de inhuldiging phuits vond. \ 

\ 
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jLc 

Hel lienerkonnii-uinelie Willielmind in 
/iS'9cS', (1(1/ zich zondei haar moeder zeer 

een:uam voelde: "Terwijl mijn moeder <d 
in de kerk zcit, moest ik alleen met al die 
onbekende heren van het paleis naar de 

kerk lopen". 
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'm^^HHV m. r̂ ^̂ l̂ 
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Konini^in Wilhelmina in I9J4. 54 jaar 
oud. In (wille) rouw na het plotselint^ 

overlijden van haar i^enuud prins 
tl end rik. 

De (intoriiaire, strijdbare Wilhelmina met 
f^ehalde vuist: "Leve hel Vaderland!" 

Koniiii^in Wilhelmina op leejlijd."Moeder 
des Vaderlands", na een leven vol pliehls-

hetraehliiiii, i^odsvruehl en leiderschap, 
at heidend voor haar idealen. 
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de slanke hals Dan de "voistin", een met onknappe viouw , gekleed m lobe met 
baret, op weg naai lampgebieden, zoals in 1927 naar Eibergen en Beltrum na de 
cycloon Dan de stii)dbaie Wilhelmina tijdens de ooi log 4()-4S en tenslotte 
koningin Wiliielmina na de beviijdmg van I'M') In bontkiaag, met hoed, die 
bijna het hele hook! omhulde, de armen stiak langs het geiende eenhcidseos-
tiium Ge/et, met slank meei Moe en teleiiigesteld als zovele veizetsmensen, die 
zich een andei Nedeiland hadden vooigesteld na de beviijdmg Maai koninklijk 
volhoudend Als een rots m de biandmg Zo staal haai beeld m steen uitgehou
wen, een biok onveizettelijkheid aan de Maas m Rotteidam Een/aam, maai met 
alleen, zoals ze haai leven zeil bcsehrcel in hel boek met die tilel 

KiherKcn 1898 
De gemeente Eibergen het de inhuldiging van koningin Wilhelnuna met onop 
gemerkt vooibijgaan Wat vooi leesten ei zijn gehouden, is mij onbekend i-oto's 
uil die jaien ziju eig schaais | j i beschiijvmgen van leesten heb ik niet gevon
den Wel onderstaand "adres van hulde en verknochtheid aan H M Wilhelmma", 
in "zware woorden gevat", verzonden dooi de gemeenteiaad van Eibergen op 27 
augustus IX9X 

Aan HM Willn liniiui konm^in </( i Ncdcihiiidcii 

Mevrouw, 
Met dankhacirheid \ei\iild vooi de uii:e en :en(iiiiikc i(i>((iiiin \tiii lUiii 
Ma/esleil de Konin^in-Weduwe Rei;< iilc s en dup tlooidiom^c n i an hel i^eu K hl 
dei Kiooiisheslimini;' van {Jv\e Ma/esleil als konnn^iii dei Nedeihiiideii hieiiiil 
de Raad der ^eineenle Lihen^eii (Uin Uwe Mti/esteit lei'"' diei i>ele^eiilieul zijne 
onderdanige Hulde (n hetuniuiv, i cm \ eihux hiheid met de hede dat Gods ze^en 
lol III leii^ti \aii ddi^di op Uwe Ma/esleils H(^((iiiiii nun^c iii\Uii cii lol r< (,'</; 
en VOOI spoed \aii het Ncdeihiiidsihe \olk di ons dieihaai vadeiland 
Uwe Ma/esleits i^etioiiwe oinh Khtiicn ch Rcuid dei i^eiiieente 1 ihei^eii 

* Kiooiisbcsli|ging Vciwamng van Iwoc bcgii|i|KMi kionmg en lrooiisbcsii|ging Buiclc 
bcgiiiiiicn slaan echter niel oji hel Nedeilands koningM.liap in ons land woiden koningen 
en koninginnen ingelnildiüd 

** hen laalloul|c lei diLi gckgcnliLid inocl /iju k diLi gi.li.gi.iilieid 

Wie waren de leden van de laad m IS9S ' 
Buigemeestei was W i l Smits (1X79 190^), wethoudeis I D Schuiink en (i I M 
Olminkhol en leden A Cl J Hummk, I I h B Reiiink, .1 Th Reijeiink, 11 Piakke, 
(J I ten Cate, (i I Kocslag,, H I Meijeis en I H Bennink 
Amblen.iien w.iien (i I ile long, secietaiis, A C M van 1 ps Reeimk, ontvanger, 
bode 11 I Beiimnk, klokkenist I II lansen, G I Bomeis, B I Holslede en G 
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Simmelink waren atlezers van de publieaties, doodgravers waien H. Ni|land en 
G.J. Kollhof en P. Klots Schellelaars was gemeente arts. Dan was er nog vroed
vrouw P Lageveen, veearts H. Maar/e en een voor ons totaal onbekende funetie 
van schullei lokaliteiten tot verkoop van sterken drank werd bekleed door B. 
Buijnink. Tolgaardei was F.J. Floor, naehtwakers H.J. Bennink en M.G.J. Weeink 
en op/ichteres der brandblusmiddelen was de weduwe Seholten geb. Groot 
Bruinderink. 
Als gereehtsdienaar functioneerde deurwaarder P. te Nijenhuis en als gemeente
opzichter A.J. ten Harkei. Houder van het telephoonkantoor was M.A. 
Hummelink. Fibeigcn had sinds enige jaren n.l. een Post- en Tclegraan<anloor in 
de Giotestraat. In totaal dus een ambtenarcncoips van 20 peisonen. F.i is in hon
derd jaar heel wat veranderd! 

Bevolking 1898. 
De bevolking van bibergen bestond m 1898 uit 2621 mannelijke personen en 
2535 vrouwelijke, samen dus 5156. Dat was evenveel als in 1851. Dus er was in 
50 jaar geen enkele bevolkingstoename ontstaan. We zijn sinds 1898 dus meer 
dan verdrievoudigd. Aan de verkiezingen voor staten-generaal, provinciale sta
ten en gemeentreraad namen resp. deel 887, 886 en 823 kiesgeiechtigden. De 
gemeentelijke inkomsten bedroegen in 1898 ƒ 30.297,89. Dus nog geen zes gul
den per inwoner. 

//; /<V9<S' werden et in veel dorpen en sleden Wilhelminahoinen i^epltinl in Liheii^en op 
de hoek Dorpwlrdul ((iiolesinuil) en Nieitw\traat (.1 WHd^enumsliaiil) /ie. hoe aUes 
(huil i\ 1 eiiiiuh ld 
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In Rckkoi weul lussen kcik en school cc/i Willu hiiiiuihooiu f^cplant. 
Maar ook deze is er iiicl meer. 

(icmeentewerken: Molen.s, Bcrkel en Kiolerin^en. 
Er werden in 1898 verbeteringen aangebracht aan de nieuwe en de Mallemsche 
molen en ook aan de Bcrkcl. De als gevolg daarvan betere afvoer van het bcr-
kelwatci /oigde ervoor, dal de landcii|cn nicl nicei /o lang onder water stonden. 
De waterleidingen (= sloten) werden geruimd dooi de waterschappen. Stil
staande plassen vond men nauwelijks meer in 1898. Hel landschap vcrandcidc 
dus toen ook al door bemoeienis van de mens. 
Vernieuwing van de Dorpsstraat had de afvoer van water in de daarlangs lopen
de sloten verbeterd, hetgeen de reinheid /eer ten goede kwam. Mest werd in hel 
dorp niet meer aangetrolTcn. Verbetering van putten maakte het ponipwalcr hel
der en beter. Overigens vond men de kwaliteit van het welwater goed, /odat ver
betering van het drinkwater niet nodig werd gevonden. Hoe men dat bepaalde, 
wordt niet vermeld, de gemeente beschikte niet over een ge/ondheidscommissie. 

Weerbaarheid 
Er was in 1898 geen brand geweest. De politie controleerde de brandblusmid-
delcn. Bij de koninklijke landmacht waren in dat jaar 10 mannen ingelijfd. De 
actieve sterkte der schutterij!!! (wanneer /ou die /ijn opgeheven?) bedroeg, /oals 
de wet die voor Hibergen vordeide, 107 personen. De reserve telde 82 man. 
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Eibergen, allemaal boeren, geen vuilnisophaaldien.st. 
Doordat nagenoeg alle ingezetenen enig landbouwbedrijf uitoefenden werd alle 
afval en vuilnis tot bemesting gebruikt. Hoc kostbaar mest toen nog was, blijkt 
uit het feit, dat het straatvegen door de gemeente problemen opriep. Want, "wie 
de straat veegt, heeft ook de mest", heette het. De paarden en de koeien tilden 
hun staarten nogal eens op bij hun vervoer door de Dorpsstraat. Die mest schep
ten de aanwonenden maar al te graag op. Mest was in 1898 nog "betuun." 

In 1914 bracht koningin Wilhelmina een bezoek aan de drijlnemenjahhek van de fa. 
Prakke. Volgens het krantenbericht bij de foto was de bevolking zeer verheugd over de 
onverwachte komst van de "hooge landsvrouwe" en hij hel bezoek aan de jabriek toon
de ze veel belangstelling in het bedrijf. 

Ziekten 
Er waren veel gevallen van mazelen in 1898. Maar ze waren niet kwaadaardig 
van karakter. Er werden kosteloos ontsmettingsmiddelen verstrekt en er waren 
verpleegsters en "diakenessen", die hulp en bijstand van gemeentewege kregen. 
Er werden 121 personen ingeënt tegen koepokken. De bezoldiging voor de 
geneesheer bedroeg ƒ 250 en die voor de vroedvrouw ƒ 275. Of ze alle 150 in dat 
jaar geborenen voor dat geld ter wereld hielp, vermeldt het overzicht niet. 
Wanneer men in aanmerking neemt, dat er in datzelfde jaar 89 inwoners overle
den en er maar liefst 34 huwelijken werden gesloten (op 5()()() inwoners), dan 
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moet er dat jaar een bevolkingsoverschot zijn geweest. Dat zag er gezond uit. In 
1918 zou het aantal sterfgevallen 128 bedragen. Heel wat meer. Misschien een 
gevolg van de Spaanse griep, die ons land toen teisterde.. 

Scholen. 
Eibergen telde in 1898 vier openbare scholen voor gewoon lager onderwijs, (n.1. 
te Eibergen, Rekken, Beltrum en Zwolle), één voor mulo (was dat misschien een 
z.g. tweejarige kopschool op de lagere school?) en één bijzondere school. Dal 
was de in 1890 gestichte Willem Sluiterschool. Elke school had 1 hoofd en 1 
ondcrwijzer.Aan de o.1.school te Eibergen werkten ook nog 2 onderwijzeressen. 
in totaal waren er 12 personen in het onderwijs werkzaam. 

De totale kosten van dat onderwijs bedroegen in 1898 de fabelachtige som van 
ƒ 11.999.43. Er was ook nog een bewaarschool met I onderwijzeres en 2 help
sters, (boksenbindsters) volgens het gemeenteverslag. Maar hier pronkte de bur
gemeester met andermans veren, want die bewaarschool was in 1866 gesticht 
door de hervormde diaconie en die droeg ook de financiële lasten daarvan. En dat 
zou nog jaren het geval zijn, tot de invoering van de wet op het kleuteronderwijs 
van 1955. 

Het Armwezen 
De toestand der "behoeftige klasse"(zo drukte men dat anno 1898 dus nog uit) 
was volgens het verslag van de burgemeester vergeleken met vroeger zeer bevre
digend te noemen. Op enkele uitzonderingen na werd er geen armoede geleden. 
Werk was er meer dan genoeg en de lonen waren verbeterd.Er was overvloed aan 
levensmiddelen en die waren goedkoop. 
Buitengewone armenzorg aan enkele gezinnen, die door uitzonderlijke omstan
digheden in armoede waren geraakt, werden geholpen door armbesturen, buurt 
of particulieren, waardoor armoede werd voorkomen. De gewone middelen ter 
bestrijding van armoede waren hulp, bedeling door armbesturen (zo heette dat 
toen, armen werden bedeeld) in geld of natura en door het verstrekken van werk. 
(Ook moderne middelen werden dus aangewend: werk, werk, werk!). Dat werk 
bestond uit het bewerken van grond voor boscultuur of het graven van grint (bij 
de ballastput?). 

Landbouw en Economie in 1898 
Het zal niet verbazen, dat in een plattelandsgemeente van 1898 de voornaamste 
inkomensbron de landbouw was. Aan de resultaten van landbouw en veeteelt 
wordt dan ook veel aandacht besteed in het gemeenteverslag. Het moet een gun
stig jaar zijn geweest; de rogge was goed, de haver bleef kort, maar droeg veel 
zaad, de boekweit was beter dan in 1897. 
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tarwe, bcbou 
rogge. 
haver. 
boekweit 
aaidappels 
erwten,bonen 
vlas 

tl 

It 

It 

tl 

tl 

II 

wd 20 ha 
1451 ha'" 
220 ha 
43 ha 

320 ha 
30 ha 
10 ha 

De opbrengst van de aardappels was /eer voldoende, geen ziekte in de aaidap 
pels, bonen, erwten en knolgewassen hadden een lagere opbrengst, de /omei 
spurrie en het klaveigroen waren goed, de herlstspuriie was laat 
Het vee was ge/ond, ei was geen mond- en klauw/eer De veepnj/en echter 
waren laag Er was veel varkenstok en de prijs van de biggen was hoog, ook die 
van paarden en veulens 

De export naar Duitsland lag stil, Duitsland had de grenzen gesloten Het verslag 
geett zelts een ovei/icht van de bebouwde oppervlakte per gewas 

opbrengst 18 hl per ha 
20 hl pei ha 
27 hl per ha 
Kh lpe iha 

nOhipe iha 

450 kg per ha 

Als bijgewassen werden geteeld mangclwortels, boerenkool, koolraap, woitels, 
zomerknollen, spurrie, maïs Eibergen kende geen tuinbouw en geen bloemen-
kwekers Er waren 2 boomkwekerijen c a 5 ha groot Men zag overal vruchtbo 
men bi) de hui/en en boerderijen maar geen boomgaarden Oudere Eibergcnaren 
/uilen dit beeld heikennen en /ich ook nog wel de populaiie ooitsooiten van toen 
herinneren, zoals meikeisen, spekkersen,sint jansbaezen, aolbaezen, stekkebae-
zen, sint jaopinksappels, loggepioemen, sterappels, belletleur, winterblomme-
/uuten, kottelpeien, herepeien, )uttepeien en/ 

Veestapel en Eibcrj»se Markt 
Voor boeren en andere ingewi)den is het interessant te Ie/en van hoe weinig 
omvang de Eibergse veestapel toen was Wat is er veel veranderd op het platte
land Er waren in Eibergen toen 528 paarden geregistreerd, 3655 runderen, waar 
van 2067 stuks melkvee'" Er waren 378 schapen geteld en 355 geiten (de koe 
van de ai me) Varkens waien er 2544 Thans voor éen boer nog te weinig om van 
te leven Van milicupioblemen buiten de mest op straat leest men dan ook niet 
Hoenders waren ei 15()()(), ganzen 800, /wanen 200, bijenkorven 265 met een 
opbrengst van 17 kg honing per kort Pri|s / 1,60 per kg Koeien werden ver
kocht voor / 72, De/e schamele optelsom /al wel weinig heimwee naar 1898 bi| 
de boeren van Eibeigen opioepen Op de Eibergse markt waien 162 koeien aan 
gevoerd, magere varkens 394 en biggen 1155 De veemarkt is al haast sinds 
mensenheugenis verdwenen Het laatste lestantje beleefden we nog in de vijlti-
ger ]aien, toen ei nog een schamele biggenmaikt resteerde 
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t l l H 

Op 25 februari W31, het was hartje winter en er lag sneeuw, kreeg Eibergen bezoek van 
Z.K.H. Prins Hendrik, de gemacd van koningin Wilhelniina. Hij was in Eibergen in het 
kader van een inspectiereis langs alle E.H.B.O. hulpposten van hel Roode Kruis. Hij 
stond hekend als een man die hield van gezelschap, een biertje en een goede sigaar. Hij 
staat dan ook (als enige van het gezelschap) met een sigaar in de hand op deze foto. De 
E.H.B. O.-post was blijkbaar ergens buitenaj. Maar waar? Was de verpleegster op de j'oto 
zuster Driebergen die hier van 1921 tol 1946 directrice was van het Frot. ziekenhuis 
was? Wie herkent er nog Eibergse personen op de foto? 
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Nijverheid 
Na de landbouw komt m het verslag de nijverheid aan bod Daaiaan woidt wei
nig aandacht besteed De tabrieksni|vciheid gaat mcrkbaai vooiuit en er is volop 
weik, weid ei geconstateeid Genoemd woiden een dnjlnemenlabiiek en een 
stoomblekerij. "En ei woidt m het dorp veel gebouwd", heet het. Wat de groot
handel en de winkelnciing betielt lezen we, dat er in schors en hout weinig han
del was en de winkelnering had weinig resultaat, de onderlinge concurrentie was 
gioot Botei en eieien werden veikocht naai Holland 
Er werd kunstmest geïmporteerd uit Duitsland en de expoit bestond uit varkens
vlees, boter, eieren, geslacht rundvee, eveneens naar Duitsland 
De scheepvaart op de Bei kei bestond niet meer en ri|tuigdicnsten waren ei ook 

met in Eibergen Het isolement was dus nog aardig groot in 1898 

Den Tol. Van Tolhuis naar Meubelfabriek 
Een interessant detail uit de gemeenteiaadsnotulen van 1898 is nog de veikoop 
van het tolhuis aan de Deventer Kunstweg op de grens met Groenlo Het tolhuis 
werd gekocht door een zekere Scharenborg Diens schoonzoon Westholt begon 
na de Tweede Wereldoorlog een meubellabiiek in Eibergen naast die van Groot 
Landeweei Hij noemde die labriek Den Tol Die naam in Bibeigen heiinneit dus 
aan het vroegere tolhuis aan de Deventer Kunstweg, weet Jan Kok uit Beltrum te 
vertellen. 

1918. Einde Kerste Wereldoorlog 
Het valt op, dal er dit )aai in ons land nauwelijks aandacht woidt besteed aan het 
einde van de Eerste Weieldooilog Ti|dens de/e ooi log wist Nedeiland /ich afzij
dig te houden in Hianki i)k en België leelt de/e ooi log voort als de "grande guer
re", en woidt daai nog elkjaai heidathl Er /ijn dit jaar nog weei enkele boeken 
verschenen over de afschuwelijke loopgravenoorlog van toen Tot 1941 weid op 
de Nedeilandse scholen veiteld van de Duitse kei/er Wilhelm II, die in 1918 naai 
Nedeiland was gevlucht en sindsdien als asiel/oekei gastvii)heid genoot op 
huize Doorn Intussen tretten we m ook in Eibeigen nog enkele spoien aan van 
de naweeën van de Eerste Wereldoorlog. 
Het drong tot Nederland door, dal ei veel Weense kmdeien leden onder armoede 
en hongei En ei werden tieintianspoiten geoigamseeid om Weense kindeien hiei 
bij pleegouders weer op krachten te laten komen Eén van degenen, die /ich daar
voor inzette, was de bekende meester Heuvel uit Borculo, volgens Greta 
Boeijink- Wedcl, wier ouders met /es kindcicn in 1922 naai Nederland kwamen 
en toen vooi altijd /ijn gebleven Ei kwamen nog enkele andeie kinderen naai 
Eibergen, zoals Stetanie Semrad, die na een eerste verblijf voorgoed terugkeei-
de Ze trouwde latei met Jan tei Haikel, die op bijna de laatste oorlogsdag in 
Doetinchem dodelijk werd gctiollen toen Engelse vliegtuigen een aanval uit-
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voerden op het centrum van Doetinchem. Stefanie stierf enkele jaren later op 
zeer jonge leeftijd. Ze liet vier nog jonge kinderen achter, die opgroeiden in 
pleeggezinnen. Opmerkelijk is, dat deze Oostenrijkse kinderen, die voor een 
vakantieverblijf naar Eibergen kwamen, werden opgenomen in de gezinnen 
Schaperclaus, Ordelman en Van der Las, allemaal van socialistischen huize. Hel 
lijkt waarschijnlijk, dat die kindertransporten van toen werden georganiseerd 
door een landelijke instelling uit de socialistische hoek van de samenleving. 

Eibergen, september 1998 
E.H. Wesselink 

Oiüf'iniünf'cn als gevolg van Wereldoorlog I. 
Het jaarverslag van I89H van de gemeente meldde, dat er weinig ontginningen meer 
plaats vonden. Er werden nog wel woeste gronden gebruikt voor hel maaien van plag
gen voor bemesting en zo hier en daar werden nog schadden gesloken, maar beide 
hedrijvigheden namen af. De kunstmest luul zijn intrede gedaan. Kort na de eerste 
wereldoorlog echter werd er weer ontgonnen vanwege de werkloosheid onder de arbei
ders. De internationale handel en vooral die met het totaal ontwrichte Duitsland lag 
stil. Op de foto een groep Eihergse arbeiders hij ontginningswerkzaamheden aan de 
Winterswijkseweg achter d'n Drostler" .Van l.n.r R.Himmelberg. W.Ooink, voerman 
Abbink. ./.Hoe ij ink (met bijl) B. Hoe ij ink, en H. Ribbels. Onder de paardekoppen J.ten 
Els en rechts met schop .1. Jelly. 
Foto uit: "Kent u z.e nog, de Eibergenaren" 1974. 
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Scheppels Mankzaod 
Van Pap voern en ofholln. 
Len van on/e leden hee neuml / i th W Vellman, bezorgen mie) een paai heel 
olde versjes, dee'k nog neet haddc Fn dus was ik dooi heel bh \ met hn ik 
hoppe, on/e lae/ers ok 't Eerste is een veis)en, dat grotmooder /ong, at /e de 
kleinkindei hielp bi | 't papettcn, schril hee der as oetleg bi ) 't Ging /o 

"Hossebossee, hossebossao, 
nes met pioemen en melk der nao 
Wee wil on/e Mientjen kopen ^ 
On/c Mientjen* kowwe neet missen 
Want dat kind kan dubbeltjes pissen 
Hossebossee hossebossao, 
nes met pioemen en melk dei nao " 

* MiLrilicn kon iialiuiiltk ok landicnian) ol Dicnekcn htilcii 

'k Zo! bes willen wetten, wee dat olde versjen ok kent Volt 't owluu ok op, dal '1 
grotmoo was dee de kleine potwortels mos voeren' De mooder kon neet emisl 
worden bi-j 't wark op de del Ie ol op 't land Opoes kokken dan 't etten en passen 
op de kinder 
't Volt allied weer op, dal 't in dee olde versjes en iiemkes heel vake geel aovei 

de eerste laevensbehoetten En doorbi-j waien weurde as pissen en poepen net /o 
gewoon as etten en drinken 7oas ok in 'l volgende 

Kmd Ofhollen 
Hanne met de wanne kwam van baoven 
Meeg in 'l veui dal de vonken slaoven 
De vonken slaoven in alle heuke 
Too mos Hanne met de wanne an 't /euken 

Wi-| geelt bi-j dit versjen den volgenden octlcg in ons "algemeen beschaafd 
Nedei lands" Dan kont Neet Achleihookeis l bcllei begiiejien Het "kind olliol-
len"(=at"houden) ging als volgt Vooral 's winters speelde /ich op de boerderij het 
ge/inslevcn 's avonds at bij het open vuur Als de kinderen naar bed moesten, 
kleedde men /e uit bij hel warme vuui Voor hel laatste plasjc ging men niet mei 
het kind naai het koude en onveilichle athleihuis Men tilde hel kind van achle 
ren op en hield het als in hurkhouding /o mei de blote billel|es boven hel vuui 
De warmte stimuleerde de neiging lol piassen, mede ook dooi het het gesis van 
hel vuur en de sloomonlwikkeling Dc/e "miegedamp" werd bij hel / g "veur 
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oetpissen" dooi de opstijgende warme lucht van het vuui via de schoolsteen 
algevoerd 
Het lied van Hanne met de wanne maakte dit iitueel compleet en het kind ging 
met een geheel geleegde blaas de nachtrust in Ovei de vraag, wat de wanne met 
Hanne te maken had, moet men met teveel nadenken De twee woorden voiin
den het juisle /insiitme Hanne was een veel vooikomende naam en wanne een 
veel gebiuikt vooiweip op de boeideiij Dat men een klein kind /omaai in t vuui 
het pissen, lijkt ons met on/e luxe en comfort misschien wal ongeciviliseeid, 
maar hel was heel praktisch en paste heel natuurlijk in de sobeie leelwij/e van 
toen Wij /ongen daaiovci 

"Weet jc nog van toen ' 
Van toen er nog geen pispot was'̂  
Toen pisten we in de schoen" 

Maai dat liedje sloeg, /oals /oveel kinderliedjes, nergens op 

Dat men een eeuw geleden in mindei loyale omstandigheden leetde dan wij nu, 
blijkt uit hel volgende iaadsclii|mpje, waaiin in boeientaal ciyptisch weid 
gezegd, wat ei bi| de "grote leu" aan smakelijkheden op talel kwam 

"Ne gespojjen, ne gedietten, 
en ne eerswis, 
dee koj vinden op den herendis " 

Heden len dage kan men de/e heerlijkheden honing, een ei en tong ook op de 
dis van de "gewone man" vinden 

N ii honing woidl dooi de bi| uitgespuugd, 
Lcn Cl wordt door de kip uitgekakt 
eeiswis eers = aars konrgar wis van wissen afwissen 
dus eerswis is de long, waaimee hel lund /ich de achleihaiid likl 

"Wat de grole leu al met lekkei vindt" /o lijkt dit boerenge/egdc lijntjes op te 
merken Al vinden /e alles vies, wal uitgespuugd of gekakt wordt ol waaimee 't 
gat wordl afgeveegd, als 't op talel staat, viagen /e niet, waar 't vandaan komt 

Ons laslij»e dialect. 
In 't Eibeigs dialect wordl de Nederlandse "oe" klank in hel meervoud van woor 
den als "hoeken /oeken boeken" een "eu" "heuke, /euken beuke", en ook 
"vuur" woidt ongeveer uitgespioken als "veur" Zie in de tekst "Meeg in 'l veui 
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". Waar men in 't Zuiden van de Achterhoek spreekt van "huuke, buuke, /uuken 
en vuur",, zegt men in de Noord-Achterhoek "heuke, bcukc, zeuken en veur". En 
woorden ais "door" en voor", maar ook "deur" en "Heurneman" bijvoorbeeld, 
spreekt men in Eibergen uit als een lange "u": "Ik bun der vuur" en "de malle lig 
vuur de duure". De Nederlandse ui-klank wordt soms als u, soms als oe uit 
gesproken in de gemeente Eibergen. Rasechte Eibergenaren spreken van hoes en 
moes, in Beltrum hoort men huus en moes. Voor 't meervoud hoort men moezc 
en muuze. Vuist is altijd voes, maar gruis is gruus en geen groes. bruin is broen, 
maar men hoort ook al het verhollandste "bruun", net als pruumen naast proe-
men. Maar juist is altijd juust en nooit joest. En buit is nooit boet, dus da's geen 
Achterhoeks woord. Maar huid is weer wel hoed, niel te verwarren mei het 
Nederlandse woord hoed, want dat is hood in 't Eibergs. Een kluif is geen kloe-
ve, maar gewoon een bot. Snuiven is in de hele Achterhoek snoeven en buigen is 
overal buugen en geen boegen. Ruiken is wel weer roeken; een huif is een huuvc 
en geen hoeve. En uien bunt siepels. Uien is een verbasterd Frans woord. Wie 
weten wil, hoe dat zo gekomen is, moet de taalontwikkeling van oud-Duits via 
Middelhoogduits naar modern Duits bestuderen en ontdekt dan een groot deel 
van de bronnen van ons dialect. 

Ons dialect is voor buitenstaanders een systeemloze warboel en als Eibergenaren 
dan ook nog onderling in hun uitspraak verschillen en slordig mei klanken 
omgaan, is de verwarring groot, zoals bij de naam als Beunk, Buenk en Buunk, 
en .Huurneman of Heurneman. Zo noteerde politieman Mom in een procesver
baal in 1940, dat een Duitse soldaat een fiets had meegenomen van A. 
Huurneman. Na veel gezoek kwam ik er achter, dat het A. Heurneman was. 

Verbastering 
In het Simmelink lag een weide met de naam Havekosweide, zei men. Bij eerste 
navraag leek dat Havcrkortweide te moeten zijn, maar nauwkeurig onderzoek 
leverde de eigenlijke naam Havikhorslweide op. 
En zo kan 'k nog een hörtjen deur (duur) gaon. Misschien een volgende keer. 

Bedankt veur (vuur) wa'k ekregen hebbe an inzendingen. Moor ik holle mien 
(miej) belaefd anbevaolen veur(vuur) nog meer. 

Good gaon, allemaole. 
Hennie Wesselink, Hondevoort 22, 7152 BA Eibergen. 
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