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Bestuursmededelingen 

Ledenvergadering in teken van dialect. 
17 april 1999 - 14.30 uur in Muldershuis. 
We houden onze ledenvergadering dit jaar weei, zoals de laatste jaren gebruike
lijk, in het Muldershuis bi] de Mallemse molen en wel op zaterdag 17 apii! 
Na hel huishoudelijk gedeelte gaan we luisteren naar mevrouw Dim Hiddink-
Dijkman uit Lochem, die ons zal amuseren met verhalen en voordrachten in het 
Achterhoeks dialect 
De vergadeiing begint om 14 30 uur en dank zij mevrouw Hiddink. die een flexi
bel piogramma heelt, kunnen we tegen 17 uur sluiten 
We hopen, dat veel leden deze middag willen bijwonen 
Vanwege de hoge kosten is het niet mogelijk, de jaarstukken aan alle leden van 
tevoren toe te zenden Ze zijn voor aanvang van de ledenveigadenng in het 
Muldershuis in te zien Na de ledenvergadering zullen de goedgekeurde stukken 
in het eerstvolgende Old Ni-js worden afgedrukt 

Old Ni-js voor visueel gehandicapten. 
Eén van onze leden vroeg ons, of het mogelijk is, van Old Ni-js een gesproken 
versie te maken We hebben besloten te onderzoeken, ot we dit kunnen Zijn er 
leden, die ervaring hebben met het op de band zetten van teksten'' 
Mensen om in te spieken zijn er al wel, maar technici voor het opnemen en ver
menigvuldigen van bandjes missen we nog Wie wil meewerken, melde zich bij 
éen van onze bestuui sleden 
We hebben al enkele mensen, die graag van een bandje met een gesproken Old 
Ni-js gebruik zouden willen maken Meer gegadigden voor het beluisteren van 
het gesproken Old Ni-js kunnen zich bij ons melden 

Veldnamen Beltrum. 
Nu de kaarten met veldnamen van Beltrum ook getekend zijn, krijgt men in 
Beltrum, net als enige jaren geleden in Eibergen, gelegenheid, de kaarten met de 
gevonden namen te bekijken en eventueel wijzigingen en/of aanvullingen aan te 
brengen in overleg met de veldwerkers 
De kaarten worden opgehangen in de Hassinkhot en zijn daar te bezichtigen op 
16 en 17 maart a s De juiste tijden worden nog bekend gemaakt in "Onze Gids" 

Themanummer 1999 
Er zijn plannen voor een uitgave van een herziene gedichtenbundel van de 
Eibergse dialectdichter Gerrit Odink, die schreef onder het pseudoniem "De 
Holter" We hopen deze uitgave te doen verschijnen als themanummer 1999 
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Excursie zaterdag 29 mei 1999 
Reisdoel: Kasteel Het Nijenhuis te Wijhe/Heino 
Vertrek : 12.45 uur vanaf parkeerterrein Parallelweg (Muziekgebouw) 
Kosten : ƒ 35,- per persoon, incl. entrees en 3 consumpties. 
Maximaal aantal deelnemers: 45 personen. 

We menen er opnieuw in geslaagd te zijn een interessante middagexcursie te 
kunnen aanbieden. 
Het kasteel Nijenhuis, vlak bij Hcino gelegen in een prachtig landschap, is weer 
heel anders dan kasteel Bergh, dat we vorig jaar bezochten. 
Het Nijenhuis, of Nienhuys, zoals het in de 15e eeuw heette, is nooit een burcht 
geweest met verdedigingswerken, maar een havezathe, een soort van buiten
plaats, die diende als zomerverblijf van aanzienlijke adellijke geslachten. De 
eigenaren behoorden tot de z.g. hofadel, die in de 17e eeuw verkeerde in stad
houderlijke kringen in Den Haag (en Londen) en na 1800 bestuursfuncties 
bekleedde in de provincie Overijssel en in diplomatieke dienst stond van de 
koning. 
We komen bekende namen tegen als de Bentincks uit de tijd van koning-stad
houder Willem 111 en als laatste bewoners de Van Pallandts, die we ook tegen
kwamen in kasteel Rozendaal. 
Het kasteel heeft een rijke geschiedenis en een interessant interieur, waarover ons 
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in een rondleiding van 1 '/2 uur veel verteld zal worden. Omdat de adellijke fami
lie er gezelligheid zocht, zijn de ruimtes minder groot dan in kasteel Bergh. 
Daarom kunnen slechts 15 bezoekers tegelijk worden rondgeleid. Maar dat wordt 
plezierig opgelost. 
Voor en na de rondleiding worden we in een bijgebouw, dal tevens museum is, 
getracteerd op thee(of koffie) met Heinose koek. 
Dan is er een interessante tuin met een zeer bijzondere beeldengroep, n.1. een 
aantal personages uit de "Camera Obscura" van Hildebrand, het beroemdste lite
raire werk uit het begin van de 19e eeuw. En er staat een bronzen standbeeld van 
"Wilhelmina", het beroemde beeld van de beeldhouwster Charlotte van Pallandt, 
waarvan het origineel staat in Rotterdam. Deze beelden maken een korte wande
ling door de tuin tot een bijzondere ervaring. 
Wie niet in tuin, of mogelijk zelfs interieur, is geïnteresseerd, kan in het museum 
in het bouwhuis, het voorgebouw, een prachtige kunstverzameling bewonderen. 
Wc zullen er tijd tekort komen. 

Na ons bc/ock aan Het Nijenhuis sluiten we deze excursie af in Markelo, waar 
wc in het romantische boerderij-restauranl "De Kopren Smorre" met zijn histori
sche Twentse interieur kunnen genieten van koffie (uit de smorre) met krenten
brood. Dat zal zeker smaken. 
Tegen 19 uur hopen wc weer in Eibergen terug te zijn. 

Aanmelding telefonisch 
of door inzending van 
bijgevoegde aanmeldings-
strook aan het adres: 
Annie Busink-le 
Biesebeek, 
Lariksweg 23, 7151 XV 
Eibergen, 
tel. 0545-471498 of bij 
geen gehoor 0545-471866. 
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Goede Vrijdagviering. 

In onze christelijke samenleving werd de Goede Vrijdag door protestanten en 
rcxims-katholieken anders gevierd. Dit artikel gaat over de viering in de rk kerk, 
waar de Goede Vrijdag een dag van boete en versterving was. 
De rk-kerk kent vasten- en onthoudingsdagen. 
Volgens één van de vijf'gebixlen van de rk-kerk is Goede Vrijdag een vasten- en 
onthoudingsdag. Op vastendagen gold het gebod voor volwassenen om zich te 
beperken in het eten en op onthoudingsdagen om op die dagen geen vlees of jus 
uit vlees te gebruiken vcx>r personen vanaf 7 jaar. Vleesgerechten vielen daar ook 
onder. Spekvet was ervan uitgezonderd. 
Er waren afzonderlijke vastendagen en onthoudingsdagen, maar voor een aantal 
dagen gold, dat ze zowel vastendag als onthoudingsdag waren. De voorgeschre
ven vastendagen van vroeger waren de veertig dagen voor Pasen, een aantal vigi
liedagen en de quatertemperdagen. Vigiliedagen waren vasten- en onthoudings
dagen die voorafgingen aan de grote kerkelijke feestdagen, zoals de woensdag 
voor Hemelvaart, de zaterdag voor Pinksteren en de dag voor Kerstmis. In de 
oudheid zijn er meer geweest, maar die waren in de loop der eeuwen al opgehe
ven. Thans is er geeneen meer. Quatertemperdagen waren de eerste woensdag, 
vrijdag en zaterdag van elk kwartaal. De woensdagen en zaterdagen ervan waren 
enkel vastendagen, maar de vrijdagen daarvan waren vasten- en onthoudingsda
gen. 
Alle overige vrijdagen van het jaar waren onthoudingsdagen, behalve wanneer 
die vrijdag viel op één van de kerstdagen of nieuwjaar. 
In de loop van de laatste jaren zijn de meeste van de voornoemde dagen niet meer 
voorgeschreven. Alleen de Aswoensdag en Goede Vrijdag worden nog steeds als 
vasten- en onthoudingsdagen door de rk-kerk gehandhaafd. 
De Goede Vrijdag werd door de eeuwen heen door een groot aantal rk-gelovigen 
nog extra verzwaard door er een aantal persoonlijke verstervingen aan toe te voe
gen. Volgens de verhalen van mijn ouders en hun leeftijdgenoten werd door de 
mannen op die dag geen tabak, sterke drank gebruikt of andere genotmiddelen 
zoals suiker of honing, dit laatste gold ook voor de andere huisgenoten; ook voor 
kinderen. In een groot aantal gezinnen werd de Goede Vrijdag een "zwartdag" 
genoemd wat het eten en drinken betrof. 
Het menu van het morgen- en avondeten bestond uit een beperkt aantal sneetjes 
roggebrood zonder iets erop. Bij het bereiden van het middageten werd geen 
boter, olie, of vet gebruikt en er werden ook geen melk of eieren gebruikt. De 
middagmaaltijd bestond meestal uit natgekookte aardappelen en daarnaast soms 
wat in water en zout gekookte bonen of erwten. Om de dorst te lessen, werd door 
sommigen op die dag alleen maar water gedronken (hun motivatie was: Onze 
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Lieve Heer had het toen nog veel slechter), anderen gebruikten slappe zwarte 
koffie of soms thee, maar dan wel zonder suiker of melk. 
Door de meeste boeren werd er op die dag niet op de akkers gewerkt om geen 
aanstoot te geven aan hen die dan "zondag" hielden. Meestal werden er in de tuin 
of rondom het huis wat aangepaste werkzaamheden vericht. 
De timmerman gebruikte op Goede Vrijdag zijn gereedschap niet, omdat zijn 
vakgenoten daarmee het kruis voor onze Heiland hadden gemaakt. Ook de smid 
smeedde die dag niet, omdat zijn vakgenoten de nagels hadden gesmeed. Ze wil
den hiermee een genoegdoening geven aan de Heiland en daarmee hem hun 
medeleven betuigen. 
Al deze gebruiken werden in de beginjaren van onze eeuw door velen traditie
getrouw nageleefd, in de loop der laatste tientallen jaren hebben we bijna alles 
gezamenlijk "afgeschaft". 

Haaksbergen, 18 januari 1999. Jan Aarnink 
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Van een Barak en haar Bewoners. 

Op donderdag 10 deeember 1998 kreeg de Eibergse brandweer even na zessen 
de melding binnen, dat er aan de Rekkenseweg een houten woning in brand 
stond. 
"Onze Gids" meldde, dat het ging om een pand, dat bekend stond als "de keet van 
Meijer". De brand was nog net voor het donker ontstaan volgens een buurjonge-
tje, maar toen de brandweer korte tijd later arriveerde, stond het sinds enige tijd 
niet meer bewoonde huis in lichterlaaie; er was geen redden meer aan. 
Het gebouw, vroeger met het aanzien als van een blokhut, en toen veelal "barak" 
genoemd, stond er sinds 1914. Bn dat is al weer zo lang geleden, dat de achter
kleinkinderen van de bouwer, B.H.Blankvoort, die woonde op de plek, waar nu 
supermarkt C1000 is gevestigd, inmiddels de middelbare leeftijd hebben bereikt. 

Wereldoorlog I. 
De barak werd in september 1914 gebouwd om onderdak te verschaffen aan vijf
tig soldaten van de grenswacht, die toen in het kader van de mobilisatie in de 
Hollerhoek werden gelegerd en was zodoende in Eibergen de laatste tastbare her
innering aan de eerste wereldoorlog van 1914-1918. 
Dat is lang geleden, maar als we kennis nemen van wat er zich nu anno 1998/99 
afspeelt op de Balkan tussen Servië, Bosnië, Albanië en Kosovo, en van de ellen
de, waarin een Nederlands bataillon daar gestort werd tijdens gevechten tussen 
Serviërs en Bosniërs, lijkt het soms, of we teruggeplaatst zijn in de tijd van 1914, 
toen de eerste wereldoorlog uitbrak als gevolg van de moordaanslag, die een 
Servische nationalist pleegde op de Oostenrijkse kroonprins, aartshertog Frans 
Ferdinand en diens echtgenote prinses Sofie tijdens een bezoek aan Sarajewo. 
En het lijkt erop, dat op de Balkan de oude tegenstellingen van toen nog steeds 
beslaan en worden uitgevochten onder nieuwe vaandels en leuzen. 

Mobilisatie in Nederland anno 1914 
Op 30 juli 1914 werd de algehele mobilisatie afgekondigd. Alle miliciens en ver-
lofgangers van alle lichtingen werden opgeroepen om zich onverwijld op 1 
augustus te begeven naar de voor hen voorschreven plaats van opkomst. 
Er kwamen toen plotseling 2()().()()() man onderde wapenen. De bewapening van 
het leger was bepaald niet indrukwekkend. Er was gebrek aan zwaar geschut en 
aan mitrailleurs en wat er was, was verouderd. Ook kleding, schoeisel en uitrus
ting van de miliciens was verre van bij de tijd. Slechts één op de veertig solda
ten had een stalen helm, en één op de tachtig had een gasmasker! 
Hoe gering de mobiliteit was, blijkt uit het feit, dat het hele leger beschikte over 
10 vrachtauto's, waarvan er overigens in ons land toen nog maar 140 waren. 



Foto van grenswacht van 21 augustus 1914. gemaakt bij Schollen-Hofman aan de 
Rekkenseweg. 
Op onderste rij naast de melkbus o.a. links H.Pasman en rechts darritsen. en bode 
Simnwlink. 
Midden in de rij W. Simmelink (schider), Sprick. Nijcnhuis, W.Boeijink. Temmink en 
Pasman. 
Op bovenste rij o.a. Schenk. T.Katnmeijer. W. Scholten. Voor het luik o.m. G..I.Pelle, 
Wansink en Geesink, aldus G.Odink in hoekje "Kent u ze nog... de Eibergenaren, 
1972." 
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De burgemeesters moesten opgave doen van het aantal auto's in de gemeente. In 
Eibergen bleken er dat vier te zijn: J.E. Prakke had er één, en ook mevrouw 
Prakke-Luitcn en dan nog wethouder H.H.ten Catc en dokter Veening. De bur
gemeester G.H.Smits reed in een koets. 

Militie - Landweer - Landstorm. 
Militie was in de vorige eeuw het ambtelijke woord voor de krijgsmacht. 
Soldaten waren miliciens. Deze woorden herinneren aan de tijd, dat ons landle
ger op Franse leest was geschoeid. Wie na vervulling van zijn dienstplicht met 
groot verlof ging, bleef nog zes jaar oproepbaar tot actieve dienst. 

Na deze periode werd men vijfjaar ingedeeld bij de landweer en daarna, tot zijn 
veertigste jaar, bleef men ingedeeld bij de landstorm, wal betekende, dat men 
ingeval van algehele mobilisatie kon worden opgeroepen.Dal de Nederlandse 
bevolking zich weinig tot dienstneming in het leger aangetrokken voelde, moge 
blijken uit het feit, dal de regering in 1914 opriep lol deelneming aan de vrijwil
lige landstorm. Er meldden er zich nog geen 2()()() aan. 

Grenswacht bij Scholten aan de Rekkenseweg. 
De meeste soldalen van de grenswacht kwamen uit de omgeving. 
Omdat er geen onderdak voor ze was, werden ze voorlopig ondergebracht op de 
deel van Scholten-Hofman, wiens boerderij aan de Rekkenseweg ongeveer lag 
tegenover de plek, waar de nu afgebrande barak stond. Volgens een krantenbe
richt zouden ze in twee boerderijen zijn ondergebracht, maar het is niet bekend, 
welke die tweede boerderij is geweest. 
De ontvangst bij Scholten moet hartelijk zijn geweest, want de Borculosche 
Courant meldde, dat op 11 september van dal jaar er een feestavond was geweest 
voor de militairen, waarvoor de deel van boer Scholten voor de vijftig grens
wachten en hun familie was herschapen in een concertzaal. 

hlan houten loods als onderdak. 
Vijftig man op een boerendeel, dat kon in augustus nog net, want het vee liep bui
ten. Maar er moest natuurlijk voor de winter een andere oplossing gevonden wor
den. Die kwam er eind september, want op 6 oktober 1914 meldde de Zulphense 
Courant: 
"Eibergen, 5 October. Naarmate het gure jaargetijde nadert, waardoor het vee zoo 
zachtjes aan des nachts opgestald dient te worden, breekt ook voor onze land-
weermannen het tijdstip aan zich van een ander bivak te voorzien. Van regce-
ringswcge is derhalve aan den heer B.H. Blankvoort alhier opgedragen het bou
wen van een houten loods, welke voldoende ruimte biedt, om al de manschappen 
tot dusver bij twee landbouwers geherbergd, onder te brengen, waaraan levens 
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hladzijde uit winkelkashoekje van mevr. Blankvoort ten Woltlmis. 
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een wachtlokaal, cantine enz. wordt toegevoegd, terwijl eveneens door den aan
nemer voor de menage zal worden gezorgd." ') 

Wat precies werd verstaan onder "menage", is niet duidelijk. Wel heeft de fami
lie Blankvoort een kasboekje uit 1914 bewaard, waarin staat, wal Derkje 
Blankvoort- ten Wolthuis aan etenswaar voor de soldaten inkocht bij de kruide
nier Koersciman, (later Tc Bicsebcck), die een winkel had tegenover het huidige 
postkantoor. Zoals uit de hierbij afgedrukte bladzijde uit het kasboekje blijkt, 
ging het hoofdzakelijk om de aankoop van brood (stoeten), koffie, cichorei, thee 
en zeep. Boter en broodbeleg was er niet bij. De soldaat mocht dan recht op zijn 
brood hebben, uit het kasboekje wordt niet duidelijk, of er welcens beleg op het 
soldatenbrood kwam. Maar ook voor de "gewone man" waren toen boter, kaas, 
spek of andere lekkernijen op het brood geen dagelijkse kost. 

Van de mobilisatietijd van 1939 kennen we het liedje: 

"Rats, kuch en honen is het soldatendiner. 
Rats, kuch en honen, doe daar Je maahijd maar mee. 
Vree is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand. 
Hollandse soldaten leven voor het vaderland!" 

Hoe groot de vaderlandsliefde van de grenswachters in 1914 was, weten wc niet 
en ook niet, wie dat soldatendiner (meestal stamppot) bij de grenswacht in de 
Holterhoek verzorgde. We zien op een foto wel een soldaat met een pollepel in 
de hand. Dus zullen ze wel een eigen kok gehad hebben. 

Het huis van Blankvoort op den Hagen blijkt wel een inloophuis voor de solda
ten geweest te zijn, want Hanna, een van de dochters van .I.H.Blankvoort weet 
nog, dat haar oudste zuster Riek,later getrouwd met Bertus Ribbels, die koster 
was in de hervormde kerk, heel wal zakken heelt genaaid van grote lappen jute. 
Die moesten dienen als strozakken, waarop de soldaten sliepen. Een van de eer
ste karweitjes, die een opkomend soldaat kreeg opgedragen, was hel vullen van 
zijn strozak met vers stro. 

Op 20 Oktober 1914 meldde de krant: 
"Eibergen, 19 October. Het nieuwe wintcrvcrblijf voor den grenswacht is dezer 
dagen door de manschappen betrokken en geelt een elk, die er een kijkje komt 
nemen de overtuiging, dat dil verblijf zoo aangenaam en gcriefelijk mogelijk is 
gemaakt, wachtlokaal, slaap- en eetzaal, ziet er alles even flink uit, alleen het 
laatste deel, dat tevens als cantine dienst doet, heeft nog wat versiering nodig. 
Lectuur van allerlei aard zal er steeds welkom zijn." ') 
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Grensgebied met Slagboom. 
Zo kreeg dus de grenswacht Holterhoek onderdak aan de Rekkenseweg. 
Haar taak was het bewaken van het grensgebied met wachtposten aan de grens
overgangen bij Oldcnkottc en Holterhoek. Er zijn foto's van soldaten bij café 
Grenszicht in de Holterhoek. Ook bij de grens in Oldenkotte zal een wachtpost 
geweest zijn en van een wachtpost op de Needseweg (thans Haaksbergseweg) 
voor de brug, bestaat ook een foto. Het lijkt erop, of op alle toegangswegen naar 
Eibergen (c.q. hel grensgebied) wachtposten van de grenswacht waren aange
bracht. Bij de barak konden de soldaten zelfs de Rekkenseweg afsluiten met een 
slagboom. 
De wegen waren bepaald nog geen snelwegen. Van de verharding ervan moet 
men zich niet teveel voorstellen. De meeste waren grintwcgcn en zowel de 
Rekkenseweg als de Zwilbroekseweg waren met grint oi' bazaltsteen verharde 
karresporen met een voetpad (tevens fietspad) ernaast. Over de weg waren over
dwars palen gelegd, de ene week op de linker helft, de andere week op de rech
ter helft, om te voorkomen, dat de boerenkarren diepe wagensporen in het weg
dek zouden maken. Gerrit Stomps (93 jaar) weel, dat die palen in 1930 ook nog 
gebruikt werden, want toen ging hij met enkele toch al volwassen kornuiten naar 
de landbouwcursus in Rekken, die meester Leppink daar 's avonds gaf. En uit 
balorigheid gooiden ze dan op de terugweg die palen van de weg af. Kwam dat 
van het borreltje, dat ze vaak na afloop van de les dronken bij café Olthof of was 
het puur vandalisme van zestig jaar geleden? 

Grenswuchlers met hun ficlscn. Links de commandant (met andere pet). 
De locatie is niet herkenbaar. {Uit Eihergen in Ansichten,deel 2, hlz. 61) 
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Wie er bij de slagboom op de Rekkenseweg aangehouden moesten worden, is 
niet bekend. Wel moest Hesselink, die in 1914 verhuisde van de Winterswijkse-
weg naar een huis aan de Rekkenseweg, even verder als de barak, tractercn op 
een ties Jenever, wilde hij doorgelaten worden. Maar dat was een grap, die paste 
bij de gemoedelijkheid. De soldaten kwamen immers uit de streek. Wie geen 
dienst had, doodde overdag de tijd met kaarten in de barak en 's avonds in de 
keuken bij Hesselink. 

Of er veel aan exercitie gedaan werd, valt te betwijfelen. Het zal wel niet beter 
geweest zijn dan in de mobilisatie van 1939, toen de commandant van het veld-
Icger zich zorgen maakte over de geringe oefening, die de grcnsbataillons kre
gen. Wel kregen in 1914-191S de grenswachters in Eibergen schietoefeningen. 
Die werden gehouden op de schietbaan in het Slingerbos aan de Haaks-
bergseweg. Die werd ook nadien nog gebruikt voor oefening van recruten, 
hoofdzakelijk boerenjongens, die twee avonden per week in hel eigen dorp les en 
exercitie kregen van een luitenant. Dan hoefden ze tenslotte alleen voor de laat
ste zes weken van de officiële diensttijd naar de kazerne. 
En na 1945 werd de schietbaan in het Slingerbos nog door het plaatselijke poli
tiecorps als oefenplaats gebruikt. 
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Barak buiten gebruik. Inkwartieriii}». 
Op 2 november 1917 meldde de krant "Dc soldaten der grenswacht tot diisvei 
in een destijds gebouwde loods ondeigcbiacht worden heden bi| buigcis inge
kwartierd " ) Het IS een raadsel, waaiom de/e maatiegel genomen weid Immers, 
het zou nog een jaar duren, voordat er een einde kwam aan de oorlog en de mobi
lisatie 

Barak wordt Blokhuis. 
In 1920 blijkt de loods grondig gcienoveeid te /ipi want dc Boiculosche 
Courant meldde op 4 januari 1921 "Het gaat over de opening van het mililaii 
blokhuis aan dc Rekkenscwcg op M) december 1920 I uitcnant De Stoppclaai 
was bli| dal ci zooveel mensen aan de uitnodiging hadden gchooi gegeven Hi) 
zag dit als een bewijs van belangstelling die men had voor de politietroepen, 
inzondeihcid de gioep [ ibergen, die ondei zijn aldeling icssoiteeide Vooi de 
goede zoigcn en de gastvrijheid gedurende een hall jaai in dc burgeilijkc kwai-
tiercn genoten, bracht de spiekci eveneens dank Het gebouw ziet er keuiig uit 
Vertoont de buitenkant alle tekenen van modcine stijl op een enkele uitzonde
ring na IS binnen aan alle gciiclclijkheid dc meeste zoig besteed 
De ruime entree met zijn bicedc boides, tevens plaats biedend voor een lustig 
zitje tusschen de bloemenpracht, lokt tot een kijkje daarbinnen De heer Smits 
had met milde hand voor dc beplanting van het terrein zorg gedragen, waardoor 
het huis der giocp een sicilijkci aandeel heelt gekiegen" ') 

Van Albeslo. 
Dit verslag uit de Borculoschc Courant werd op 11 januari gevolgd door een 
ingezonden briel van een onbekende die er zich aan had gestoord, dat boven
staand vcislag geen melding maakte van scigcant Van Albeslo Deze had ontzet
tend veel wcik gemaakt van de inrichting Pas een paar dagen vooi de opening 
was er elektriciteit aangelegd Vooidien had hij alles moeten doen bi| het licht 
van een lampjc, dat hij bij mensen uit het dorp leende 
Oudere Rekkenaien herinneren zich nog wel dc naam Albeslo, want dic werd 
enige jaren later benoemd tot veldwachter in Rekken '') 

Opmerkiiifj. 
1 Dc bnclschii|vci had gchjk Maar al te vaak weiden wel weldoeners uit vooiacinst.uindc 

krmgcn (/«als buigemeesler Smits) genoemd en bied de gewone man ondanks /i|n vci 
diensten ongenoemd 

2 Architect G Blankvoort wect nog dat met dc heei Smits dc oud buigemeeslei d 11 Smits 
bedoeld werd die van 1902 tot 19IS buigcmeestei WMI I ibcigen was en bekend stond om 
/i|ii vii|gevigheid lli| hatl het biiigemeesteiscimbl neeigelegd omdal dc diuk van dc ooi 
logstijd hem teveel weid /egt men Hi| was dc ccistc buigemeesler die onlslag nam hoe 
wel nog maar 55 jaar oud Zijn vader, WH Smits en ook burgemeester Kocnt/ w.ucn 
meer dan/eventig jaar oud toen/e nog in lunetie ovei leden 
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Marechaussee. 
De militaire politie (vroeger meestal marechaussee genoemd) had dus een aan 
haar eisen aangepast onderkomen gekregen. Hoogstwaarschijnlijk is hel aantal in 
Eibergen geslationeerden niet groter dan tien geweest. Ze werden veel comforta
beler ondergebracht dan de soldaten van de grenswacht, zoals uit de plattegrond 
van het militair blokhuis, later in twee woningen verdeeld, valt al'te leiden. 
Hun "overste", een opper of adjudant waarschijnlijk, was ergens in het dorp in de 
kost. De militaire politie of marechaussee behoorde tot de zg. bereden wapens, 
dus had de adjudant een paard, dat hij 's avonds stalde in de schuur van Voltman, 
die op de hoek van de Grotestraat en de Kluiversgang (vroeger ook Vollmans-
gengesken genoemd) een kruidenierswinkel had. 
In 1927 komt er een eind aan de aanwezigheid van de militaire politie te 
Eibergen. In het begin van het jaar woonden er nog negen in de barak, één ser
geant, één korporaal en zeven soldalen. Ze werden in de loop van het jaar over
geplaatst naar andere kazernes of overheidsdiensten. De laatste twee vertrokken 
op 14 september 1927. 
Toen werd de barak verkocht aan aannemer J.H. Blankvoorl, de zoon en opvol
ger van B.H. Blankvoorl, die op 5 mei 1927 overleden was, die er drie woningen 
van maakte, die de huisnummers B 13X, B 139 en B 140 kregen. 

/)(' lid nik anno 1975. 

^KÊSitaeitMÊtaÊmMUxd. 
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Villa Barbaros. 
Dank /ij enkele foto's en beschrijvingen van meviouw Meijcrink Somsen en 
Gerhard Vos, die korter ot langere tijd in de baiak hebben gewoond is het moge
lijk een plattcgiondindeling te maken van de baiak 
Het houten gebouw had builcnalmetingen van I5m x I5m Het was dubbelwan
dig opgetiokken met turtmolm als isolatiemateriaal tussen de twee wanden 
De hoofdingang was aan de Rekkenseweg gelegen Men betrad het gebouw via 
een trap naar een overdekt boides of vcianda, waai links en lechts een kamertje 
was, dat alleen van de veranda toegankelijk was Waien dit twee wachthokjcs 
geweest voor de marechaussee ^ 
De twee woningen aan de /ijkanten hadden ledei een lange gang waaraan twee 
slaapkamers en een woonkamer lagen De gang kwam uit op de keuken 
Tussen deze twee woningen bevond zich aan de voorkant een woonkamei die 
toegankelijk was vanat het bordes Samen met de twee kamertjes op het bordes 
vormde dit de derde woning met huisnummer B 138 
Achtei de/e tussenkamei lagen twee cellen om smokkeiaais ol andere "boeven" 

Plattegrond van de barakwoningen Rekkenseweg 4 
I ^ 1S m ^ 
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B 138 
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in op te sluiten Die hadden, net als echte gevangenissen /waie, extia dikke deu-
len met kleine ki)kraamp)es, waardoor de "cipiei" /i)n gevangenen kon bespie
den In de cel was nog een plank, een sooit van buts waai op eventuele gevan
genen konden /itten ot slapen Ze weiden dooi de latei e bewoneis als vooiiaad-
kelder gebiuikt 
In keuken en woonkamei was een schoorsteen, maar ook in slaapkamer I naast 
de woonkamei De tweede slaapkamei was gioot (3 8()m x ^ 80 m), maai alleen 
toegankelijk vanuit slaapkamei I en met vanuit de gang Dit doet veimoeden dat 
de beide slaapkameis ti|dens de militaue periode één grote (slaap)ruimte /i|n 
geweest 
In het gebouw bevond zich geen toilet Wie "moest", moest naai het in tweeen 
gedeelde stenen schuuit|e dat achtei het huis stond Vooiaan m dat schuuitje 
stond een ouderwetse plee Een gemetseld droogtoilet met een plank eiovei met 
daarin een gat met deksel De plee had al voer naai een beeiput buiten de schuui, 
die een paar maal pei |aar moest woiden leeggeschept met een "aalscheppei" De 
sliont weid met de schep over het land uitgestiooid ben "luchtig" karwei Maai 
dat kende elk huis / o was dat toen en ' 't was met anders" 
Hel was geen pietje, als )e in de wintei 's avonds ol 's nachts je bed uit moest door 
de koude buitenlucht naar de plee in hel schuuilje 
Fen pispot onder het bed was toen toch wel een onontbeerlijk nachtmeubel' 
In die schuui bevond /ich veidei nog een geitenstal (De geil was de koe van de 
armen) en een vaikenshok waai in een ot twee varkens konden liggen 

Hel leiiein, waaiop de baiak was gebouwd, is lOO m lang en 2S m breed, dus een 
halve bunder groot en strekte zich uit van de Rekkenseweg tot de Zwilbioek 
scweg Aan de Fibeigse kant liep een gemcenteli|ke /andweg met wagenspooi, 
die o a dooi boeien aan de Rekkenseweg, wScholten en Hasselo, werd gebiuikl 
als oveipad naai hun weiland aan de /wilbroekseweg 
De twee huisgezinnen, die meer dan twintig jaai de baiak bewoonden, hadden 
dus een grote hol voor het veibouwen van hun aaidappels en gioente om de win 
tei dooi Ie komen 
Aan de Rekkenseweg heelt volgens Gerhard Vos, jarenlang bij de ingang een 
grote veldkei gestaan met daaiop in witte veil de naam "Villa Baibaios" 
Villa Baibaios was bushalte van de G 1 W buslijn Deventei Rekken 

Flcrman (Jrijsen, een verhaal apart. 
Al op I decembei van 1927 kieeg de baiak zijn eeiste buigeibewonei n I 
Heiman Giijsen, allomstig van de boeideiij "Geessink" Hij woonde op B 
138 "Geessink" lag schuin legenovei de baiak tegenover de splitsing Rekkense-
en Zwilbroekseweg Iets veiderop woonden de gebioedeis Hasselo "op den 
Kiebbei" en daarna kwam "Scholten Holman", zo genoemd, omdat de boei 
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Scholten af"komstig was van hel eive Holman, legenovei de slolgiachl van hel 
verdwenen hui/e Mallem aan de Rckkense Binnenweg 
Aan de/e due boeideii|en die opgeheven weiden bi| de uiilveikavehng Rekken 
in de laien /eslig /evenlig, heiinneien de sliaalnanien (jeessmkbiink, Sthollen-
Holmanbiink en Kiebbeiskamp in de nieuwbouwwijk hel Simmeiink 
Herman Grijsen was een lorse man met een snor en hi) sloUerde Zipi wal /wel
vend beslaan en maniei van doen paslen blijkbaai niel in hel gangbaie palioon 
van loen en /o weid hi| lenuind lond wie veihalen onlslonden 
Wie /ich echlei wal meei in /i|n levensloop veidiepl ontdekt de tragiek die /ich 
dan /i)n leven en dat van /ijn naaste iamihe voltiok 
Heiman Gri|sen was de tweede /oon uil hel eeisle huweli)k van /ipi vadei, Cieiul 
Jan Ciii|sen met loiianna deeiliuida Leleis 
Na de dood van /i|n nog |onge viouw liouwde Geiiil lan (iii|sen iii IXX4 met 
Aleida te Raa (1 lleis) uil Rekken, die chi geieioimeeid was De uit dil huweli|k 
in IXX6 geboien/oon, CJ J B Grijsen, weid latei geieloimeeid opgevoed, de kin 
deren uil het eerste huwelijk bleven Heivoimd 
In 1888 sloeg hel noodlot opnieuw toe loen overleed Gernt Jan Grijsen, nog 
maar 18 jaai oud aan pleuiis De kindeien uil /ijn eeisle huwelijk Geihaid I 1 
jaai oud en Heiman 9 jaai oud, weiden loen volle we/en 
Het ge/in viel toen uiteen 
Aleida ging met haar nauwelijks twee jaar oude kind naar te Raa Horstman in 
Rekken "Geessink" weid lot 1892 verpacht Toen Aleida in 1892 een tweede 
man vond in de peisoon van G J Wisselink uil Aallen, keeide /e leiug op de 
boerderij Haai/oon (ieiiil lan Berend Giijsen, werd de opvolger op "Geessink" 
maar omdat hij wel due dochters kreeg, en geen /oon, stieil met hem de geie 
formeerde lak van de Giijsens in de mannelijke lijn dus uil 

"Kinderen drijscn" werden we/en. 
\i\\ de boedelscheiding kiegen Geihaid (geboien in 1877) en Heiman (geboren 
in 1X79) hun kindsdeel uilgekeeid Hel bleel lol hun eenenlwinligste jaai onder 
beheer van hun voogd Toen in 1890 de pas opgelichte Veiemging vooi ('hi 
Nationaal Schoolondeiwijs geld lekoil kwam vooi de bouw van de Willem 
Sluileischool weid de veiemging "vooitgeholjien' dooi hel besluuislid Giijsen 
middels een lening giool / 2()()(), a 4Vr veisliekl dooi de kindeien Giijsen" Zo 
werden de weeskinderen Gnjsen financieis van de Willem Sluiterschool 
Financieel was er dus goed voor de twee we/en ge/oigd Maar wie ontleimde 
/ich verder over de beide jongetjes van 11 en 9 jaar, die vanal loen geen "ihuis 
komen" meei hadden' Koilc lijd woonden /e bij hun oom en voogd Giijsen van 
"Broshuis" In 1889 blijken /e veihuuid Ie /i|n als knechljes, "koeiejongens", 
/oals dal loen heette Geihaid kwam bij te Biesebeek op Kelleiink Heiman nog 
maai 10 jaai oud bij I laiik in hel doip legenovei de keik 
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lIcniKin (.iiijscn uu I9J9. Lel op Irappci 
v.d. fiets. Wie f^een i^eUl luid om een 
versleten trapper te vernieuwen, fietste op 
de kale pui. 

Op tienjarige leeftijd was Herman (ïrijsen dus kind at". Van naar school gaan /al 
geen sprake meer /ijn geweest. Leerplicht bestond nog niet. 
In 1891 bhjkt hij naar Haaksbergen vertrokken te /ijn en /al pas in 192.̂  naar 
Eibergen terugkeren. 
Gerhard, de oudste van de twee ging liet goed. Hij trouwde in bij Naal's op de 
Hoge lioekel, een boerderij van de textiellabrikant van Heek. Hij wist van aan
pakken, werd /eil's veeverloskundige. 
Herman daarentegen had minder succes. 
Hij trouwde in Wierden met Bregtje Steenhuis, een llinke vrouw, /egt men. 
Ze kregen twee /onen, Reinard en Gerhard*), maar het huwelijk liep spaak. Ze 
gingen scheiden. Voor die tijd ongetwijl'eid een grote schok en schande. Herman 
verliet /ijn vrouw en kind, en ging met een /ekere Brandenburg uil 1-onneker 
(daar kwam /ijn moeder vandaan), naar Amerika. 
Daar werkten /e een aantal jaren bij een boer. Maar het geluk lachte hen niet toe. 
Ze keerden in 192.S samen als mislukte emigranten terug naar Nederland, waar 
Herman volledig plat/ak aanklopte bij /ijn hall'broer op het oudcrshuis. Waar 
moest hij anders heen? Hel /ondagse /wartc jiak, dal hij aan had, was /ijn enige 
be/it. Hij had, in tegenstelling tot zijn broer, alles, ook /ijn kindsdeel, verspeeld. 
Hij werd van kleren voor/ien, kon om te beginnen op Geessink helpen bij de 
oogstwerk/aamhetlen, maar o|") de boerderij was geen plaats voor hem. 
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Hij vond eind 1927 onderdak in de tussenkamer van de barak tegenover zijn 
oudershuis en probeerde als los arbeider de kost te verdienen. Hij werkte o.a. bij 
Blankvoort bij te Biesebeek, op Ketterink en bij Griesen op 't Loo. 
Hij was een krachtige man,"stark as een peerd", zeggen zij, die hem hebben 
gekend, maar hij hield er een eigen levensfilosofie op na. Ondanks zijn geringe 
schoolopleiding had hij belangstelling voor allerlei zaken, waarvan gewone men
sen van toen nog nooit had gehoord. "Ja, hij wist overal wat van", beaamt een 
familielid. Hij wist veel van de bijbei en praatte daarover met zijn schoonzuster. 
Hij had prachtige vlinders en boeken over volkenkunde en wist kinderen uit de 
buurt verhalen te vertellen over verre landen, waar ze uren naar luisterden.Hij 
interesseerde zich voor geologie en verzamelde stenen. Die waren er genoeg in 
de Holterhoek. Als Te Brake, die woonde in het huisje vlak achter Kamp 
Holterhoek, zijn "steenrijke" akker daar ploegde, gingen zijn kinderen achter 
hem aan, stenen uit de voor rapen en langs de kant aan hoopjes leggen. Herman 
Grijsen had belangstelling voor die stenen. Soms sloeg hij stenen stuk, om te 
zien, of er wat in zat, weet men. 
"Hij had er een kast vol van", zegt Grada Meijerink-Somsen. Een aantal ervan 
kwamen via zijn broer Gerhard terecht bij de textielfabrikant van Heek. Die 
bracht ze onder in het natuurhistorisch museum te Enschede. En Eibergen, dat 
stenen genoeg had, kan naar deze bijzondere stenen fluiten. 

Achterkant harak met links de laatste bewoner Joh. Meijer. 
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De Genestet. 
Herman kreeg in Eibergen de bijnaam "De Genestet" Hij dankte die aan een 
inleiding, die hij eens had gehouden in Elim, het gebouwtje achter de hervorm
de kerk Hendiik Odink o a was daarbij aanwezig Die inleiding ging ovei de 
lemonstrantse en dus vrijzinnige predikant-dichter PA de Genestet (1829 -
1861) Maar wie had ei nu ooit van De Genestet gehoord^ 't Was maar een 
vreemde naam' 
Het geestelijk leven van 1850 - 1940 werd beheerst door de godsdienstige tegen
stellingen tussen rechtzinnigheid en vrijzinnigheid, tussen de verkondigers van 
de ene ware leer en hen, die leervrijheid voorstonden 
De Genestet becommentarieerde in zijn gedichten op humoiistische wijze de 
felle 19e eeuwse pennestnjd tussen beide pai tijen, die tenslotte leidde tot een 
scheuring in de hervormde kerk Zijn lekedichtjes zijn als een spiegel, die hij de 
strijdende partijen voorhield 

"'k Ben voor de waarheid' 
"Goede man, 'k geloof het graag 
Maar zijt ge er achter*^ 
dat 's de vraag' 

Maar ook de zich zo verdraagzaam noemende liberalen spaarde hij niet 
"Wat meer verdraagzaamheid' 
Voorwaar de strijd wordt onbehaaglijk' 
Wijzelf zijn wel veidraagzaam 
maar de rest is onverdraaglijk'" 

De lezing van Herman Grijsen over deze dichter maakte blijkbaar wel indiuk in 
Eibergen, gezien de bijnaam De Genestet, die hij eraan ovei hield 

Verhalen 
Herman Grijsen viel bij volwassenen op en uit de toon Was hij een buitenbeen
tje, een dwaisligger, een schande voor de familie^ Het lijkt erop 
Men zegt dat hij eens een advertentie plaatste in de Eibergsche Courant met de 
volgende inhoud "Wegens teleuistelling bij mijn kapitalistische tamilie zoek ik 
boeienwerk" Dat lijkt te getuigen van onvrede met de heeisende maatschappe 
lijke toestanden en de familie En hoeveel waarheid steekt er in het verhaal, dat 
hij eens, tijdens een kerkdienst (dat moet dan bij ds Boorsma geweest zijn 
EHW) opgestaan was en temidden van al het kerkvolk had gezegd "Dominee, u 
hebt goed gesproken" ^ Hij was overigens geen trouw kerkbezoeker 
Volgens FJ de Leeuw had Gnjsen ook contact met een professor Hijmans uit 
Leiden Die zou zijn schedel gemeten hebben Daaruit zou gebleken zijn, dat hij 
een hoog intelligentiequotient had '"'") 
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Herman Grijsen verliet omstreeks 1934 de baiak en woonde de laatste vi)t jaar 
van zi|n leven in een van de woninkjes van het Spieker, zoals de tien diaconie
woningen aan de Kerkstraat naast het gebouw van de Ned Protestantenbond wer
den genoemd Daar overleed hi| op bi)na zestigjarige leeftijd op 27 mei 1919 's 
morgens om half twaalf Het was de zaterdag voor Pinksteren Hij was de dag 
daarvoor nog bij Kruisselbrink op Geessink geweest om kool te halen Hij zou 
toen, stotterend zoals hi) deed, gezegd hebben "Dit is den lesten, die 'k nog 
opette " Heiman Gri|sen, toch een veihaal apait' 

••) Zoon Gerhard bleet kinderloos Reinard die een bloemen/aak had kreeg twee zonen en 
twet dochters Van dic viei /ijn er twee een zoon en een dochtei samen met een viiend 
en vriendin in Amerika verongelukt toen ze daai op vakantie waren op zoek naai de 
boerderij waar hun giootvadei destijds had geweikt 

**) Dat schcdelmeting een indicatie kan geven vooi iemands intelligentie is niet juist Wel 
hield de antropologie zich sinds de vorige eeuw bezig met schedelmeting als maatstaf 
VOOI de lassenindeling De Nazis misbruikten deze sehedelmetingen in 1940 in Polen om 
vast te stellen welke Poolse kinderen nog voor arisch konden doorgaan De kindeien 
wiei schedel bij meting niet aan arische normen voldeed waicn lebcnsunweit 
Deze rassentheoneen ondertussen behoorden zestig jaar geleden tot de leerstof sociale 
geografie op de vijfjarige H B S Maar wie bezocht er toen de H B S ' 

Andere bewoners van de barak: 
Al spoedig meidden zich meer bewoners Geen wonder, er was m de jaren twin
tig woninggebiek en de ai moede maakte, dat een woning met lage huui en dan 
met een ruimte en een tuin zoals de barak had, met voor het grijpen lag Er heb
ben dan ook voor onze begrippen grote gezinnen in gewoond Aan de Rekkense 
kant woonde eerst enige tijd het kinderrijke gezin van Job van Wijk Die was 
afkomstig uit Drente Hij had zich bij de boeien laam verworven als een geduch
te mollenvanger Voddenkooplui (zoals Totterus) betaalden voor zo'n mollenvel 
11/2 cent En elke cent was ei toen een, weet Giada Somsen, die zich ook herin
nert, hoe Van Wijks vrouw de tijd vaak doodde met het zingen van de toen alom 
bekende schlager "O, ons Japie is getrouwd, nu zit hij in de misere" 
Aan de Eibergse kant, op B 140, woonde van ± 1930 tot 1959 het gezin van 
Gerrit Jan Somsen Die kwam van een kleine dubbele woning aan de Winters-
wijkse weg vlak bij 't Brendeke Het huisje staat er nog, al is het maar voor de 
helft meer bewoond 
Gerrit Somsen hield van zijn woonplek daar in de barak Voor hem was 't het 
mooiste plekje, dat hij zich wensen kon Ook anderen, die er als kinderen wel 
eens op bezoek kwamen, dragen de herinnering bij zich van een gezellig huis, 
met een leuk bordes en een mooie tuin. 
Toen Herman Grijsen zijn kamer verliet, kreeg het gezin Somsen deze ruimte 
erbij 
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In 1935 kwam het gezin Vos, vader, moeder en vijf kinderen, aan de Rekkense 
kant, op B 139, wonen. Grijsen woonde er toen niet meer. Hendrik Vos kwam 
ook uit Drente. Hij bleef in de barak tot 1958. Ook hij was grondwerker en hij 
werkte jaren lang samen met Somsen bij dezelfde wegenbouwer. 
De bewoners van de barak waren arbeidersmensen, die hard moesten ploeteren 
voor een schamele boterham. Somsen was werkloos, toen hij er kwam en moest 
met schop en kruiwagen grond verzetten in de werkverschaffing. Zijn vrouw 
moest met haar gezin zien rond te komen van ƒ 12,50 per week. Kindertoeslag 
kende men toen nog niet. Ze zat wel eens te huilen, als ze het niet meer zag zit
ten, weet haar dochter nu nog. Later kreeg Somsen werk als grondwerker bij de 
wegenbouw. Om wat bij te verdienen, repareerde hij 's avonds fietsen voor der
den en verkocht klompen voor een klompenmaker uit Aalten. Dat leverde weer 
een dubbeltje per verkocht paar klompen op. En hij ging wat adressen af voor het 
verkopen van tuinzaden. 
Toen Vos in 1958 naar een nieuw huis in de H.H. ten Cate vertrok, volgde 
Somsen diens voorbeeld en vertrok in 1959 naar de Thorbeckestraat. 

Einde Villa Barbaros 
De barak dreigde toen een soort van doorgangshuis te worden, reden waarom 
Blankvoort haar van de hand deed. Eigenaar werd Johan Meijer van de "Trekpot' 

De Groenloseweg voor 1957 met links op de voorgrond het huisje "De Trekpot" van de 
Jam. Meijer In 1957 moest Joh. Meijer wijken voor de grote concurent Shell. Op deze 
plek aan de Twenteroute staat thans het Shelltankstation van Van der Noordaa. 
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een huisje aan de Gioenloseweg, dat stond op de plek waar / i th nu tankstation 
vdNoordaa bevindt Het moest plaats maken vooi verbreding van de Gioen 
loseweg 
Meijer beliok de baiak begin 1961 Hi) was laienlang een opmerkeli)kL liguui in 
Eibergen Eeist als petroleumboer met /i)n hit]e voor de oliekar latei met /ipi 
bakfiets vol hout, dat hij in grote hoeveelheden aansleepte en opsloeg lond de 
barak, onbekommerd om de ratten, die daardoor aangetiokken werden en ten
slotte met /ijn handkairetje, waarmee hij schillen in het doip ophaalde, die hi| 
kookte in een grote pot en daarna opvoerde aan zijn varken(s) Soms hield hi) een 
geit en nog heel lang een koe Hi) was een sterke vent, een harde werkei voor de 
boeren, waarvooi hi) als los arbeider werkte 
In 1977 nam hi| buren, de lamilie de Zaaier, afkomstig uit Haarlem een man van 
vijfenzestig |aai met een |onge viouw en een dochtert)e van acht / e woonden 
dcitien |aai aan de Rekkense kant en veitiokken in 1991 naai Winterswijk 
Johan Meijer woonde vanal die tijd alleen in de barak Zijn viouw weid langdu
rig tot haar dood opgenomen in een verpleeginrichting in Zutphen 
In 199X werd hi) ernstig ziek en moest de inmiddels steeds meer vervuilende en 
van elk comtoit verstoken baiak veilaten die hij koit daarvooi aan een familie 
lid had veikocht Op 10 decembei weid /e dooi een uitslaande biand in de as 
gelegd 
Villa Barbaros is met meer 

Eibergen, januari 1999 E H Wesselink 

Noten 
1)2)'^) 4)'S) Kranttnknipstls aicliiel I A v.iii l)i|k 

Bionntn en lileialLiin 
Aiehiet genieenie i ibeigen 
Kasb()ek|e lam Blankvooit 
h H WLSseiink tien Man en iaehlig (julden Ver vooi CNS 1985 
Dr L de Jong Het Konnikii|k dei Nederlanden in de Tweede Wereldooilog 

deel I Voorspel R !() 1) l%9 
Gediehlen van De denestel volledige edilie (anliquariseh) Kwattalabnek IJieda 
Old NI |S ni ^ 19X6 De I ibeigse Iien Cieboden dooi I J de I eeuw 

Met dank aan onderstaande personen /ondei wiei heinmeinigen en gegevens ilii ailikel niel 
geschreven had kunnen worden 

G Blankvoort O Stomps F Kiuisselbnnk Voiden [| Moissnik tJsselo il Seholten 
J Seholl Blankvoort D Rhebeigen Ie Brake G Meijennk Somsen G Vos J Mei]ei H 

1 andeweis J B Gii|sen 
Met speciale dank aan I eo van Di|k voor de krantenknipsels die de enige sehritteli|ke 

doeiimentatie bleken te /i|n voor wat betreft de tol slandkoming van de barak 
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Ons Zoelq)faatje 

Het komt nogal eens voor, dat vooral vrouwelijke le/ers van Old Ni-js ons hel
pen aan de oplossing van ons /oekplaatje. Ze kunnen deze keer hun hart ophalen 
aan bovenstaande foto met alleen maar vrouwen erop. Natuurlijk werd ons de/e 
foto ter hand gesteld door een van on/e vrouwelijke leden. 

We stellen weer de gebruikelijke vragen: 

Welke dames staan er op de ("oto? 
in welk |aar en bij welke gelegenheid werd de foto gemaakt? 
Wie kan er wat over de/e groep vertellen? 

Reacties zowel mondeling als schriftelijk /ijn welkom bij: 
Joh. Baake, Nieuwenhui/cnstraat 5, 7161 Necde, tel.()545 - 294001 
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Oplossing Zoekplaatje Old Ni-js 35 
Dank zij de dames Mogcndorff-Ooink, H.E.Bartelink-Fentsahm en J. Wabcke-
Nijland konden de acht personen op ons vorige zoekplaatje geïdentificeerd wor
den. Het zijn: 

Bovenste rij van links naar rechts: 
1. Tony ten Vregelaar met accordeon. Hij had een kapperszaak aan de 

Grotcstraat, waar nu de vlaaishop is gevestigd. 
2. Ina Odink met viool uit de Kerkstraat. Haar vader Jan Odink (ook muziek-

Odink genoemd), gaf muziekles, niet alleen in Eibergren, maar ook ver daar
buiten, o.a. in Barlo bij Aaltcn. Hij ging daarheen op de fiets. 
(Toen had nog bijna niemand een auto, red.) 

3. Paul v.d. Heijden woonde in de Kerkstraat. Hij had een kapperszaak, op de 
plek, waar nu sinds kort het notariskantoor is gevestigd. 

4. Aaltje Holtmaat. Zij woont nog in Eibergen, Blomsgaarden 8. Ze heet nu 
Aaltje Paalman-Holtmaat. 

5. Dinie Schuurman, een zus van Herman van het café Schuurman in de 
Grotestraat tegenover de hervormde kerk. De plaats, waar dit café stond, is nu 
begin van de brede Kerkstraat. 
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Onderstc rij van links naar rechts: 
Links Sientje te Nijenhuis, de vrouw van Paul v.d.Heijden uit de Kerkstraat, ze 
was kapster. In het midden Jo Izaks (volgens mevr. Mogendorff .̂ 
Rechts Henk te Nijenhuis uit de Kerkstraat, een broer van Sien. Hij werd meu
belmaker en woonde later te Neede. 
Alle drie de inzendsters zijn van mening, dat het een groepje leden was van de 
mandolineclub "Tavenu", o.l.v. van J. Odink, waarschijnlijk uit 1940. 
De mandolineclub werd tijdens optredens ingedeeld in groepjes, die verschillen
de genres muziek ten beste gaven. Dit was een groep, die cowboy muziek 
speelde, ook countrymuziek genoemd of western. Bij cowboys hoorden ook 
sigaretten, vandaar de sigaretten tussen de vingers van de zangeressen. De uit
voeringen van Tavenu werden bij toerbeurt gegeven bij WoriTimecster,(Het 
Wapen van Eibergen), Kroneman ( bij de r.k. kerk) en Berendsen (het inmiddels 
afgebroken hotel-restaurant De Kroon). 

Met hartelijke dank aan de inzendsters van de oplossing. 

J. Baake. 

Jeugdclub van Tavenu met versierde wagen opgesteld voor het station om deel te 
nemen aan de optocht ter gelegenheid van het volksfeest in 1930. 
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üud (larpsuczicht Rekken. 

Twee Rekkense Schoolmeesters nader beschouwd 
Het interessante artikel Drie Rekkense Schoolmeesters van (i.ll.liraakman in 
Old Ni-js nummer 34 van augustus I99X, inspireerde me om de aantekeningen 
eens na te kijken, die ik in de loop van de tijd in verschillende archieven maak
te. Zoals in het artikel valt te le/en, werd Hngbert Simens in 1742 in Rekken 
geboren als zoon van schoolmeester Harmen Simens en had hij als onderwij/er 
in Diiix|icrlo gewerkt. 

Eenen gansch onaungenamen toon 
Uit het artikel '120 Jaar Onderwijs in Dinxperlo' van (ï.A.W. Hoerkoel') citeren 
wc het volgende: 
"Meester Kemink heeft slechts achl jaren in de school mogen werken. Pinksteren 
1766 is hij gestorven. Aangesteld wordt nu A.W. (irolenhuijs, maar deze laat de 
kerk- en sehooldienst over aan een jonge man uit Rekken, Kngbert Simens. Deze 
had nauwelijks de vereiste bekwaamheid; hij was 'plomp en boers in taal, accent 
en uitspraak, eenen gansch onaangenamen toon van /ig gevende, de spraak- en 
stelkunst niet maglig'. 
De kerkenraad vreest dat de kinderen bij deze meester niet zullen leren; klachten 
van ouders komen hierover los. Te Grotenhuijs wordt naar de kerkenraad geroe
pen en daar vertelt hij 'dat het met der tijd wel zou komen en dat hij den gemel-
ten Simens daaglix meer en meer in hel een en ander zoude onderwijzen'. 
Pogingen om 'eenen Kssink' te benoemen mislukten. Simens kan blijven 'schoon 
ja, wat plomp en boers in spreeken en lesen, in de spelling en in het schrijven en 
in het rekenen genoeg ervaren nemende pastor loei op sig om H. Simens zo 
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veei doenli|k wat te latsoeneien, hem op een beda.iide wi)se telkens te veibete

len en te doen verkil)gen immeis eemgeimaten dat hem ontbieekl en hi| so 
nodig heelt, /i |nde hi| ook van een /eei /agt en handelbaai hiimeui die /ig giaag 
iaat ondeiwi)/en en vet manen " 
Dit oordeel van de kerkeniaad in het iXeeeiiwse Dmxpeilo toch ook met het 
toppunt van verfijnde beschaving /ou men denken liegt ei met om Desondanks 
vond men Simens bli|kbaai geen onaaidige vent, want Ciiotcnhni|s en de plaat

selijke piedikanl willen hem wel wat bijspijkeien hen Vagt en handelbaai 
humeui' had /'n vooidelen 
In het lidmatenboek van Dinxjierio vonden we dat 'l'.ngbert Simens den 7 Mei] 
I7K1 is over gegaan na Rekken' Nn wil hel geval, dat Arnold Wessel ten 
(Jrotenhuis, de eigenlijke schoolmeestei, koit ckuiivooi op 2^ apiil van dat jaai 
was overleden ) hngbeits vadei llaimen Simens was echtei al op 10 janu

ari 1781 gestorven Het is met duidelijk ol Lngbeit tot 7 mei m Dinxjierio heelt 
gewerkt ot al sjioedig na /i |n vadeis dood in de school van Rekken kwam en pas 
in mei admmistiatiel weid uitgeschreven in Dmxpeilo 

De opv<>lj>inf; van meester Harmen Simens 
'Wij Adam Voist C /aitoiijski en/ , lleei van de Heeilijkheid Boiculoen/ , Doen 
hiermede weten, dat wij op het ondeidamgst versoek van Haimen Simons 
schoolmeester en custos' van Rekken, op bekomene inloimalie v.iii het goed 
vroom en chiistelijk leven en bekw.iamheid van sijuen zoon I ngeibcit Simons, 
waai nemend de jiost van schoolmeestei en vooi/angei te Dmxpeilo, aan den/el

ven I ngelbeit Simons hebben geaccoideeid, mits de/en de suivivance' *" van hel 
geselde schoolmeesters en kosters ampt van Rekken in dier voege, dat hij na het 
oveilijden van sijnen voornoemden vadei, vooigeschrevene bedieningen /.il kun 
nen aanvaaiden en wa.iinemen op de/elve emolumenlen' ' ' als sijnen vadei 
genoten heelt en daailoc /ijii staande, mits sig vooi al bij de Hecren Inspectoicn 
van de /ulphensche Classis adiesseiende om na kei ken oidenmg als school

meestei van Rekken bevestigt te woiden en ondei conditie, dat hij sig degemel

dc functien met alle vlijt en naeistigheid /al hebben te cjuiten en als kostei te 
besorgen, dal de kerk piccise oji sijn tijd geojxnt cii weder gesloten de klokken 
op de gewoonlijke lijtlen getiokken woiden en vooial dal aan stoelen en banken 
dooi kindeien ol andeis geen nadeel /al gedaan woiden Wijdeis /al hij de exac

te lijsten hebben te houden van gedoopte, getrouwde en begraven peisonen 
Getekend oji onsen Hogen Huyse Boiculo, den I kien Augustus 1772 "') 

'koster, ' *■ lctlcilr|k iLvcnsoiKlcihoiicI ' ' 'hclonMig 

\ ngbeits kostje was dus al in 1772 vrijwel gekocht Acht dagen na het overlijden 
van /iin vadei schieel de keikeniaad van Dinxjieilo een leleientiebiiel 
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"I..S. 
De eer/.ame Engbert Siniens heelt voor en in plaats van on/en sehoolmeester 
Arnold Wessel ten Cirotenluiis het schoolmeesters ambt, seedert 5 mei 1766 tol 
hiertoe in deze gemeente bedient: de Jeugd in de begin/.elen van de 
Nederduitsche taal, in spelkunde, le/.en en schrijven, ook de rekenkunst, naar /.ijn 
vermogen, neerstig en getrouw onderwezen en is daarbij in zijnen wandel gelieft 
en onopsprakelijk bevonden."') 
Op 24 januari 1783 .schreef prins Willem de vijfde, die sinds 1776 de heerlijk
heid Borculo in bezit had, de aanstellingsbrief voor lingbert, waarvan hel slot 
luidde: 
"de Jeugt aan sijn opsigt en instructie toevertrouwt in de vereischte discipline 
gehouden is en in het leeren leesen, schrijven, cijferen en psalm zingen, mits
gaders in de gronden van de ware Christelijk Gereformeerde god.sdienst na 
behooren onderwe.sen worden. Beveel ieder liarmen-'' .Simens aan als koster, 
schoolmeester en voorsanger".') 
*pijnlijk louljc van cIc schrijver van de hiiel' 

Tn hel trouwboek van Dinxperlo staal, dat TMigberl Simens zoon van wijlen 
Harmen Simens uit Rekken en Antonetta .Janssen, nagelaten dogter van Derk 
Janssen uit ons dorp op 29 Augustus 1784 hun eerste huwelijksvoorstel hebben 
gehad en zijn te Rekken getrouwd op 26 September 1784'. Bngbert was toen 
bijna 42 jaar oud. Het echtpaar kreeg na ruim tien jaar huwelijk op 27 juli 1795 
een zoon, die naar oud gebruik naar zijn grootvader, Harmen weid genoemd.') 
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Verdeie lol^evalleii 
Braakman vermeldde, dat Srmens behalve sehoolmeester en koster, ook sehrr|ver 
was van de m.iik v.m Rekken Na de komst van de I ransen m 17')'i, werd Rekken 
een /ellslaiulige gemeente l)e/e gemeente weid bestuirrd door een municipali-
leit, een sooit gemeenleuiad, Wiiaiv.in Simens secietaiis was 
in ISO'̂  besloot de laiulsiegeiing een nieuw belastingstelsel in te voeren en weid 
er in elke plaats een zogenaamde gaarder benoemd /o 'n gaaider moest natuui-
li|k een admmistiatie voeien en als er in Rekken geschreven moest worden, 
kwam men bi) 1 Simens uit I)e/e was niet bh) met /qn nieuwe lunctie en 
SC hl eel eiml decembei IXOS de volgt nde iiiiei a<iii de R.uid VcUi 1 inancien m 
(jeldeiland 

"Mijiic ll(c un, 
Aho lu'l) ik ccii (liocMi^c Idslii^c ('11 kostlniic wise van 14 iiiii \ciic om op de 24 
dezes voot den Raad \aii I iiiain leii Ie ( omi>aieeien * om aldaai de eed af te /ri,' 
v,en om als i^aaidei OMI Rekken l< liiii^((Kn luhhe aji^ehi^d en alzo ik die 
insiruc lie daar nu I i an \u < / omtn iil d( heliaiidelinge en lasli^e hedienin^^e \ ooi 
zal zijn en iiiel i^aaine den siliooldiensl daai dooi zonde heiiadeeleii, diis dal ik 
mil dan \eii>li^l viiide om daai \oo> Ie bedanken 
lU \ elende UWI iii doch s lx s( In imiin; 

UWI DVDuiiaail Sinuiis R< kken 2S dec (mix i i:^()S "') 
'"vcischiincii 

Vooi een schoolmeestei hatl het wel iets duidelqkei gemogen, vooi.il wal meer 
punten en komma's /ouden met hebben misstaan De (i^ laiige Simens is hele 
maal naar Arnhem geweest om de eed al te leggen, mogelqk is iiem daai na de 
moed m de sLhoenen ge/onken 

l'cn kleine week latei moesten de g.iaideis in /utphen iuin |i.i|iieien en instiue-
tie halen De ()p/iender over 's I ands Middelen in het lessoit /utphen /<ig de 
invoerrng van het nieuwe stelsel sombei in llq schieet aan de Raad v.m 
iMuancien ondei meei 
" len andeien staat het te veimoeden dat de meeste gaaideis vooi hunne posten 
/uilen bedanken uyt hooide dei geiingheyd hunnei beioomng " 
lioiculo, Didam, Neede, 1 rbergen, Vorden, Dinxperlo en Rekken hebben al 
bedankt, / o schreei hi), de 'geiingheyd van de belooning', /al Simens' geestdiilt 
met hebben veigroot Ge/ren /qn biiel van 9 januaii 1X06, veitrouwde hngbert 
er niet op, dat /r)n eerder schrriven het gewenste elleet had gehad 
"Ik twrilele met ol de R.iad van 1 mancien /al de biiel van de 2X ste December 
IXO.'ï van 1111) onthuigen hebben, waai in ik mq als gaaidei ovei Rekken bedankt 

file:///ciic
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hebbe in die hope en verwagtingc tlat hel ook voldoende mag wesen, want hoe 
meerder placalen daaiv.in aankomen, hoe meeidei /waiigheid ik daar in viiule 
om het /elve te kunnen bedienen. Want ik ben een man iiiim /estig |aai oud, dus 
dat ik daar /oo veel /waiighcid m vindc, dat ik mi|n school en kerkdienst daai

door /oude grotelijks benadceleii, die ik tot hier aan toe nog tot genoegen van de 
Gemeente kan waarnemen. Zoo dat ik dan in dal geval konde komen om mij daar 
van af te /ctten, het is een bedieningc volgens placaten die na die tijd /ijn aan

gekomen, dat het vooi mi| met dt)enli)k is, ol /oude daaimec in gcbieke laken. 
Als mijn vorige* niet mogt over gekomen /i|n, /oo dient de/e nog, dat ik mi| als 
gaarder over Rekken moet bedanken. Nu /ijn mij drie extraeten van de 
Op/iender van Lamswecide ge/onden, die ik hem weer hebbe gestuurd. Zijn 
lucellentic heelt mi| desclve weei laten toekomen, dat ik die aan de Raad van 
Financien moeste in/endcn, dic hiei nevens gaan. Met tic acte dic ik te Arnhem 
ontfangen hebbe. Ik hebbe vier dage daarover moeten toebiengen wegens die 
reise naar Arnhem, welke ini] veel heelt gekost aan extra gevaar' ' om die 
bepaalde ti|d te compaieien en daarbij veel ongemak hebbe moeten doorstaan. Ik 
blijve in die hope en vei wagtinge dat den Raad van l'inancien hel/elve mag resti

tueeren na goed vinden 

Waaitoe ik mi| dan veiialc en blijve met veel agting. I'. Simens".') 

' vongc brief, 
••■'■wa;iisclii|nli|k in de /m van vervoermitklel 

Kortom, Hngberl /ag eig tegen de moeite op en was bang, dat het ten koste van 
zijn gewone werk /ou gaan. Vervolgens werd G. Planten tot gaarder van Rekken 
benoemd, die in een brief van 22 januari 1806 ook al niet veel animo toonde.') 
Drie weken latei schreel hij van de/e post af /ien en stelde hij voor G..I. ten 
Broeke te benoemen. I)e/e was commies, leek hem geschikt en /ou het mis

schien ook wel willen. 

Op 19 lebruari schreef Ten Broeke, dat hi) wel wilde, maai dat /'n ba/en het nog 
moesten goedkeuren. 
De verwarring was groot Op I maart 1806 schreef G. Planten koital, dat hij al 
lang als gaardei had bedankt en die posl aan een ander opgediagen en nu kiceg 
hij verdikkie weer stukken opgestuurd. Er fungeert hier nog niemand als gaarder, 
schreef hij, en ik stuur de papieren terug.'') 
In een ambtelijk stuk van 7 oktobei 1806, werd toegestaan voor plaatsen waar 
geen waagmeesteis waien, de gaaiders 'te ciualilicecicn om /ig een schaal of 
balance' aan te schallen op 's lands kosten om daaimee te kunnen wegen. Tot 
on/e verba/ing werd in de/e brief F. Siniens als gaarder voor Rekken genoemd.)' 
Vermoedelijk heeft men gedacht 'jij hebt de eed afgelegd, als we toch niemand 
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kuniien vinden, bli|l |i | maai mooi gaaidei Oveiigens was Simens naast ga.iidei, 
ook nog tot piiseeidei van het vee benoemd I en piiseeidei was een sooit t<ixa-
leui ten behoeve van de belasting 
(laaidei van 's I ands gemeene Middelen was een lunctie tlie dooi ondeiwi|/eis 
mocht worden uitgeoeiend ") 

Deoveiheid had weliswaai niet giaag d.it ondeiwi|/eis ei baant|es n.iast hadden, 
maai zag ook wel in, dat men van het ondei wi|/eisinkomen alleen niet kon leven 

Het ontslag van Knj»bcrt Simens 
Blaakman titeeide uit de biiel van de schoolop/ienei van 10 novembei 1X14 
Daaiiii weid weinig goeds ovei Simens geschieven 
De gouveineui van Gelderland vioeg de gemeente veivolgens 'met de ingezete
nen van Rekken Ie ondeihandelen, om het m dei minne zo te schikken, dat 
JMigbeit Simens, schoolmeeslei, koster, voorzangei en doodgiavei te Rekken, 
klaaibli)keli|k onkundig in de tegenwooidige manier van scholen, bedankte Hi| 
moest echtei sehadcloos gesteld worden l)c boeimeesteis van Rekken I) W 
IJeienschot op Becking en Ciaiiit i'lanten op Ilolteis zeggen hem namens de 
niaike, in aanmeiking nemend zipi hoogen leelti)d, een |aaih)ks pensioen toe lot 
aan zi)n dood van / 25 Simens doet 2 septembei 1815 al stand' ) 

Op 7 oktobei 1X15 vcischeen de volgende advcitentie in de Ainhenischc 
Courant 
"De Posten v.m Schoolmeester, Koster, Vooizangci en Doodgraver door den 
Vii)willigen alstand van E Simons te Rekken vacant geworden zipide, zoo wol
den die geene, welke daar toe de vereischle bekwaamheid bezitten, en vooizien 
zijii van den 1de i<iiig, uitgenodigd, om zich met de bewi|zeii van kuiitle en goed 
gedrag, vooi den iSdcii Novembei eerstkomende aan te geven, bi| den 
Ondeigelekenden Buigemeestei van 1'ibeigen 
Hel landelijk liaclemenl bediaagl / 75, de 1 niolumenten' zipi behalven de 
Schoolgelden, ongeveei / 50 Vooils vii)e Woning, enz 
De belanghebbenden kunnen inlusschen iiadei inioimatie bekomen bi| den 
Heeie Beukeis*"', i'iedikant ol bi| den School OjvieiiLi II I 1 honiasson te 
Locheiii 

De Buigemeestei Van HLhCKbREN" 

'''bi|vcKlicnslc-n 
*'*üc)k loLii weid de iidciin liuckcis va.il̂  vcikceid gcsthicvcn 

Deze advertentie geeft antwoord op de dooi Biaakman gestelde viaag naai de 
beloning van schoolmeesleis in die ti|d Sinds )aai en dag ontving Simens / 75 
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pei )aai In 1X06 was dat / Z'i meei dan /ijn collega's in hibergcn en Beltrum 
Hoeveel schoolgeld hi) van de kinderen ontving is ons met bekend De picdikant 
van Rekken verdiende / 600 ") 
De weduwe van de Rckkense dominee Tjeenk ontving in die ti)d / T^ pensioen, 
dus drie keer zoveel als Simens Bi) de heibouw van de Rekkense kerk in 1793 
gingen de kerkmeesteien met een lijst bij de mensen langs waarop Simens vooi 
l'ï gulden en \S sluivei intekende Dat was 15 stuivei meei dan scholte Eunk gal, 
zoals Hendiik Odink ii|nl|es veimeldde ) 

Een ellendig onderhouden schoolvertrek. 
In 1816 schieel de buigemeestei van l ibeigen aan de gouvcineui van de pio-
vincie ondei meei het volgende 
"Te Rekken is de meester zijn huis aan het schoolvertiek, ellendig is dit ondei 
houden, 't zoude dus gansch geen weelde zi|n indien het kan gevonden woiden, 
dat aldaar een nieuwe school getimmeid werd Het schoolhuis te Rekken behooit 
aan den Maikt en wordt dei halve door die Maikt ondei houden, wien hunne 
afzonderlijke londsen hebben Het schoolvertiek is met opzichte totde gezond
heid der scholieien zeer nadeelig, kiem in omvang, laag van veidieping 't welk 
te weeg biengt dat er altijd vuile dampen zweven Het schoolvertiek is dak en 
glasdicht voor 't oveiige reddeloos, bezwaarlijk zou hel toch zijn om van deze 
eenig goeds te maken" 

De burgemeester zag wel een oplossing De veikoop van 'enig veldgiond zou 
genoeg geld opleveren om een nieuw gebouw te zetten 
Dan volgt er een interessant stukje over de benoeming van de meester Voor 1795 
zo schreet buigemeestei Van Heeckeicn, had de heer van Borculo het recht 
onderwijzeis te benoemen Ihans echtei bi) gelegenheid van een vacatuie te 
Rekken, pretendeerd de Gemeente Rekken mede het regt te hebben en mee 
bewijzen zij zulks door een oud Kcrkenboek waai in zij in 1600 een beroep geno
teerd vonden' 
De gemeente, dal is de heivoimde gemeente van Rekken was dus in het aichiel 
gedoken en probeerde in een /eei oud lecht te woiden heislcld ") 

Po^inj; tot verbetering van het onderwijs. 
hl het aitikel van Blaakman slaat een voorbeeld van plannen om het onderwijs te 
verbeteren Als aanvulling daarop kan een briel dienen die de gemeenteraad van 
Fibeigen in 1817 schieet aan de gouveincui van Celdciland De laad stelde voor 
het schoolgeld (viei gulden) al Ie schallen De levensmiddelen waien zo duur, 
dat ouders hel schoolgeld niel konden belalen, 'daardoor blijven de leeilingen 
van het onderwijs verstoken en woidt de algemecne beschaving met weinig 
nadeel toegebragt' 
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Eén van hel oiulslc soori schoolplalcn voor (Kinsclioiiwcli/k onderwijs. 

De inkomsten van de onderwijzers waren te laag en men pleitte voor een vast 
traktement. Een voordeel was, dat men de onderwijzers dan ook kon verpliehten 
een bepaald aantal uren sehool te houden. Ongetwijfeld had dit Ie maken met het 
feit, dat veel meesters op het platteland nogal eens tijdens sehooluren met hun 
eigen boerenbedoening bezig waren of zieh zelfs als landarbeider verhuurden. 
's Zomers woonde vaak maar de hellt of een kwart van de leerlingen de lessen 
bij. Vooral de oudere kinderen bleven dan thuis om te helpen op hel land of op 
broertjes en zusjes te passen als hun ouders aan het werk waren. I3eze oudere 
leerlingen leverden de meester het meeste schoolgeld op, omdal /ij schrijf- of 
rekenonderwijs kregen, wat financieel hel meest profijtelijk was voor de leer
kracht. Daardoor kon het schoolhouden in de zomer dikwijls niet uit en sloot de 
meester de school maar 
De school van Rekken, een plaats van de 3e rang, had 's winters negentig kinde
ren. Het voorstel was de meester ƒ 350 salaris te geven. Als landelijk traktement 
kreeg hij al ƒ 75 en aan emolumenten ƒ 26. Er resteerde dan /' 249, waarvan de 
gemeente ƒ 174 wilde bijdragen, waardoor voor het rijk f 75 te betalen overbleef. 
De onderwijzer zou dan geen schoolgeld meer krijgen en moest van 9-12 en van 
2-5 schoolhouden.'') 
De schoolcommissie voor de provincie stelde in dat jaar 1X17 voor om onder
wijzers van de laagste rang ƒ 300 traktement te geven, mogelijk heeft het 
gemeentebestuur zich hierop gebaseerd. Overigens kwam van deze mooie plan
nen niets terecht. 



-36-

Een verzoekschrift. 
In 1821, hij was toen 79 jaar, diende Simens een verzoekschrift in om betaling 
van zijn traktement over de jaren 1811, 1812 en 1813. 
H. Odink vermeldde het bestaan van een schriftelijke verklaring van E. Simens 
d.d. 30 december 1815, waaruit bleek, dat hij over die drie jaar recht had op 
3 X ƒ 75 = ƒ 225, waarvan maar ƒ 37 was betaald.'') 
Van 1810-1813 was ons land ingelijfd bij het Napoleontische Frankrijk. Waarom 
hij toen geen salaris kreeg en waarom hij zo laat met zijn verzoek was, wordt niet 
duidelijk. 
De gouverneur vroeg advies aan de hoofdschout van Borculo (Eibergen viel 
onder dit hoofdschoutambt) en aan de gemeenteraad. Beide instanties vonden dat 
de landelijke overheid destijds had moeten betalen, dus nu ook. De gouverneur 
was het er niet mee eens, want Simens had zijn diensten aan de kinderen van de 
ingezetenen bewezen en dus moest de gemeente maar betalen. Hij vond wel 'dat 
het voor dien meester zeer hard zoude zijn eene schade alleen te dragen, die 
geheel buiten zijn toedoen veroorzaakt is. Als de Fransen gebleven waren, had de 
gemeente ook moeten betalen en 'dat zoo Simens werkelijk in dusdanige 
bekrompene omstandigheden verkeerde, de gemeente in allen gevalle verpligt 
zoude zijn hem onderstand te verlenen en het dan eigenaardiger* ware om aan 
zulk een hoogbejaarden en behoeftigen man zijn werkelijk en wettig verdiend 
tractement te doen uitreiken'.") 
*meer in overeenstemming met de zaak 

Drie weken later, op 23 oktober 1821, reageerde de gemeenteraad in een brief: 
"Dat de requestrant bij gebrek van de noodige kunde op de tegenwoordige 
manier van onderwijzen aan de Gemeente bij de waarneming van zijnen post, 
niet die verdiensten heeft bewezen, welke men regt had van eenen schoolleraar 
te vorderen, dat dit ook de reden geweest is waarom men hem destijds zoo sterk 
heeft aangespoord om zijn ontslag te nemen, dat om hem daartoe te doenbeslui-
ten, eenige jaren zijn moeten worden besteed, hetgeen niet weinig nadeel aan het 
onderwijs der jeugd van die jaren heeft toegebragt; en dat requestrant ook niet in 
zulk eenen behoeftigen toestand verkeert, dat hij onderstand zoude behoeven'.)" 

Als bezitter van een eigen 'plaatsje' en daarbij zijn pensioen van ƒ 25, leverde dat 
toch een redelijk bestaan op, vond men. Bovendien 'heeft hij een eenigen zoon, 
die ook een redelijk vermogen met zijne vrouw bekomen heeft en geen kinderen 
hebben'. Als laatste argument schreef de raad, dat de gemeente het geld hard 
nodig had voor het stichten van een school. 
Harmen, de enige zoon van wie sprake was, was op dat moment getrouwd met 
Janna Simmelink uit Winterswijk, die kennelijk niet onbemiddeld was. 
De raad stelde dus vast, dat Simens geen financiële steun nodig had. Maar waar 
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bleven zijn rechten op met-betaald salaris'^ Op 28 oktober 1821 liet de gouvei-
neur de hoofdschout van Borculo weten, dat Simens niets uit de gemeentekas 
kreeg Hi) genoot een landelijk tiaktement 'maar dal hij als meer andere ciedi-
teuien, de liquidatie van dezelve bij de Fransche kroon zal behooien af te wach
ten' 
Hoewel dit juridisch wel geklopt zal hebben, werd Simens met een kluitje in het 
net gestuurd, Iijkt ons Engbeit Simens zal de uitkomst van de liquidatie wel niet 
meer hebben meegemaakt Op 8 septembei 1824 's middags omstreeks drie uui 
overleed hij 'op het erve het Meestershuis genaamd' 

Ontwikkelingen in het onderwijs tijdens de periode Simens 
Om het tot nu geschrevene enigszins in perspectief te plaatsen, zal ik iets vertel
len over de veranderingen in het onderwijs tijdens het leven van Engbert 
Simens Hierbij ontleen ik veel gegevens aan Hel lagei onderwi]s in Gelderland 
1795-1858, geschreven door dr PThFM Boekholt 
In 1795 kwamen de Fransen naar ons land en namen daarbij hun revolutie mee 
De republiek van tamelijk zelfstandige gewesten verdween, de eenheidsstaat 
kwam Ook voor het onderwijs had dit giote gevolgen Vanuit 'Den Haag' wer
den voorlaan richtlijnen vooi het hele land gegeven 
Voor 1795 was het onderwijs ei vooral op gericht de kinderen lot godsdienstige, 
brave en tevreden burgers Ie maken Het kweken van discipline was daarbij 
belangri)k 

Hoewel de kinderen vaak in een lokaal verbleven, kregen zij individueel onder
wijs Dat klinkt modern, maar hel betekende met meer dan dat de leeilingen 
meermalen per dag bij de meestei moesten komen om oveihooid te woiden ot 
om hun vorderingen te laten zien We lazen, dat Simens 's winters9() leeilingen 
had, zodat er per kind met veel Iqd vooi individuele aandacht kon zijn 
In 1801, 1803 en 1806 kwamen er onderwi|swetten tot stand waai van de laatste, 
die tot 1858 van kiacht bleet, de belangrijkste was 
Enkele praktische veranderingen waren, dat met de onderwijzer, maar de kerk 
het godsdienstonderwijs moest geven, dat er schoolopzieners kwamen en dat er 
een lijst met goede, moderne schoolboeken werd opgesteld Men wilde zo veel 
mogelijk kinderen, vooral uit de ai mere gc/mnen van de school laten profiteren 
Het klassikaal onderwijs kwam m de plaats van het hoofdelijk onderwijs Er wer
den plannen gemaakt om de onderwijzers een behoorlijke beloning Ie geven, 
maar daar kwam weinig van terecht, ze bleven alliankelijk van de karige ver
diensten, die ze voordien hadden Pas in april 1812 werden dooi het ministeiie 
van Binnenlandse Zaken de salarissen ovei 1811 aan de onderwijzers betaald 
Zoals we zagen ontving Simens over de jaren 1811 tot en met 1811 helemaal een 
schijntje 
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Folo ml + I^^IO vein hel in IHI6 t^chomvdc woonhuis van sciioolniccsivi Joclicni ten 
Wollliiiis. Rcpioelinlic vim /(ini liciy,-len licracn. Diiulilcn 

Een ander middel om het onderwijs te verbeteren was het ontslaan van meesters 
die volslagen ongeschikt waren. De provinciale onderwijscommissie stuurde op 
16 mei 1815 een lijst naar de gouverneur met de namen van veertien /eer slech
te onderwijzers. Daarbij vroegen /ij hem ervoor te /orgen, dat de desbetrelTen-
den een tegemoetkoming ol een pensioen kregen. De onderwijscommissie slelde 
voor de onderwij/ers, die hel veld moesten ruimen ƒ 5i.) tot /' \15 per jaar te 
geven. Zij die vanwege hun hoge leeltijd moesten vertrekken /ouden meer krij
gen dan de volkomen ongesehikten. We /ien dus, dat de gouverneur niet alleen 
in het geval Simens aandrong op een pensioen. 

Een rapport voor Enjjbert Simens. 
Stel dat de meester een rapport /ou hebben gekregen, hoe /ou dat er uit/ien? in 
Dinxperio /.ou men veel onvoldoendes gegeven hebben, maar met gedrag en vlijt 
/at het wei goed. Ook de schoolopziener in IX14 deelde zulke lage cijfers uil, dal 
meesier Simens ais leerling /ou /ijn blijven /itlen. in dit geval belekende hel 
echter dal iiij niet mociil bii|ven /itlen, maar dal hij ontslag moest nemen. 
Wij hebben de indruk dal Simens /eker geen begaafd man was en /oals veel 
meesters toen, nauwelijks opgeleid voor zijn functie. Toen het onderwijs na I7')5 
staatszaak werd en in 1X06 de nieuwe wet in werking Irad, werden er eisen aan 
Simens gesteld, waaraan hi| niet kon voldoen, iiraakman duidde tiaar ook al op. 
We moeten hierbij niet vergeten, dal hij in 1X06 al 64 |aai was. Vroeger was men 
met 64 jaar meestal echt oud. Uit de twee hierbovenafgedrukle brieven van 
Hngbert uil IXO.'ï en 1X06, spreekt al een oude vermoeide man. 
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Reccntc joio van 'I zelfde hui\ ah van blz- .<<S' Ook met wiiiki I 

Dan is ei nog de kwestie van /ijn be/oldiging in de jaren 1811 tot en met IXH. 
Kreeg hij mindei loon dan eollega's omdat hij met goed funetioneerdc? Ais dat 
zo was lijkt hel niet betalen van salaris me niet de beste manier om iemands 
werklust te verhogen. Waaisehijnlijk heeft Simens het er in die jaren bi| laten zit
ten, vandaal het haide ooi deel van sehoolopzienei en gemeenteiaad. 

Jouchim ten Wolthiiis. 
Deze was de eeisle meestei die door de buigeili|ke gemeente weid benoemd. 
Zijn vooigangeis waien schoolmeesters der kerk, zoals 11. Odink hen noemde.'') 
Ovei hem ben ik in de aiehieven weinig tegengekomen, daaiom gaan we nader 
kennismaken mei zi|n opvolger Balthazar Lijphart len Heigcn. 

Klap of };een klap? 
Op n novembei 1X^9 stond Ferdinand Hutteman, een 31-jarige limmeim.in int 
liibergen, terecht voorde rechtbank in Zulphen 
De eerste getuige was de Iwec |aai oudeie Balthazai Lijphail len Beigen, sinds 
1X32 ondermeeslei aan de school in liibergen en kostganger bi| zi|n baas, mees
ter Prakke. Hij verklaarde: 
"In den avond van den Itibergsen keimis na ell uui, ging ik mc( den lieer 
Houc|uic over de straal, als wanneei de beklaagde ons onlmoelle en Bouquié 
zeidc' die peisoon is bczojien De beklaagde kwam loen op ons al en loen wi| ons 
veiwi|deiden, liep hij op mij ai'en sloeg mij aan hel iioold, dal de bul alviel. 
Daaina kwam Boiic|iiié weer bi| nn| en heelt mi| naarden bul helpen zoeken. De 
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beklaagde heelt ons toen nog vooibi) gegaan en ons ge/egd neem u in acht " 
De 18-jarige Ferdinand Bouquie was de tweede getuige en bevestigde hel vei-
haal van Ten Beigen Hutteman kwam vertellen, dat hi| onschuldig was, maar dat 
hij toeh bi| len Bergen was geweest om vergillenis te viagen voor het geval het 
wel was gebeurd, want hi) had dre avond een borrel gedronken De derde getur-
ge was W Seesink, gereehtsdienaai in Lochem. De/e had beklaagde aangetiol-
fen in de kroeg van Tuendei en vond, dat hi| wel dionken was, maar '/'n verstand 
nog wel had' Dan mag Ten Beigen nog wat /eggen Hi| veiklaarde nret onder 
ede te kunnen bevestrgen dat Hutteman hem geslagen had Vanwaar de/e plotse 
omme/waar van de ondermeester^ De reehter kon er toen geen chocola meer van 
maken en sprak beklaagde vrr) ") 

Ondermeester bij meester l'rakke. 
We /ren, dat Ten Bergen sinds 1S^2 ondermeester was br) Prakke In de zomer 
van 1842 be/ocht hoofdinspecteur Wrjnbeek de omgevmg van Fiber gen en deed 
daarvan verslag 
"Het schoone en sterk bevolkte dorp Erbergen heeft een burtengewoon groot en 
/eer goed schoolgebouw, echter nret te groot voor de 4'S() leerlingen, waarmede 
het gewoonh|k gevuld rs De onderwr]/er J Prakke wordt door niet meer dan 
eenen ondermeester geholpen en desnrettemm heerseht er goede orde en verdrent 
het onder wi|s, ofschoon nog enigszrns rn den ouden trant, den naam van goed "'̂ ) 
Nog geen |aar later schieef burgemeester C H Koenl/ aanmerkeh|k mrnder gun
stig over het duo Prakke en len Bergen 
"Het onderwijs laat veel te wensen over ten gevolge van de weinige ambrtre van 
den ondcrwr|/er voor zijn vak, waaiom hi| dan ook /oo veel als eenigsints moge
lijk IS /ich buiten de school met den landbouw be/ig houdt Het is ongehoord, 
dat een ondciwi|/er, welke een /oo aan/ierilr|k mkomen (tractement / 100, urt 
schoolfondsen ruim / 700) benevens vii)e woning geniet, /ich /oo buitenge
woon gebrekkig beijverd, om den jeugd meer nuttrg te /ijn Ook verneemt men 
ter /ijde, dat den ondeimeestei Baltha/ai Lyphait ten Beigen /ich niet ont/iet bij 
heihahng, de kinderen te slaan, /ijnde het al veidei niet doenlijk voor de school
commissie, door surveillance alle overtredingen en mrsbrurken voor te ko
men "") 

Dal was nret moor van len Bergen Hrj /ai het ook nret makkehjk hebben gehad 
om de 305 leerlrngen rn toom te houden, /eker als het hootd van de school hem 
met het hele stel alleen het om /ich met de landbouw bc/ig te houden Fr werd 
ook positrever over hem geoordeeld H A Huender schreel 
"Wal het onderwijs rn F.rbergen betreft, roemde hel voorgeslacht steeds Ten 
Bergen, dre ondermeester was brj riieester J Prakke, als de man, dre hun url 
natuur kundrge en sterrekundrge boeken had voorgele/en en rersverhalen had ver 
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Folo uil ± IH60. 
lidllluizar IJjpharl ten Berge met echtge

note Anna Jacaha Buersink. 
repro jam. Berg-ten Bergen, Drachten. 

teld. Hij had hun leeren teekenen en 
wat mu/iek bijgebracht, allemaal din
gen die in dien tijd in het school-leer-
plan nog niet waren opgenomen."") 

In 1844 solliciteerde Ten Bergen naar 
een baan in Poortugaal bij Rotterdam. 
Burgemeester Koentz schreel" op 30 
juli van dat jaar aan zijn collega aldaar, 
dat Ten Bergen ordelijk was, van 
geschikte leefwijze en de achting van 
de ingezetenen genoot.'*) 
Ten Berge ging echter niet naar het 
verre westen, maar naar het nabije 
oosten. Rekken. Braakman schreef, 
dat hij daar aanvankelijk de zieke Ten 
Wolthuis verving en de/e later opvolgde. Dat had wel wat voeten in de aarde, 
gezien een brief die de burgemeester op 19 januari 1S47 schreef aan de districts
commissaris.'') Het ging over een bezwaarschrift van Jan Roerdink c.s. in 
Rekken, tegen de benoeming van B.L.tcn Bergen tot onderwijzer in die plaats. 
Burgemeester Koentz was erg boos: 
"Ik mag niel verzwijgen dat het ergerlijk is aantijgingen te moeten wederleggen, 
welke ik begin als onwaarheden te verklaren, het ergerlijk is, ingezetenen te lee
ren kennen welke zich niet, ontzien zijne Majesteit, onzen geëerbiedigde Koning 
onwaarheden voor te dragen. B.I.. ten Bergen heeft zich niet alleen als één der 
meest kundige uit de tien alhier geëxamineerde sollicitanten doen kennen, maar 
reeds als een bekwaam, ijverig, geschikt onderwijzer bekend stond, wien door 
zedelijk gedrag en gepaste wijze van omgang met de onder zijne leiding zijnde 
kinderen, die achting heeft verworven in deze gemeente waar hij met lol sedert 
tien jaren als ondermeester in de zeer druk bezochte school werkzaam was, als 
den man welke zich geheel en al aan zijn vak, zijne roeping wijdde en welke zich 
met geen ander werk of bezigheden afgaf." 
Koentz sloot een briei' bij van de Rekkense predikant Buekers, die bij het exa
men van de sollicitanten op 28 mei aanwezig was geweest en de woorden van de 
burgemeester onderstreepte. Hoe durven Roerdink c.s. te zeggen, dat dit examen 
niks voorstelde, omdat Ten Bergen toch zou worden benoemd? 
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Men beschuldigde het gemeentebestuur er zelfs van 'een /ekei accooid niet ien 
Belgen te hebben aangegaan, ten voordeele der weduwe van den overledene 
ondeiwi)/ei Als dat /o was /ou Koent/ ei openlijk vooi /i |n uitgekomen 
"Den belangstellende Ien Beigen, bewogen met het lot dei weduwe, hetwelk hi| 
zoo goed kende* en onvermogend met acht mmder)aiige kinderen weid nagela 
ten, deed hi) /i)n aan/oek geheel vrijwillig het pii|/enswaaidig aanbod om bijal
dien hem de betrekking als schoolondeiwij/ei van Rekken met het vioegei daai 
aan veibondene mogt ten deel vallen, als dan geduiende acht |aien vooi de wedu 
we en haie onverzorgde kindeien 's jaais / 100 te willen alslaan en wij vonden 
geene viijhcid zulks van den hand te wij/en en dit dan noemen ongevoelige, tei 
beoordeeling van eenen ondeiwi|/ci landbouweis, kuijieiijcn "") 

* Braakman meldde dut Ien Benden tijdens het ziekbed vun Ten Wol thuis een 
ti/d/e hij het i^eziii inwoonde ()\erii^eiis wus de weduwe Ten Wolthtiis een huif 
jaar nu huur mun, op 18 pini IH46 oveileden De l ^-larme nu lit tvu ten Barge 
heeft voor de wezen gezorgd, tol liet v,ezin iii lunemhei IH46 uiteenviel. 
De buigemeester dacht, dat deze opgewonden, samenspannende Rekkenaren in 
hun tiots waren gekrenkt, omdat ze bij de benoeming betiokken hadden willen 
zijii Het was een schandelijke oniechlvaaidigheid, dat zij daaiom de meester 
gingen beledigen, met wie zij zielsgelukkig zouden moeten zijn. En dan ook nog 
het gemeentebcstuui veidenken, dat 'zonder aanzien van persoon tot hun welzijn 
handelt en waai van de daden steeds door den heldeien dag mogen beschenen 
wolden en vooi elk nauwkeuiig ondeizoek woiden aangeboden' ") 

Wat was er aan de hand? 
Op I ^ maart 1847 deelde de ministei van Binnenlandse /aken aan Jan Rocidink 
en consorten mee, dat hun verzoek was algewezen Deze Roerdink was de 46-
jaiige in Winteiswijk geboren boer op Eunk)' en getiouwd metJanna Planten. 
Veimoedelijk bemoeide lan Roerdink zich met de benoeming, omdat hij lid was 
van de schoolcommissie In 1840 waien er viei van deze commissies benoemd 
elk bestaande uit acht leden, vooi Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle ") 
Burgemeester Koentz was met zo tevreden over het functioneren van deze com
missies, mogelijk was deze wiijving ooi zaak van het ontstane conflict 

Het kan verkeren. 
Uit zijn bovengenoemde biiel blijkt, dat Koentz lel uit de hoek kon komen in 
een schiijven uit 1849 noemde hi| lan Roeidink echtei 'een eeilijk man, die het 
land zeker niet willens en wetens wil benadelen' ) 
In 1850 moest de burgemeester adviseien ovei een gratificatie vooi Ien 
Belgen ) De toon was nu koizelig Deze ondeiwijzei had geen speciale vei-
dienstehjkheden en kieeg / 485 salaiis, hij moest dus met zeuien 
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l)c Nieuwe Sc hooi 
(Kill (Ie Liiidcvoorl 

Een nieuwe school 
De 12e januari 1X60 moet wel een mooie dag voor meester Ten Bergen /ijn 
geweest. De Zutphensche Courant schreef: 
"Aan een door de ingezetenen van het kerkdorp Rekken reeds lang gekoesterden 
wensch, werd heden voldaan. In plaats van het oude, bekrompenc en in alle 
op/.igten gebrekkige schoolgebouw, werd een nieuw, uitmuntend ingerigl locaal 
ten dienste van het onderwijs beschikbaar gesteld en plechtig ingewijd. Daartoe 
haden zich de burgemeester, de districls-schoolopziener, de leden van den raad 
en de plaatselijke schoolcommissie, benevens een aantal van de nobelste ingeze
tenen der gemeente, des middags in de onderwijzers woning vereenigd, om zich 
gezamenlijk van daar naar het nieuwe, met de vaderlandsche driekleur feestelijk 
versierde schoolgebouw te begeven, alwaar zij door de onderwijzers en leerlin
gen, weinige oogenblikken te voren, uit het hulp-locaal derwaarts overgekomen, 
met feestliederen werden ontvangen en verwelkomd. De burgemeester nam daar
op hel woord en sprak allen die tot de bouw hadden mede gewerkt, zowel de 
onderwijzers als de leerlingen op eene zeer gepaste wijze toe. Vervolgens hield 
de districls-schoolopziener eene toespraak, die door eene dankbetuiging vanwe
ge de schoolcommissie, door haar secretaris geuit, werd gevolgd, terwijl einde
lijk de hoofdonderwijzer in korte woorden zijn vreugde en dankbaarheid te ken
nen gaf, over een gebeurtenis, die voor hem, maar vooral voor de belangen van 
het onderwijs der jeugd, wordt gewenschl en verblijdend mag worden genoemd. 
Ook werden de leerlingen door den onderwijzer tot een geregeld schoolgaan aan
gemoedigd en wees hij daarbij vooral op de kwaal van ongeregeld schoolgaan, 
die zoo zeer het onderwijs, ook alhier, in den weg staat. 
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De kmderen weiden vervolgens op ververschmgen onthaald, waarna de autori
teiten en genoodigden /ith vereemgden en nog bij het genot van een gul en gas
tvrij onthaal door Rckkens ingezetenen aangeboden, eenige uren aangenaam 
dooi bi agten 
Het nieuwe schoolgebouw onderscheidt zich boven velen dooi zijnen bijzonde-

ren doelmatigen bouw en goede inngting " 

Ziekte en overlijden. 
In 1866 waren er problemen De burgemeester schreef), dat Ten Bergen aan een 
oogziekte leed, waardoor hij niet naar school kon gaan Omdat er geen hulp 
onderwijzer was, moest het onderwijs tijdelijk worden gestaakt 
Hel laatste dat we over hem tegenkwamen was een stukje in de Zutphensche 
Courant van 16 juni 1873 B L ten Beigen kreeg van de koning de zilveren 
medaille, omdat hij 50 jaai onderwijzei was 'Moge hij dat nog vele jaien zijn'', 
zo luidde het slot Veel jaren waren hem echter niet meei beschoren Op II 
augustus 1874 overleed meestei Ten Bergen in de leeftijd van 68 jaar 

Eibergen,januari 1999 LA van Dijk 
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Leerling Meester Leppink 
werd Ontwikkelingswerker 

Inleiding 
Meester Leppink (J.H. Leppink 1865-1952) zal nooit vermoed hebben, dat een 
van zijn vroegere leerlingen ontwikkelingswerker zou worden. In de tijd van 
meester Leppink bestond het woord ontwikkelingswerker nog niet eens. 
Als eerste aanzet tot landbouwonderwijs gaf meester Leppink in Eibergen avond
cursussen. Ik denk dat we ons voor moeten stellen, dat dit niet in de zomer het 
geval zal zijn geweest, omdat er dan op het boerenbedrijf veel werk aan de win
kel was, zeer zeker in de oogsttijd; bovendien werd veel werk nog handmatig 
verricht. 

Gerardus Antonius OIminl<hof 
Gerard Olminkhof werd als tweede zoon in het gezin van G.J.M. Olminkhof en 
G.H. Bruens op de "Jonge Scholte" geboren. Hij was behulpzaam en vlijtig van 
aard en vanaf zijn jeugd leerde hij van zijn ouders heel veel kneepjes van het boe
renvak. Zijn vader was een bekend veefokker en verbouwde rogge voor zaaizaad 
en zijn moeder had veel verstand van de fruit- en groenteteelt. Er werd zoveel 
groente verbouwd, dat deze in Neede met een groentenkar werd uitgevent. Ze liet 
een mooie boomgaard aanleggen, die helaas met de cycloon van 1927 verloren 
is gegaan. 
Zo groeide Gerard op temidden van een bloeiend landbouwbedrijf, waar voor 
hem veel te leren viel. Hij kon heel 
goed met vee omgaan: had iemand 
een onhandelbaar paard, Gerard van 
de Jonge Scholte werd erbij gehaald 
en hij kreeg het voor elkaar, dat men 
er wel mee overweg kon. 

Gerard Olnünkhoj. 
geboren te Eihergen 25-2-IHH3 
overleden te Heeten 18-9-1974 
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Voor theoretisch onderwijs ging Gerard op cursus bij de welbekende meester 
Leppink Door deze theorielessen en de praktijk van alledag deed hij steeds meer 
kennis op Inmiddels kocht zijn vader landbouwgrond voor hem waarmee hi) aan 
de slag kon, met als doel een eigen bedrij 1 

Totale verrassing 
Op een avond, na het rozenkransgebed, deelde Gerard mee dat hij als missiona
ris naar Afrika wilde Een totale omwenteling' Die mededeling kwam als een 
donderslag bij heldere hemel "Mijn jongen toch", zei zijn moeder, "daai in 
Afrika zul je nog door tijgers worden opgevreten" Na enige ti|d begint men, zij 
het moeizaam, aan het idee te wennen, ze moeten wel, want wat Gerard voor 
heeft (vul maar in) 
Gerard heeft besloten zich aan te sluiten bij de Witte Paters van Afrika Als hij 
zich daar aanmeldt, wordt hem meegedeeld, dat er binnen de orde van de Witte 
Paters vele paters werkzaam zijn, maar dat er een grote behoefte bestaat aan 
broeders, die een vak kennen en dat goed ten uitvoer kunnen brengen In Gerard 
had men iemand gevonden die beschikte over veel kennis van landbouw Dit was 
in eerste instantie niet Geiards bedoeling, maar hij legde zich erbij neer en kon 
zich er uiteindelijk ook wel in vinden 

Maar wat bezielt iemand om (zeker voor die tijd) zo ver van huis en haard te 
gaan' Thuis, aan de Needseweg in Olden Eibergen kon hij immers zo maar voor 
zichzelf aan de slag*̂  Geiard leefde in een soort driehoeksverhouding Christus, 
zijn grote Meester, de medemens en hijzelf 

Op weg naar zijn ideaal 
In april 1906 verlaat hij zijn ouderlijk huis, hetgeen voor zijn ouders niet gemak 
kelijk geweest moet zijn voorgoed weg van huis en naar Afrika 
In Boxtel in klooster St Charles, doet Gerard zijn intrede Een half jaar later, in 
oktober, vertrekt hij voor het noviciaat naar Maison Carree bij Algiers Tot zijn 
werk behoort de verzorging van het vee van het bijbehorende landbouwbedrijf 
Dit ligt hem wel, van kinds af aan is hij met vee omgegaan, hoewel dit Atri 
kaanse vee wel iets anders is dan hij gewend is 
Van meet af aan wil hij de kwaliteit van het veevoer verbeteren en dat doet hij 
met zaad en grassen en klavers die hij uit Nederland laat komen Alle resultaten 
daarvan noteert hi) nauwkeurig 
In Maison Carree verblijft hij 4,5 jaar In die tijd wordt hij steeds ongeduldiger, 
omdat hij eigenlijk in de voorste linies op een missiepost zijn toekomst ziet 
Maar in die periode is het zijn overste duidelijk geworden, dat frère Novat (zo is 
zijn kloosternaam en daarom zal ik hem zo blijven noemen) iemand is, die zijn 
vak verstaat en met nieuwe werkwijzen tot goede resultaten weet te komen 
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Overplaatsing 
Dan komt eindelijk het bericht voor hem voor zijn toekomst en dat is niet zoals 
hij had verwacht. Telkens weer vertrokken er karavanen naar het binnenland, 
maar hij hoorde er nooit bij. 
In 1895 hadden de Witte Paters in Thibar (nabij het vroegere Thibari uit de 
Romeinse tijd) 1200 hectare grond gekocht. Thibar ligt circa 120 km west
zuidwest van de hoofdstad Tunis. Deze grond was gekocht om er een groot land
bouwbedrijf te stichten en van de winst daarvan de paters en broeders die in de 
Afrikaanse binnenlanden werkzaam waren in hun levensonderhoud te voorzien. 
Behalve giften van veel goede mensen was er voor hen geen enkel middel van 
beslaan. Welnu, daar op die grote kloosterboerderij in wording, kreeg frère Novat 
de leiding over de veestapel. Hij zette zich in mei al zijn kunde en kennis. Nu het 
woord kennis is gevallen: door vakliteratuur is hij steeds op de hoogte gebleven 
van de nieuwste ontwikkelingen en waar mogelijk, past hij deze toe. Met het 
rundvee is hij in Thibar helemaal niet tevreden en hij tracht dit op een hoger peil 
te brengen. Daartoe importeert hij koeien uit Frankrijk die hij met het inlandse 
ras kruist. Hij constateert al gauw dat de Franse koeien niet goed acclimatiseren 
en dan importeert hij de Indische zeboe. De Tunesische mannen die op de kloos
terboerderij werken, zijn erg bang voor de spitse, scherpe horens van de zeboe, 
frère Novat leert hen, dat wanneer je goed met de zeboe omgaat, je helemaal niet 
bang voor die horens hoeft te zijn. Hij heeft een zeboe zo mak weten te krijgen, 
dat hij die voor een karretje spant en ermee uit rijden gaat. Wanneer hij een zeboe 
een rijzadel opdoet en ermee gaat rijden, geloven de inlanders hun eigen ogen 
niet meer! 
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Ik eiteei uil een van /i|n blieven ' Wi| hebben uit ons mengelmoes van veischil 
lende rassen, waai de /eboes de hooldiol hebben gespeeld, een nieuw type 
gevoimd, dat met buitengewoon weeistandsveimogen, al de hoedanigheden 
be/it die men veilangt tiek- vleesch-, en melkdier' Melkpioductie en vetgehal 
te IS dooi hem in de |aicn twintig aanmeikeli|k verbeterd 
Het nieuw gekweekte ras kreeg in heel Nooid Aliika de naam van Thibars type 
Na veel moeili|kheden oveiwonnen te hebben is ei lesultaat Over moeili|khe-
dcn gesproken ovei het klimaat met soms wel heel hoge tempeialuien /ei hi) 
eens "ware het niet voorChiistus en de medemens, dan zou ik dit klimaat de lug 
toekeren" Van de hitte had hi) last en met alleen hij, om bijvoorbeeld iets te noe
men ook de vaikens hadden ei last van Daaiom het hi) tweemaal daags de var
kens alspuiten Van vaikens /ei hi) dat hel heel /mdeli|ke dieien /i)n, wellicht de 
zindeli|kste, maai men moet /e wel de gelegenheid daartoe geven 

In mei 1924 was het hem mogeli|k nog |uist vooi /ijn oude vadei /ou oveilij 
den, iets over /i)n weik en de lesultaten daarvan in een brici mee te delen Ik 
citeer "Van alle /i)den woidl ei op ons vee geroemd en men zegt dat het enig is 
in on/e streken" Toen er in 1924 in lunis een veetentoonstelling was, nam men 
er met drie wagons vol vee aan deel paaiden, muile/els, koeien, tiekossen en 
schapen Al dit vee werd met pri)/en bekioond en de stier Bello kreeg een ere
prijs ledei jaar weei vei kocht men van hel eigen vee waaivooi een verkoopdag 
werd gehouden De viaag was gewoonlijk giotei dan hel aanbod ei weiden dan 
jonge dieren besteld die nog geboien moesten worden 

Ontwikkelingswerker 
Dal begiip kende men loen nog met maai lieie Novat was het wel De door 
meestei 1 eppink bi|gebiachte kennis heelt hi) optimaal benut en dit kwam ten 
goede aan de inlandeis Door steeds bi) te blijven via de nieuwste vakliteratuui, 
door kiuismg en met op de laatste plaats dooi selectie van vee, heelt hi| heel 
goede lesultaten bereikt Behalve weik bestond /i)n leven ook uit gebed en meer 
dan vijltig |aar /org voor de medemens Uit laleie )aien een citaat van een con
frater "Brocdei Novat heelt Tunesië en vooial de omwonende bevolking van 
Thibai giole diensten bewe/en dooi het kweken van nieuwe iassen van schapen 
en koeien en dooi het veibeteien van de inlandse veestapel De dooi de bloeder 
gekweekte dieren /ijn met alleen in Tunesië, maar ook m de omliggende landen 
goed bekend Met kennis van zaken onderzocht hij en verzorgde hij de zieke die
ren, die de plaatselijke bevolking bi) hem biacht Hi) had op /ich genomen om 
voor de ai men te /oigen en /o /ag men tweemaal pei week een ii| oude viouw 
tjes zitten, wachtend op de komst van Broeder Novat "F leie Novaf klonk het 
dan in de verte a l , /o gauw hl) er aan kwam En ieder kreeg iets mee biood meel, 
kleding, en/ Fn dat heelt )aienlang geduuid 
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Toen hij geridderd werd, kon de ambassadeiii dan ook Icrechl /eggen: Broeder 
Novat, in Naam van hare Majesteit de Koningin, bied ik ii de/e onderscheiding 
aan als bhjk van waardering voor de 60 jaar in dienst van anderen doorgebracht". 

Op .5 inei 197.1 werd frère Novat Koninklijk onderscheiden. Namens de familie 
waren aanwe/ig: Ans Olminkhof, Ria Harbers, Anny Olminkhof en Lies Ol-
minkhol. 

Voor /i|n baanbrekend werd is frère Novat in 19.5 1 onderscheiden door de Franse 
regering mei het Croix de Chevalier du Mérite agncole. 

Doinaine St. .Jo.seph de rhil)ar 
Toen in 1895 de grond werd gekocht voor de kloosterbocrderij met het hiervoor 
omschreven doel, moest de/e grond nog in cultuur worden gebracht. Als trek
kracht gebruikte men daarvoor ossen en muile/els. Maar 1200 hectare is niet niks 
om Ic ontginnen. 
Zonder mechanisatie /ou dit veel te lang duren. Met behulp van een stoommo-
biel met lier werd de grond geploegd. 
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Beelden van landhouwwerkzaamheden in lunesie hegin deze eeuw, 
waar Gerard Olminkhof (fr Noxai) werkte. 
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Stoommohiel in bedrijf. 

Voor de oogst van de korengewassen maakte men al vrij vroeg gebruik van com

bines, in 1922 had men een maaidorser met een werkbreedte van twee meter, 
getrokken door vier ossen en een muilezel om de ossen te sturen. In 1925 werk

te men met een combine met een werkbreedte van vier meter getrokken door acht 
paarden. 
Van de 1200 ha gebruikte men 400 ha voor de wijnbouw. De wijnen van door 
veel Afrikaanse zon gerijpte druiven smaken dan ook voortreffelijk. Uit de eigen 
klooslerbottelarij zijn bekend: Kina Thibar, Muscat de Thibar, Alicante Thibar en 
zeker niet te vergeten, de likeur Thibarine. 
Om aan zo veel mogelijk mannen werk en inkomen te verschaffen werkt in de 
wijnbereiding ploeg A een week, waarna ploeg B een week werkt, enzovoort. 

Begin jaren vijftig bezocht een Nederlandse delegatie het domainc Thibar. Na 
terugkeer in Nederland werd verslag gedaan van de bevindingen. Ten aanzien 
van de veestapel stond men versteld van de bereikte resultaten, vaak onder moei

lijke omstandigheden tot stand gekomen. Men had ook niet verwacht daar 
iemand te ontmoeten die zoveel verstand van zaken had, zo goed op de hoogte 
was van de nieuwste ontwikkelingen. Daarbij vertelde men dat die broeder dan 
ook aan de Landbouwhogeschool in Wagcningen had gestudeerd! (Dat had 
meester Leppink moeten horen). 

nipi^' 
■ i " mp "^"^ «^«ifpi m^ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 

^̂ ^̂ Ĥ 
^̂ 1̂ ■ 
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Frère Novat met zijn zussen Lies en Ans Olminkhof en zijn nichtjes Ria en Annie 
Harhers. (mei 1973) 

Op hoge leeftijd gekomen, was frère Novat nog steeds actief. Hij reed nog gere
geld te paard maar er dient bij verteld te worden dat men hem wel mcx^st helpen 
met het paard te bestijgen. De negentig gepasseerd zijnde, moest hij verpleegd 
worden en daarv(H)r bestond toen in Tunesië geen gelegenheid. Dat hield in dat 
hij daarv(K)r naar Nederland mtxist. 

Levenseinde 
Aan mijn zus Ans heeft hij (x^it de plek in Thibar op de kUK)sterbcgraafplaats 
aangewezen die hij v(K)r zich zelf had gereserveerd. Het was hem niet vergund. 
Want in Nederland aangekomen, verbleef hij in een verzorgingshuis te Heeten 
(Ov). Enkele maanden later is hij daar overleden. Na de uitvaartdienst is hij in 
Boxtel op het kerkhof begraven van het kkwster waar (K)it in I9()6 zijn klooster
leven was begonnen. Hij wilde in Thibar begraven worden, maar het werd 
Boxtel. Hn ook dat m(x;ht zijn laatste rustplaats niet zijn. Het tracé van een nieu
we snelweg langs Boxtel liep uitgerekend over het kkK)sterkerkhof. Allen die er 
begraven lagen, zijn opgegraven en herbegraven in Heythuyscn in Limburg. 

Wehl, november 1998 J.J.M. Olminkhof 

IJtcratuur: 
- J.J.M. ()lminkhof:8(X) Jaar Olminkhof (1988) 
- B.H.M, te Vaarwcrk, J. Haakc en L.A. van Dijk: Boerenwerk, Honderd jaar 

Afdeling Kibcrgen van de GMvL, 189.5-199.'). 
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Klootscheeten in vrogger dage 

De boer schop 't Loo lae nogal leege Mallem, ok ne boeisthop daoientegen lae 
hoge en dreuge De twee boersehoppen Iaën an mekare en wazzen um zo te zeg
gen naobers Vanolds is der altied ne tweestried ewes tussen dee beiden 
7o noo en dan kwam der ne delegatie van de ene buuite de andeie oetdagen diiui 
ne kloot an te been Den kloot was /oaj wal /olt begiiepen, ne holten bal met 
lood dei in Want 't klootscheeten is ne olde sport 
Dat anbeen gcbuuin met wat teiemonieel Den kloot was opchongen in ne beu
gel van twicg As den kloot duui de tegenparti je wodden anenomm, dan ging 
dee de oetdaging an en mos der aoveiene ekomm wodden, wanncei t wat heb
ben /ol 

Zonne wedstiied had volle veute in de eeide Dat gonk neet aovei ne asialtweg, 
dee wa/zen too in Mallem ot Loo nog neet Nee, het gongk aover /and- of drek 
waege, naorgelang de tied van 't |aor Daorumme, volle veute in de eeide Toch 
ok neet allenig daoiumme De mansleu wa//en ongeoelend en dan ko) 't met-
maken, dat eemes dee den kloot wol /etten, um te lange vaste heel en um 
/odoons loodrech de loch insmet "Pas terop" woddn der dan eroppn En umdat 't 
vlak langs de beume gonk, kwam 't ok wal vuui, dat den kloot weerumme kwamp 
umdat e den eersten den besten eekenboom raken Dan stuitern e /owied terug-
ge datte achtei den gooiei teiechte kwamp 
Vak was /onne wedstned anlciding tot volle gekrakeel en naggeri-)e De wed-
stiiediegels wa//en vuuiot neet dudelek vaste esteld ot woddn veschillend oete-
leg Fn wat as een sportiet tiellen bedoold was, leep stoiig oet op ru/ie en schen 
nebekkeii )e Ln dan gingen Mallem en Loo met heilege koppe oet mekaie De 
eersvolgendejaorn bleet 't klootscheetn dan achtei waege tot de koppe weei ale-
kuuld wa//en Dan kwam de buuite dee noo an bod was ne kloot aanbeen en kon 
't spul van ni-)s ol an weer beginnen 

Mallem was in de volksmond Malln en de name I oo spiokken /e as 't I oo De 
buuite dee veispold had kon lekkenn op een spotleedjen. 

"Viel schottn en ne bolln 
Malln kon 'I neet holln 
Viel schotte en ne trad 
Malln veel op 't gat" 

En as 't I oo 't vespolln, dan was 't '1 I oo dat t neet kon holln en op 't gat veel 
As in ne dieugen /ommei in Mallem de weiden vedieugd wa//en, dan /ong 't 
l^oo 
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"In Malhi is volle te kallen (kletsen) 
maor weinig te vretten. 
Dat zal Malln nooit vegetten". 

Kregen ze op 't Loo de veute nat, dan zong Malln: 
"Der IS volle water op 't Loo 
En daorumme is 't Waterloo. 
Kom kieken, beur 't geklater 
Maor as ze zat bunt op 't Loo, 
geleuf maor, vake is dat zo, 
dan kump dat neet van water!" 

Wini Kemink 

Scheppels Mankzaod 
In den veuiigen Old Ni-|s slon een veis)en, incstuiird deur een zekeren W. 
Veltman. In dat veis|en ston: 

"Hosscbossee, hossebossao 
ries met krinten en proemen nao 
Wee wil onzen Mientjen kopen? 
Onze Mient|en kowwe neet missen 
Want dat kind kan dubbelt|cs pissen." 

W. Veltman schreef der neet bi-j, dat "ries(t) met krinten en (gedrcugde) proemen 
nao" vrogger een zondagse tractatic was. Veuraf wodden der dan vake soep eget-
ten (iiestsoep) en in plaatse van eerpels gaf 't dan nes met kimten. Op zondag 
kon zukke lichte kos (zondei spek) wal Veui in de wekke mos 'n hardwarkendcn 
boer wat in de iinkei hand hebben, een stuk spek ot vleis; Etten dee| met de vorke 
in 'n lechtei hand en neet in 'n linkern. 't Spek ot vleis wodden in de hnkern hand 
enommen um dei een stuksken af te bieten Met mes en vorke etten en met een 
taofellaken op taofel, dat deden allenc deltige iuu, zoas domeneers, dokters en 
notarissen. Veui 't etten vaegen de viouwieu 'n laotel al met 'n wasseldook (hoo 
schone was den'') en wodden dei de boiden (telders zegt ze hiei) opezel Zo ging 
dat vrogger. 

Een andern laezer van Old Ni-|s bezorgen mi-j een variatie, dee geet zo: 
"Hunimelt)en pummeltjen wil aoveilopen 
Wee wil onzen Herman kopen? 
Wi-| wilt onzen Herman neet missen. 
Want wee mot dei dan in bedde pissen?" 
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Dat is vaste as knieversjen ezongen deur een opa veur zien kleinkind. En dat hei
ten gin Mientjen, maor Herman. Zo ging dal. Onderlussen köj ow 't heul' schud
den aover den inhold van 't versjen. 
Al ze vrogger van een keeri zeien: "Den kan dubbeltjes pissen", dan was 't ter 
ene, den 'l zo veur den wind ging, dat 't wal lek, ol' e geld kon lovern. Misschien 
wol 't versjen zeggen, dal Mientjen cur olders heel volle geld weerd was. Maor 
hoo kump een mcnsc noo op 't idee, daj een kind neudig hebt um in 't bedde te 
pissen? Volkspoëzie maken zich neet druk uni de logica. Pissen was misschien 't 
enige woord, dat zo mooi riemen op missen. 

Daornaos was "Hummelljcn pummeltjen" een woord met een ritme, dal zich 
lenen veur versjes en raodselricmkcs, zoas: 

"Ummelken lummelken zal op 'l hekke, 
IJmmelken lummelken brok too zien nekke 
Daor is gin enen timmerman, 
Den ummelken lummelken maken kan." 

(Oplossing: een ei) 

Een bekende variatie met 'Izclfde ritme was 't raodsel, daw allemaole van vrog
ger nog wal kent: 

"Holderdebolder leep aover de zolder. 
Met een bek vol mensenvlcis." 

(Oplossing: een klomp met een voel erin) 

Okie Gezegdes. 

Kop zestig 
Hee hef een kop as ne bolle. 
Hee hef een kop as nc luurhamer. 

Kop zestig woddcn van iemand ezeg die een onmundig groot heul' had. Dat koj 
an de maote van zien hood of pette zien. De meeste mansluu hadden maole 54, 
56 of desnoods 58. Maor kop zestig was wel een onmundig grolc maole. 

Tussen een trop beeste (koeien) in de weide viel een bolle (stier) op deur zien 
groten, zwooren kop. 'Veur een bolle wodden i-j allied ewaarschouwd. i-j mossen 
nooit bi-j een bolle in de weide gaon. Dat was geveurlijk. 
Wie ne kop as ne bolle hef, is vake ok rood anelopen en zul der uut um van Ic 
schrikken. "Wat is ter met ow an de hand", vroog mooder, too Jan mei nen kop 
as ne bolle de kokken in kwam. "O, niks ik hebbe mien nogal af mollen peigern 
um op lied hier te waen", zae Jan. 
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Maor een kop as 'n luurhamer is nog slimmer. Want /.o'n kop is neet allene groot 
en dikke, maor iiei iets vierkanls. 
Wat was een tuurhamer? lien tuur was een holten of ie/eren pinne, dee in de 
grond eslagen wodden. An dee pinne wodden een sik en soms ok wel een koo 
met een louw vaste e/et um een stuk van de bleike bi-J 't hoes ol" een stuk gres 
langs de (/,and)weg af Ic graö/en. Die pinne wodden ver/.el, al de sik ol'de koo 
't stuk gres had schoonevrellen. 
Um zo'n ie/eren pinne in de grond te slaon, haj een tuurhamer. Den was emaakt 
van 't onderste stuk van een boomstam. Daor wodden een sehieve van /o'n 30 cm 
afezaagd en in vieren ekleufd. Zo'n vicrel worden met de bieie ol de (h)iepe 
bi-jekani en wat bi-jewarkt, dat de rowwigheid der een beljen ai'was. In dal blok 
wodden dan een gal cboord veur een stevigen sic! en dan haj een Imnhamer. Zo'n 
hamer wodden ok wal slomphamer enuumd. Op alle boerderi-jen hadden /e wal 
zo'n slomphamer. 
'l Woord luurhamer is in onbroek eraakt. Der slaol ook gin sikken ofbeesle meer 
an 'n luur op de bleike ol langs 'n weg. 
Met dal woord "luur", in '1 Hollands is dat een "luier" is nog wal an de hand. Hel 
was anvankelijk de name veur '1 louw, wooraj iets met vaste konnen binden. Hen 
luier wodden ok gebroekt veur 't vaste leggen van een .schip, l^en sik an 'n tuur 
was eigenlijk "een sik an 'n touw", maor later wodden 't woord ok gebroekt veur 
de pinne in de grond. 
Dat gebeurt wel vaker, /o'n 
betekenisverandering van een 
woord. Zo was kemnade vrog-
ger de name veur een vrou
wenkamer met slokplaalse en 
later de name veur '1 hele 
gebouw, (bi-j Deulekum be-
vobbeld). 

Dil was '1 
Good gaon. 

veur disse keer. 

Hennie Wesselink 

F.cii kop as 'n tuiirluiincr. 
Hit: Van kop lol lec, 

door .1. A.ssiiik. /976., 
iiili;. Lorhcin druk. 






