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Bestuursmededelingen
We hadden op 29 mei een heel prettige excursie naar kasteel Het Nijenhuis bij
Heino Dank /i) het prachtige zomerweer konden we volop genieten van niet
alleen het kasteelinterieui, maai ook van de prachtige tuinen met daarin het door
Charlotte van Pallandt vervaardigde standbeeld van Wilhelmina, een bronzen
afgietsel van het nationaal monument in steen, dat in Rotterdam staat Hoe onze
excursies soms mensen op een lumineus idee helpen, leest u verderop in dit num
mei van Old Ni-js
Open Monumentendagen."Monumentaal groen"
Op zatcidag 11 september en zondag 12 september zijn er weei de Open
Monumentendagen Wc zijn met de organisatie ervan wat later dan vorige jaren,
o a omdat wc ook van andere plannenmakers atTiankelijk waren
In Eibeigen gonst het van de plannen inzake plattelandsvernieuwing
Maar vernieuwing betekent ook, dat je je bezig houdt met hoe het was en watje
daaivan bewaren wilt Het is de bedoeling, om in samenwerking met de gemeenteli|ke commissie landschapsvernieuwing aandacht te geven aan ons historisch
cultuurlandschap o a door exposities in onze monumenten en "in het veld" Hoe
de uitvoering precies zal zijn, weten we nu nog met Men lette t z t op de publi
caties in dag en weekbladen
rhemanummer
Ons themanummer van dit jaar een zo compleet mogelijke uitgave van de
gedichten van G Odink (De Holter), is in voorbereiding We hopen tegen het eind
van het |aar de dichtbundel te kunnen laten veischijnen
Foto-expositie
El kwamen tot nu loc weinig toto's binnen Toch hopen we dit najaar een expo
sitic te kunnen houden in museum De Schepci Foto's zijn van harte welkom
Denk eens aan verenigingstoto's van na 1935 of bednjtstoto's
Gesproken Old Ni-js op cassetteband
Van Old Ni js nr 36 hebben we een gesproken versie gemaakt dank zij de mede
werking van Freek ten Berge van radio Berkelland Deze eerste editie van
"Gcspioken Old Ni-js" is door enkele visueel gehandicapten zeer gewaardeerd
Dus maken wc van dit nummer 37 ook een gesproken versie
Men hoett met visueel gehandicapt te zijn om mee te doen Wie geïnteresseerd
IS melde zich bij ons Tel 471866/473393
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Reacties van lezers
Ditmaal twee brieven
Van de heer J.H.Berenschot uit Winterswijk-Corle ontvingen we een brief, waarin hij zijn waardering voor ons tijdschrift als volgt onder woorden brengt:
"Het artikel over de barak aan de Rekkensweg heb ik in één adem uitgelezen en
de rest is ook de moeite waard. Ook de uitvoering van het drukwerk spreekt mij
bijzonder aan. As 't effen kan: Doorgaan zo!"
Natuurlijk zijn we blij met zo'n reactie. Ze stimuleert ons inderdaad om door te
gaan. Verder bevat zijn brief een reactie op ons zoekplaatje uit Old Ni-js nr. 35
en aanvullingen op ons artikel over de barak aan de Rekkenseweg.
Naar aanleiding van het zoekplaatje uit Old Ni-js nr. 35 schrijft hij het volgende:
"In de benamingen bij dit zoekplaatje is een fout geslopen. De (.j^^nge) dame achter de wastobbe is niet Jo Izaks maar volgens mij (en bij het uitkomen van nr. 35
door haarzelf bevestigd!) Truus ten Vregelaar, de zus van de accordeonist Tony
en ten tijde van de opname ca. 28 jaar. Ze was jaren geleden de beste vriendin
van mijn moeder en wij hadden nog steeds geregeld contact met haar. Truus ten
Vregelaar trouwde in het begin van de oorlog met H.Sterenborg uit Lichtenvoorde, de eigenaar van de Sterly-kinderschoenenfabriek. Door ziekte van haar
man verhuisde het echtpaar een jaar of zes geleden naar St.Oedenrode, waar de
oudste dochter woont. Haar man overleed twee jaar geleden, zijzelf op 2 februari j.1. als Truus ten Vregelcr, weduwe van H.Sterenborg. Bij de verhuizing naar
St. Oedenrode is door "burgerzaken" ten Vregelaar in ten Vregeler veranderd...."
Met betrekking tot het verhaal over de barak aan de Rekkenseweg het volgende:
"Ons gezin, mijn ouders, een zusje en ik, verhuisden in 1935 naar de woning
naast "De Viersprong"(van gemeenteopzichler Hietbrink) aan de Groenloseweg
A 674. Het was er een zoete inval voor Jan en alleman en als iemand om iets verlegen zat, dan kreeg die dat mee, als het maar enigszins mogelijk was. Zo is ook
een aantal keren de heer Grijsen (wij noemden hem altijd "De Genestet") bij ons
aan de deur geweest voor wat linnengoed of oude kleren en een hap eten. Op 15Ü2-1997 heb ik aan Herman Schepers voor het museum een ijzeren kanonskogel
en een grote schelp gegeven met daarbij de volgende omschrijving:"Zowel de
kogel als de schelp kreeg moeder E. Berenschot-Maas van de heer Grijsen, die
voor de tweede wereldoorlog in het middengedeelte van de barak aan de
Rekkenseweg woonde. (Tussen de families Vos en Somsen).
Grijsen had als bijnaam "De Genestet" en bezat veel bijzondere voorwerpen
zoals stenen met fossielen, een opiumweegschaaltje in etui en zelfs een complete staart van een paradijsvogel uit Nieuw Guinea, waarvan hij de helft afstond,
omdat hij een oud laken had gekregen! Ook de kogel en de schelp verwisselden
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van eigenaar in ruil voor wat linnengoed of kleren, hoewel dat eigenlijk niet de
opzet was van de geefster van de kleren.
Volgens Grijsen had hij de schelp en de kogel gevonden in Hupsel, toen daar
onderzoek werd gedaan naar de aanwezigheid van zout en steenkool in de
bodem. De kogel had met het beleg van Grol (1627 EHW) te maken en de schelp
toonde aan, dat ter plekke ooit sprake zou zijn geweest van een zee!
Zelf ben ik één keer met mijn vader naar de heer Grijsen geweest. Hij ontving
ons in de "tussenkamer" (zie plattegrond barak) en liet ons daar o.a. het opiumweegschaaltje zien. Gezien het vorenstaande lijkt het mij aannemelijk, dat
Grijsen eerst in 1936 verhuisd is naar het Spieker.
Een laatste opmerking betreft het boerderijtje Trekpot aan de Groenloseweg. In
1936 ging ik voor de eerste keer naar school, de openbare lagere school aan de
Huenderstraat. De eerste klas was het domein van juffrouw Heetbrink en ik herinner mij nog een heleboel namen van de ca. 50! klasgenootjes. Daaronder was
o.a. Hendrik Vos jr. uit de barak, waarmee ik vrij veel optrok, evenals met Bertus
Meijer. Bij die laatste ben ik enige keren geweest om zijn verjaardag te vieren.
Dat het huisje van de familie Meijer "Trekpot" heette, wist ik toen niet, wel, dat
de vader van Bertus (en zijn oudere broer Jan) doodgraver was. Voor een begrafenis fietste hij op een heel oude fiets in zijn zwarte pak en met de hoge hoed op
naar de Haaksbergseweg (nogal een komisch gezicht), fietste na de begrafenis
weer terug en maakte dezelfde tocht nog een keer in zijn werkplunje....
Uiteraard heb ik ook Johan Meijer goed gekend. Heeft deze na de doodgraver
nog op de "Trekpot" gewoond, dan is er niets aan de hand en heeft de heer
Wesselink gelijk, als hij schrijft: "eigenaar (van de barak) werd Johan Meijer van
de Trekpot."
(Ja, Johan Meijer woonde op
de Trekpot, ik heb het uit zijn
eigen mond gehoord. EHW).
Tot zover de brief van de
heer Berenschot. De tweede brief kwam binnen na
onze excursie van 29 mei
jl.

Nog eens de hanik aan de
Rekkenseweg
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"Veurig jaor, wie wonen ton nog in Rijswijk bie Den Haag, bunne wie met Old
Ni-js naor 's Heerenberg en Hoch-Elten ewes. Mienen man en ik waarn daor
helemaol gek van. Wat ne mooie umgeving was dat!
Wie wisten ton al, da'w naor den Achterhoek zollen verhuzen, maor waor, dat
was nog neet dudelijk. Wie dachten feitelijk an Wenterswiek, maor daor was gin
hoes veur onze knippe te kriegen.
De tied begon al mangs te dringen, want ik veurn eiken dag met den auto van
Rijswijk naor Arnhem hen en weerumme en dat is gin kattendrek, dat kan 'k oe
wal vertellen. Eiken dag in de riege met den auto.
Ton zeg mien man tegen mie (in 't Hoog-Haarlemmerdieks): "Waorumme kieke
wie neet in de buurte van 's Heerenberg, da's vlak bie Deutekum en daor gaoj binnenkort met oew bedrief hen verhuzen."
Wie wont noo vanaf half oktober in 's Heerenberg, vlak bie "Huis Berg", waor
wie veurig jaor zonnen fijnen meddag hebt deurebrach.
Eiken dag, as ik noo van mien wark komme, veul ik mie rieke, da'k hier mag
wonnen. Dan bunt ter toch nog leu, dee slechter wont.
Zo hef zo'n Old Ni-js reisjen nog vremde gevolgen ehad, dat zeej maor weer.
Bedankt Old Ni-js."
RS. Ok dit jaor bunne wie weer
met ewes, maor wie hebt al wal
beslotten, da'w neet naor Heino
gaot verhuzen.
Fransje Grave - Lenselink (van
den meister oet Rekken).
Bedankt, Fransje, wiej wet now
ok, da'w meer bekend bunt onder
de name van "Old Ni-js" dan as
Historische Kring Eibergen. Dat
aoverkump ons meer.
"Old Ni-js" is een begrip ewodden
in Eibergen en onder Eibergenaren.
Redactie
Standbeeld in brons van koningin
Wilhehnina in de tuin van kasteel
Het Nijenhuis. Ontwerp Charlotte
van Pallandt.
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Brieven van Eibergse Landverhuizers I
Antvelink, Bentsink, Boevink, Hagens, te Nijenhuis, Broekmole
In 1986 besprak ik in Old Ni-js een aantal brieven van twee Eibergse landverhuizers, Frederik Jan Boevink (van Bartels uit 't Loo) en diens broer Hendrik
Jan. Ik sprak toen hel vermoeden uit, dat er bij meer Eibergse families nog brieven zouden liggen aan of van Eibergse landverhuizers uit de vorige eeuw.
Dit bleek zo te zijn. Gerard te Nijenhuis (van de bakker) uit Rekken bezorgde mij
een enveloppe met brieven van de families Bentsink en Te Nijenhuis en van
Bennie te Vaarwcrk kreeg ik een aantal brieven van Elaine Watterson-Antvelink
uit Kentwood in Michigan, die in 1986 in de Huve een lezing hield over hoe men
in de V.S. gegevens kan vinden over vroegere landverhuizers.
Daarnaast kregen we een brief van ons lid, mevrouw Huijgens-Gijsbers uit Den
Ham over Gcrhardus Hagens, die al in 1847 naar Amerika emigreerde. De brieven vormden echter geen kant- en klare kost voor een artikel en bleven dus lang
liggen. Tenslotte is het er nu van gekomen.
Mede dank zij de hulp van de familie H. Bentsink aan de Meeldijk en J.W.
Antvelink, die tot voor enkele jaren woonde aan de Borgweg te Rekken, slaagde
ik erin de gegevens te verwerken tot twee artikelen over een aantal Eibergse
landverhuizers, wier beweegredenen, hoe verschillend ook, samen haast model
slaan voor de maatschappelijke achtergronden, die als oorzaken worden
beschouwd van de landverhuizing van de vorige eeuw.
In dit eerste artikel komt na de mijns inziens noodzakelijke inleiding de geschiedenis van een van de eerste Eibergse landverhuizers aan de orde, n.l die van
Gcrhardus Hagens.
Emigratie, Volksverhuizing en landverhuizing
Door de eeuwen heen heeft de mensheid bestaan uit groepen, die van geslacht op
geslacht bleven wonen, waar hun vaderen woonden. Ze bebouwden hun akkers
en koesterden en bewaakten hun bezit. Daarnaast had je groepen of eenlingen,
die hun vaders huis verlieten om hun geluk elders te beproeven.
Die emigratie heeft alle eeuwen door bestaan.
We hebben een dergelijke emigratie nog meegemaakt kort na de Tweede
Wereldoorlog, toen er door de geboorte-explosie in ons land overbevolking
dreigde. Mede door het stimulerend beleid van de regering ontstond er toen een
kortdurende einigratiegolf van jonge boeren, naar Canada vooral en in mindere
mate naar Nieuw-Zeeland en Australië. Vooral onder de Auslralië-gangers
bevonden zich ook niet-boeren.

-7Slechts zelden kwam het voor, dat volkeren massaal op zoek gingen naar betere
woonoorden, zoals geschiedde bij de volksverhuizing van 400 - 600, die een eind
maakte aan de Romeinse cultuur in onze streken en de Batavieren en andere
Germanen deed opgaan in de Franken en de Saksen.
Een landverhuizing, zoals we die uit de vorige eeuw kennen, onderscheidt zich
van een volksverhuizing, doordat ze geen massaverschijnsel is, maar een zaak
van individuen, zij het wel van veel individuen in een kort lijdsbestek.
Welke factoren bepaalden de 19e eeuwse landverhuizing?
Dat waren:
a. dreiging van overbevolking met als gevolg werkloosheid.
b. zorgelijke positie van veel boeren door misoogsten enz.
c. discriminatie,
oftewel onderdrukking van de
afgescheidenen,
streng gelovige
hervormden, die
in 1834 de hervormde kerk hadden verlaten vanwege de vrijzinnige prediking in
die kerk.
d. de zuigkracht van
de "Nieuwe
Wereld" , waarvan de roep uitging, dat de vrijheid er groot was
en de ruimte voor
boeren schier
onbeperkt.

Vrijheidsbeeld voor de
haven van New York.
Geschenk van Frankrijk
aan de V.S.(ISS6)

-8Om de Geloofsvrijheid
Hoewel ei in Eibergen nauwelijks ol geen afgescheidenen woonden, is ei loch
van één Eibergenaai bekend, dat hi) vanwege geloofsvervolging naar Amerika is
gegaan, n 1 Geihaidus Hagens Hi| was in 1811 geboren in bibeigen, waar de
lamilie Hagens in de vorige eeuw in aan/ien stond Maar hij woonde met meer
in Eibergen, hij had een bakkerij in Zutphen
Wie was de/.e Gerhardus Hagens?
Gei hardus Hagens was een /oon van Reindt Hagens, afkomstig uit Geesteren,
waar zijn vader tapper was Zoon Reindt verhuisde naar Eibergen en trouwde
daar met Willemina Simons Uit dat huwelijk weiden negen kindeien geboicn,
vi|l zonen en viei dochters "Onze" Gerhardus, geboien in 1811, was het /even
de kind Reindt Hagens was een belangrijk persoon in Eibergen Hi) was name
lijk niet alleen bakker, maar ook deurwaarder en als zodanig de rechterhand van
burgemeester Van Hceckcrcn
Daarnaast was hi) "/etter", d w / hoofdambtenaar bi) de regeling van de directe
belastingen In dat college werd men jaarlijks benoemd door de minister van
staat, tevens gouverneur der provincie Hi) was in dat college van /etters
benoemd als lid van 't (gemeente) bestuur, evenals G A te Raa Als grondeige
naren hadden in dit college /itting G tei Braak (de notaris), I G Verwey de la
Fontaine (de rentmeester van de heei van Mallem) en J T tei Pelkwijk
Hagens woonde op de hoek van wat nu de J W Hagemanstraat heet en de
Simmelinkstraat. De tuin van dit huis liep tot aan de Wilhelmweg (misschien nog
wel veidei) Daar slaat nu nog hel huis met de naam "Hagenstuin" (hoek
Simmelinksliaat en Buig Wilhelmweg)
Gerard werd ook bakker, maar hij vestigde /ich in /ulphen, waar hi| m 1817
trouwde met Beike Stegeman, die weduwe was van Gaml Jan Bensink en een
/oontjc had uil dat huweli|k, Hendiik Bensink
Hi| had /i|n bakken) m de Felikaanstiaat, vlak bi| de Drogenapstoren Hi) was in
Zutphen schuttei in hel Ie Bataiilon dei Schutteii| Gelderland, gelegen in
Zutphen
De verdere lamiliegegevens /i|n
Gerhaidus Hagens, geb 19 sepl 1811, overleden in Fella lowa (USA) op 2 okto
bei 1889 op de lcelli)d van 78 |aar
Beike Stegeman (Bensink)' Hagens, geboien op 15 maait 181^ Oveileden in
Pella lowa op 26 septcmbei 1852 op de leeltijd van 37 jaar.
•■ De na.ini Bensink is toegevoegd vanwege haiii eeiste huweli|k met G I Bensink

-9In Nederland geboren kinderen:
Hendrik Bensink,
Christiaan Willem Hagens
Lambertus Hagens
Zwaantje Hagens Eijsink +)
Wilhcimina Hagens Brand +)

* 3 aug. 1835
* 22 nov. 1839
=1= 17nov. 1841
* 17 dec. 1843
* 6 maart 1845

1-30 maart 1898
1-27 maart 1914

In Amerika geboren:
Maria Elizabeth Hagens Maasdam

* 3 febr. 1850

t 28 nov. 1913*

'/

t 2 jan. 1933
t 23 apr. 1927

+) De toevoeging vaii de namen Rijsink, Brand en Maasdam is de Amerikaanse methode om
de familienaam van de mannelijke huwelijkspartner aan Ie geven.

Tweede huwelijk met: Anna Sophia
voltrekking in Keokuk Iowa op 7 juli
Hendrik Jan Hagens
Henrietta Berendine Hagens

Susanna Bets uit Nederland. Huwelijks1855. Kinderen uit dit huwelijk:
* 24 mei 1856 t 22 aug. 1857
* 27 apr. 1859 t 25 sept. 1860.

In zijn boek "De landverhuizers"(l981), vertelt G.H.Ligterink, dat Hagens,
nadat hij omwille van zijn geloof in de Wijnhuistoren te Zutphen gevangen had
gezeten, ƒ 500,- deponeerde voor aan te kopen grond in Amerika. Dat was in die
dagen een Hink bedrag. Daarnaast betaalde hij de reis voor zich/elfen zijn kinderen.
Het is bekend, dat de afgescheidenen onder zware druk werden gezet door kerkelijke en burgerlijke overheden, die kerkscheuring wilden tegengaan, omdat die
schadelijk zou zijn voor de eenheid van hel land.
Wie zijn kinderen bijvoorbeeld niet liet dopen bij de predikant van het dorp van
inwoning, werd daarover lastig gevallen en wie deelnam aan samenkomsten van
afgescheidenen, kon op grond van een wet uit de tijd van Napoleon veroordeeld
worden wegens samenscholing, wat in Napoleons tijd verboden was. Zo werd
het de afgescheidenen vaak knap lastig gemaakt en dat heeft velen van hen rijp
gemaakt voor het avontuur om in de nieuwe wereld een nieuw bestaan op te bouwen.
Hel zijn vooral de predikanten A.C. van Raalte en H.P. Scholte geweest, die de
geschiedenis zijn ingegaan als pioniers van de christelijk-gereformeerde landverhuizers en stichters werden van Nederlandse nederzettingen in Michigan
(Van Raalte) en lowa (Scholte) in de U.S.A.
Aan deze Nederlandse pioniers herinneren in Michigan plaatsnamen als Holland,
Zeeland en zelfs Borculo; in lowa is dal o.a. Orange City.
Er zijn in Michigan nu nog straten, waar heel wat winkelruiten Nederlandse
namen dragen. En elk jaar is er een tulpenfeesl met mannen en vrouwen in
Nederlandse klederdracht. Maar verder leven en denken ze Amerikaans.
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Ds Scholte vertrok in mei 1847 met zo'n grote groep afgescheidenen, dat er vier
schepen gecharterd moesten worden Bij die grote groep had zich ook een klei
ne groep uit Zutphen aangesloten, waarbij Gerard Hagens Hij vertrok met het
schip, de Nagasaki, dat 28 emigrantengezinnen aan boord had Ze hadden
ƒ 17 670,- gestort, waarvan ƒ 9 280,- als reiskosten, de rest diende voor grondaankoop in Amerika
Ds Scholte werd de pionier van de geëmigreerde afgescheidenen in de staat
lowa, waar hij groot-makelaar in prairiegronden werd en bijeengebrachte fond
sen beheerde, waarmee hij zich helaas vuile handen bezorgde, zodat hij werd ontslagen
Ook Hagens vestigde zich in lowa Hij kocht daar grond van zijn zwager Gerrit
Fredenk Stegeman, die dus al eerder was geëmigreerd en bouwde daarop een
bakkerij Volgens onderzoeker A J Hagens uit Eerbeek staat er nu op die plek
een hotel, "Straw Town Inn" genaamd, het enige hotel in Pella
(Straw Town "Strooien Stad", herinnert aan de eerste pioniers in lowa, die huizen van klei en lang prainegras bouwden EHW)
De staat lowa dankt haar naam aan de loway-Indianen, die daar woonden Ook
één van de steden Sioux in de staat lowa herinnert daaraan, evenals het schoeVierde schip hitharkschip{een zeilschip) Nagasaki waarmee Geihardus Hagens \ertrok
met bestemming Baltimore Ook de Maasstroom en de Katharina Jackson vervoerden
landverhuizers

SCHEPEN ^ ^ IN LADING.
ROTTKRIIAIII.
BALTiaotl. Het Amerikaan*ch Fregatachip Harvest ^ kapt. J. Fuller
Adres ten kantore Tan Uudig en Blokhuysen.
BAXTIBOKI. Het Amerikaantch gekoperd Fregatachip Katharina Jackton ^ kapt. W. W. Stafford, vertrekt tegen den 25sten Maart
Adre<i bg Wamberiie en Crooiwyck
BALTIBOKK. Het Piederlandsch gekoperd tnelzeilend Frcgatschip ,
Maasstroom, kapt. H, Schuth, otn op den 13d«/» April te vertrek
ken. Adres ten kantore van Vlierboom en Suermondt en Wamberiie eii Crooüwijck.
BAJ,TiBoaE. Het Nederlandach gekoperd Barktchip Nagasaki, kapt.
F. A. Biinnemeijer, vertrekt 3 April. Adres bij Wambersie en
Grooswyck.
BiTATU. Voor Passagiers en Goederen, het Nederlandsch Barksehip
Jan Daniel^ kapt. J. H. Zeentan. Adres ten kantore van van
ülphen en Ru^s.

-11nenmerk Sioux, genoemd naar het type schoeisel , de moccasins, van de Indianen. Iowa is een akkerbouwstaat bij uitstek. Het hoofdgewas is de mais,(corn),
dat vooral als veevoer wordt verwerkt.
Eén van de Eibergse landverhuizers, Frederik Jan Boevink, was er in 1881 getuige van, hoe de Indianen in Kansas naar Indianenreservaten werden gedreven. Hij
schreef daarover: "Ik ben tegenwoordig, zooals ge ook wel zultweten, in het westelijk deel van Kansas; ik heb hier ook een bende Rode Indianen gezien van
omtrent 250, die door de Government soldaten in bewaring werden gehouden en
vervoerd werden van de Indianen Teritorie, welke ligt ten Zuiden van Kansas
naar hun reszervation in Nebraska. Zij hebben een gele, roetachtige kleur, maar
toch niet zoo rood als men zich voorstelt, zij zijn nog niet zo leijk als de negers
die hier ook veel zijn in amerika. Hunne kleding is zeer wonderlijk, men kan
haast geen man van een vrouw onderscheiden, want de mannen hebben ook geen
baard; werken willen ze niet en ze voeden zich met vleesch van bujfels, waar zij
jacht op maken in de afgelegen streken, waar nog geen menschen zijn; het
vleesch drogen zij in de zon en kunnen het zoodoende bewaren. "
Frederik Jan Boevink had dus wel moeite, negers en indianen als gelijkwaardige
schepsels te zien. Maar dat was in 1881. Zouden we in 1999 minder moeite hebben met de vreemdeling in ons midden?
Wat bijna geen landverhuizer in de vorige eeuw deed of kon doen, deed Hagens.
In 1880 keerde hij nog een keer naar Nederland terug. Hij was toen bijna 70 jaar
oud.
Gerhardus Hagens had een zus, Helena van der Duijs-Hagens, wier zoon de nu
volgende brief schreef over het bezoek, dat G. Hagens, die hij overigens grootvader Hagens noemt, in 1880 bracht aan Nederland. De briefschrijver was kennelijk met Gerhardus Hagens in Nederland.
De in het Nederlands geschreven brief werd in het Engels vertaald door de vrouw
van Henry Vanderwilt (let op de Amerikaanse schrijfwijze van deze Nederlandse
naam) en Rebecca Maasdam, waarschijnlijk een kleindochter van G. Hagens.
En dan nu de brief, in het Nederlands vertaald door Jansje van Dijk.
"Grootvader Gerhardus Hagens is geboren en getogen in Eibergen in
Nederland. Hij was één van de velen, die, geleid door Gods hand, in ons mooie
land de ware vrijheid van godsdienst zochten en vonden.
Hij en vele geestverwanten met hem werden in het begin van de 19e eeuw vervolgd om hun godsdienst. Hij bleef trouw aan God en zijn eigen geweten en
daarom werd hij gevangen gezet in de Wijnhuistoren aan de Grote Markt in
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Zutphen Na zijn vn/lating verkocht hij al zijn bezittingen in Eibergen en zijn
bloeiende bakken/ m Zutphen Op II april 1847 vertrok hij met vele anderen,
die om het geloof werden onderdrukt, als immigrant {of emigrant ^) naar
Amerika Ze vestigden zich in het westen* en bouwden huizen van klei en lam;,
prairiegras Ze stichtten een stad, die ze de toepasselijke naam Pella (wijk- of
schuilplaats) gaven Ze beleefden magere en vette jaren Naarmate de tijd verstreek, groeide het verlangen om zijn geboorteland weer een s te zien
Uiteindelijk bezocht hij in 1880 van februari tot mei Zutphen, Borleno
(Borculo^), Neede, Eibergen en Groenloes (Groenlo) en kwamen er uit alle
andere plaatsen herinnerim^en uit zijn jeugd en aan zijn eerste liefde boven
Ook dacht hij weer aan de gevaarlijke situatie, toen hij voor de magistraat
moest verschijnen om te kiezen voor God of onderdrukking en de gedenkwaardige dag, waarop ze wegzeilden uit Nederland
De tijd verstreek en al spoedig zou hij weer teruggaan naar Amerika en zijn
gezin We bezochten gezamenlijk de kerkdienst m Eibergen op eerste paasdag
1880 Toen we de kerk uitliepen, bleef hij staan op het gras en zei "Laten we
nog met naar huis gaan, laten we nog even teruggaan, de kerk in " We gingen
dus terug, de nu lege kerk weer in Daar stond hij, naast de graven van zijn
geliefden, die hem waren voorgegaan Tranen hepen over zijn wangen, toen hij
zei "Dit IS de laatste keer dat ik hier ben Ik zal jullie nooit meer bezoeken
Rust m \rede, mijn dierbaren
Zwijgend verlieten we de kerk en toen we door de straten liepen, merkte hij op
"Laten we naar de fabriek van Ten Cate** wandelen " Dat deden we en intussen genoten we van het mooie uitzicht, dat zich voor cmze ogen ontvouwde
Vanaf een afstandje glansde de leistenen kerktoren in het paaszcmnetje en de
rivier de Berkel zocht als een zilveren lint kronkelend zijn wei^ Terwijl hij over
het landschap uitkeek, raakte hij weer aangedaan (ontroerd), want het was een
laatste vaarwel aan zijn Geboorteland "
* Met het Westen wordt de staat lowa bedoeld. De westelijke grens van lowa was toen
eigenlijk de grens van de V.S. Tegenwoordig ligt lowa in de Midwest. Pas na 1869, toen
er een spoorweg was aangelegd, kwam de openlegging van andere staten in de Midwest,
zoals Nebraska, Dakota en/, op gang.
** De tabriek van Ten Cate was er nog niet, toen hi) in Kibergen woonde
Laatste Nieuws over Hagens uit Israel
De briet wekt de indruk, dal de reis van Gerhardus Hagens werd ingegeven door
diens verlangen naar zijn geboortestreek
Nog net voor het ter perse gaan van dit nummer van Old Ni-js, kwam ik er achter, dat Hagens hoogstwaarschijnlijk nog een andere, dringende reden had voor
zijn bezoek aan Eibergen
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Folo uit 1905. Hel huis rechts vooraan was dat van Reindt Hagens. In 1905 dus al
eigendom van Zion.
Op 5 januari 1880 was n.1. zijn schoonzuster, de wed. G.Hagens overleden. Zij
was de weduwe van zijn broer Gerrit,(geboren in 1802), die bij zijn vader Reindt
ingewoond zal hebben en vrij jong was gestorven. Nadat vader Reindt Hagens in
1864 op 86-jarige leeftijd was overleden, bewoonde zij het huis van Hagens.
De oudste broer. Jan Derk, was begin 1879 overleden. Van zijn zuster Berendina
(geboren 1806) is geen sterfdatum bekend. Zijn broer Hendrik Jan overleed in
1854. Zijn andere zuster kwamen we tegen als Helena van der Duijs-Hagens en
die woonde blijkbaar ook in lowa, net als Gerhardus.
Het is wel haast zeker, dat het overlijden van zijn schoonzuster op 5 januari 1880
de reden was, waarom Gerhardus Hagens in februari naar Nederland reisde. Hij
was nog de enige in leven zijnde zoon van Reindt Hagens. En op hem rustte de
taak, de erfenis te (helpen) regelen.
De erfenis bestond in elk geval uit twee naast eikaar gelegen huizen aan de huidige J.W. Hagemanstraat. Daar, waar meer dan een eeuw lang het modemagazijn
Zion stond en waar nu de sportzaak Cameleon gevestigd is.
De weduwe van Gerrit Hagens had gewoond in het hoekhuis en het ernaast liggende huisje, ooit "de Reddingsboot" genoemd, had ze sinds 1868 verhuurd aan
de uit Polen afkomstige jood Kiewe Zion, die daarin zijn textielwinkel was
begonnen. Aldus zijn zoon Manuel Zion in 1928 ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het modemagazijn Zion.
Toen de wed. Hagens op 5 januari 1880 overleed, kwamen beide huizen onder de
hamer. En wel op 31 maart, drie dagen na Pasen. (Pasen viel dat jaar op 28
maart).

14
■iiHiii i i w i i i i i M i h i i r r i ■iiiiiniiiiiiiiii'iiiiriiii niiiiiiini i iiiiiiii ui ini i É^ii'iiittiiaiiiiPiimHBiHniii

SPIPI

iniiiiiH|

Anno 1868  1928

De Openingsb ode
Orgaan geuiijd aan de öel angen uan de goede sl ad Etdergen,
en het Centraal Uiai^ntiuis Geur. Zion.
Dit blad wordt gelezen m Eibergen Neede Haalcsber en Bocculo Ruurio Groenio Winterswijk en alle
overige plaatse rondom
Woensdag 12 Septemb er 1928

Uitgever

Firma GEBR ZION
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Dus juist, toen Gerhardus Hagens in Eibergen was Het zou toch wel al te toe
vallig zijn, dat deze verkoop niets te maken had met zijn aanwezigheid in
Eibergen Maar dit verband is vorige historici blijkbaar ontgaan
Zijn emoties bij het afscheid van Eibergen woiden door dit alles nog veel begrij
pelijker Alles, wat hem dierbaar was, was er niet meer
Kiewe Zion kocht beide huizen, aldus zijn zoon Manuel (overleden in 1937) en
legde zo de basis voor het modemagazijn Zion, dat daar meer dan een eeuw zou
staan
Deze nieuwe informatie putte ik uit "De Openingsbode" uit 1928, een huis aan
huisblad, uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de fa Gebr
Zion in dat jaar Ik kreeg dit blad onder ogen dankzij Maicelle Zion, de in Israel
wonende dochter van Sally en Bep Zion, die dezer dagen in Eibergen vertoefde
N B In de genealogische gegevens van de familie Hagens staat dat broer Gcrrit in Eibergen
arts was Ook Hendrik Odink nam de/e gegevens zonder meer o\er
Het blijkt ethtei dat dit niet Geriit Hagens maar diens jongere broer Hendrik Jan (geboren
in 1808 ot 1810) was In het Provinciaal Blad van Gelderland van 1849 staat H J Hagens sinds
1834 te boek als vroed en heelmeester ten plattenlande Als med doet stond sinds 1819 te
boek S M Elleibeck Die had dus gestudeerd aan een academie, Hendrik Jan Hagens niet

Eibergen, mei 1999
E H Wesselink
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Weense kinderen in Eibergen en Beltrum
In Old Ni-js nr. 35, blz. 40 maakte ik melding van de kinderuitzendingen van
Weense kinderen naar Nederland in 1920.
Dankzij een brief van ons lid, mevrouw Sterenborg-ten Vregeler uit St.
Oedenrode, die helaas onlangs overleed, en Leo van Dijk, die mij een brochure
uit 1919 bezorgde en enkele krantenberichtjes, kwamen meer gegevens over
deze kinderuitzending boven tafel, die m.i. interessant genoeg zijn om in Old
Ni-js te vermelden.
Wenen na 1918
Oorzaak van de kinderuitzending was de noodsituatie, waarin Wenen na beëindiging van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was komen te verkeren.
Wenen, een stad met 2 miljoen inwoners, was tot 1918 de hoofdstad van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije; de keizer van Oostenrijk was n.1. tevens
koning van Hongarije.
Toen in 1919 de vrede van Versailles werd gesloten, waren de drie keizerrijken,
die Europa rijk was geweest, Rusland, Duitsland en Oostenrijk, door revoluties
tot republieken geworden.
Duitsland kreeg bij de vrede van Versailles de schuld van de oorlog en werd veroordeeld tot afstand van 13 gebieden en tot enorme herstelbetalingen aan vooral
Kaart die uitgestrektheid van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije voor 1914
aangeeft.

-16Frankrijk en van de eens zo trotse Oostenrijkse wapenspreuk: A.li.l.O.U. (Alles
Erdreieh ist Oesterreieh Untertan) bleef weinig over. Oostenrijk werd een klein
land,( sleehts 4x zo groot als Nederland), met maar 6 miljoen inwoners.
Hongarije werd een zelfstandige republiek, maar moest 60% van zijn grondgebied afstaan aan Polen en Roemenië vooral. Daarnaast werden er twee nieuwe
republieken geereëerd: T.sjeeho-Slowakije en Joegoslavië met de Servisehe
hooidstad Belgrado. Anno 1999 lijdt Europa nog steeds onder de gevolgen van
deze politieke ruilverkaveling van 1919.
Oostenrijk had zwaar onder de oorlog geleden. Zoals altijd in oorlogstijd, was de
veestapel grotendeels geslaeht om als voedsel te dienen voor het leger, de weilanden omgeploegd om graan te leveren voor brood, want in de oorlog waren de
in Oost-Europa gelegen voorraadsehuren voor Oostenrijk en Hongarije onbereikbaar geworden. En na de vrede van 1919 bleven ze dat, want ze lagen door
de grenswijzigingen in streken, die buitenland waren geworden. Het overgebleven, kleine Alpenland Oostenrijk, door de oorlog uitgemergeld, was niet in staat
de voor zo'n klein land veel Ie grote hoofdstad Wenen van voedsel te voorzien.
De melkopbrengst uit de Alpen bedroeg nog geen 20% van wat Wenen behoefde. De bevolking kreeg aan voedsel nauwelijks ?>(.)"/<• toegewezen van wat er
nodig was. De ondervoeding van de bevolking nam snel toe en als gevolg daarvan was er veel ziekte en sterfte, vooral onder kinderen. Het aantal sterfgevallen door tbc alleen al steeg in 1919 schrikbarend tot bijna 12000, een stijging in
een Jaar met 80%.
Wccii.sc kinderen uit 1919. S5'/(i was ondervoed. Velen leden aan the en/of rachitis.
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Eiberj»se Hulp
Wenen nep om hulp in Nederland werd een Comité opgeneht voor hulpverlening, dat in augustus 1919 een biothuie deed uitgaan als een kreet om hulp
De/e noodkieet vond in biede kiing gehooi in ons land en ook in hibeigen
De Boreulosthe Courant meldde op 9 lanuari 1920
Hel Fldülseliik Loinitc {bedoeld werd van Lihen^eii) \au de Vak(>ri>aiitsalies
tb v de Weensche kinderen verzond aan Th J Nijkamp, Drilt 10-12 te Utrecht,
pennin^iiiecstei \aii de Vakcentralen j 7')9 97 De 60 aibeiders van de Pickerfahriek i^cnen / 166,35 en 72 arbeiders van de leeilooien/ schonken f 160,76.
Deze bedragen werden door de resp directies verdubbeld
De test van het bedrag werd hijeengebrac ht door gemeenteaibeidei s, w erklwden
van B II en I (i lilankvoort en noi^ zcmat
Een rekensommetje leeit, dat aibeiders en diieetie van pitkerfabnek en leeilooieri) ledei / 127,11 gaven en de overige genoemde werkers "en nog /owat" een
bediag van / l()'i,7'ï In een ti|d, dat het uuiloon nauwelijks / {),2S bedroeg,
waien dit llinke bediagen
Op 20 apiil 1920 meldde de Borculosehe Couiant, dat er 21 Weense kinderen
waien ondergebracht in i k gezinnen Ze boden een tiieste aanblik.
Op 2X september meldde een laatste berichtje in de/ellde krant
"Vertrek van Weense kmderen Geen afgetobde, maai blozende ge/ichtjes nu "
Hulporganisaties
De activiteit van de Eibeigse arbeideis was ondeideel van de landelijke vakbonds
hulpactie en die van het Nederlandse Rode Kruis
De hulp lichtte /ich vooiai op Centiaal- en Oost-pAiiopa, waar de chaos en de
hongeisnood dooi de militaiie nedeilagen en de levolutionaiie omwentelingen
schiikbarendc vormen aangenomen hadden
Hulp <ian Duitse kinderen kwam m de jaren na 1918 veelal tol stand via vrienden- ol lamilieielaties in Duitsland met als gevolg, dat enkele dui/enden Duitse
kindeien vooi hei stel \c\n ge/ondheid naai Ncdeilandse pleegge/mnen kwamen
Georganiseerde hulp leveide het Nederlandse Rode Kruis Het /oigde in
Duitsland voor levensmiddelen vooi drie giote kindeitehui/en en /es gocdeienireinen veitrokken tussen novembei 1919 en juni 1920 naai Wenen en Boedapest
met levensmiddelen, kleding en medicijnen
Daarnaast werden ei m ons land een looms katholiek, een protestants, eenjoodsen een neutraal comité ojigeiicht, dic kmdciuit/endingen van vooi al Weense,
maar ook Hongaarse kmdeien gingen vei/oigen
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De kindertransporten begonnen in de herfst van 1919 en gingen door tot 1926
Het R I O D schat, dat er in die periode zo'n twintigduizend Oostenrijkse kinderen naar Nederland kwamen Voor de kosten van deze kinderuitzendingen brachten de vakcentrales meer dan een half miljoen bij elkaar
Wie weet, dat het inwoneraantal van Eibergen zowel toen als nu ongeveer het
duizendste deel van de hele Nederlandse bevolking bedraagt, constateeit, dat
Eibergen toen in 1920/21 qua hulp aan Weense kinderen een evenredig aandeel
heeft geleverd, immeis het dooi het plaatselijk comité van de vakorganisaties bijeengebrachte bedrag in 1920 was ruim ƒ 750 en dat is meer dan 1/1000 deel van
het landelijk bijeengebrachte bedrag van een half miljoen en het aantal van ± 25
kinderen is ook ruim het duizendste deel van de naar Nederland gehaalde kinderen De vakorganisaties van Eibergen sloegen dus geen slecht figuur
Weense kinderen en hun Eibergse pleeggezinnen
Het spreekt vanzelf, dat de Weense kinderen practisch allemaal van rooms katholieken huize waren Oostenrijk is een rooms katholiek land en Wenen een bij uitstek r k stad
De enkele niet-katholieke kinderen noemde ik reeds in Old Ni-js nr 35
Dank zij mevrouw Sterenborg-ten Vregeler, die helaas koite tijd na haar brief
overleed, zijn ons nu een tiental rk adressen bekend, waar in 1920 gedurende
een halfjaar een Weens of Hongaars kind logeerde
Mevrouw Sterenborg herinnerde zich nog, dat er een heel stel kinderen werd
opgehaald door de zusters van het St Antoniusgesticht in Eibergen, die ook het
onderwijs verzorgden aan de rk kleuterschool (toen nog bewaarschool genoemd) aan de Wemerdij k
ZIJ wist nog, dat er twee kinderen, Steffie en Sjenie werden geplaatst bij
Ebberink, bij smid Weeink hadden ze een meisje, bij Essink op Koerhoes (nu res
taurant Bellefleur) hadden ze een meisje, dat al achttien jaar was, Anna Schladal
Een meisje met donker haar, aldus Anna Essink-Meekes Ze kan zich Anna
Schladal nog herinneren, omdat die haar pleeggezin in Eibergen nog een of meer
keren heett bezocht in later jaren
"En bi| Anna van Laarhoven was Carolientje", schreef mevrouw Sterenborg
Laarhoven woonde bij de r k kerk Hij ging de huizen langs met een handel o a
in tweedehands brillen' Je kon uit die voorraad er een uitzoeken, waarmee je
weer wat beter lezen kon dan met de bul, die je al had Laarhoven was dus de
voorloper van de huidige opticiens Anna, de dochter van Laarhoven, is later
getrouwd met schoenmaker Jansen, die naast het huis van dokter Ellerbeck
woonde
Er was ook nog een meisje bij de familie Ter Woerds aan de Hupselseweg, dicht
bij de boterfabriek Ter Woerds was jarenlang bekend als petroleumboer
Melkventers en petroleumventers werden "boer" genoemd, waarschijnlijk.

-19Kerststaldrieluik vanfam.
Ten Have-Huitink.
Miniatuur van de
Weihnachtskrippe in de
Stephansdom te Wenen.
Uitvoe ring houtsn ij werk.

omdat ze ventten met een hittenkar, een door een klein paard getrokken kar op
twee wielen.
Dan waren er nog een paar jongens. Eén van hen, een zekere Herbert, was op de
boerderij bij Botterhuis in Hupsel. Maar van hem is weinig meer bekend bij de
nakomelingen van Botterhuis.
En een tweede jongen, Fritz Schwaiger, was bij Huitink aan de Rekkenseweg
(thans nr 8), even voorbij het Kerkloo. Dat de honger niet alleen de armen in
Wenen trof, wordt duidelijk uit het verhaal van mevrouw Ten Have-Huitink,
want de vader van deze Eritz werkte op het stadhuis van Wenen. Die was
medisch instrumentmaker daar en zijn zoon Fritz had later de titel van Professor.
Maar dat is niet vergelijkbaar met de Nederlandse titel van Professor. Docenten
aan hogere scholen werden in Duitsland en Oostenrijk ook professor genoemd,
weet mevrouw ten Have-Huitink.
Toen deze Fritz Schwaiger de familie Huitink in 1958 nog weer eens bezocht,
schonk hij de familie als dank voor de goede verzorging van 1920/21 een mooi
kerststalletje in de vorm van een drieluik, dat op de kerststalexpositie in
Ammeloe eind 1998 veel aandacht trok.
^Ê^^^ÈÊ^
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Franz Freyer*
In Beltrum kwam bij de familie Brinke het jongetje
Franz Freyer. Bij Brinke hadden ze zelf maar één
kind, dus er kon er nog wel eentje bij voor de tijd van
een halfjaar. Maar dat zou anders uitpakken.
De vader van Franz en Hein Freyer was met een
oudere broer nog niet uit de militaire dienst ontslagen, toen de beide jongens naar Nederland vertrokken. De vader had in de oorlog een schot in de rug
opgelopen, wist Franz, en had daardoor een tijd in
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een hospitaal of lazaret gelegen. De jongens waren door hun moeder op de trein
gezet; ze had hen slechts brood voor één dag mee kunnen geven en kleren voor
een weck. Meer had ze niet. Franz Freyer was 12 jaar oud, toen hij naar
Nederland kwam, zijn vier jaar oudere broer Hein kwam terecht op een boerderij op een steenworp afstand van Brinke, bij een broer en zus, die allebei ongetrouwd en al wat op leeftijd waren. Daar waren dus geen andere kinderen in huis.
Hein was dan ook na een halfjaar haast blij, dat hij weer naar Wenen kon. Hij
verlangde naar zijn kornuiten daar.
Franz had het bij Brinke meer dan goed getroffen. Hij mocht mee naar school en
kwam meteen al in de derde klas, ondanks het feit, dat hij geen Nederlands kon.
Hij is nog wel een keer "naar huis" in Wenen geweest, maar had het daar na een
week al bekeken. Hij verkoos het om bij de familie Brinke te blijven. Die
beschouwden hem, alhoewel ze hem niet officieel adopteerden, als hun eigen
kind. In 1930 verkreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Zijn ouders heeft hij na
die ene keer zelden terug gezien; zijn moeder stierf op vrij jonge leeftijd.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Franz dus Nederlander; hem werd
dan ook het lot bespaard van de zg Rijksduitsers, die al heel lang in Nederland
woonden, maar zich niet hadden laten naturaliseren, zoals bijvoorbeeld
Tesseling, Rosing, Rotering, Temminghoff, Noldes, Waning, die werden opgeroepen om in het Duitse leger te dienen. ')
V.l.n.i: moeder Brinke, Fran: Frexer. .1.Brinke, jonj^er iiroertje van Fran:, vader Freyer
tijdens he:<iek aan Nederland.
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buren, deel aan verzetswerk, zoals het nachtelijk vervoer per fiets van twee
Amerikaanse piloten, Ray Boom en John Caughlin, van Groot Wassink in VoorBeltrum naar Hummelo. Samen met Willem Groot Wassink en Joop van
Gelderen uit Laag-Keppel lukte het hun, dit tweetal af te leveren bij dokter
Westerbeek van Eerten te Hummelo, vanwaar de twee Amerikanen met hulp van
Joop van Gelder in de buurt van Lobith de Rijn wisten over te steken en zo de
weg naar een geallieerde legerplaats vonden. Dat waren hachelijke avonturen; op
hulp aan de vijand hadden de Duitsers de doodstraf gesteld. -)
In diezelfde winter van 1944/1945 kreeg Franz bij Brinke onverwacht bezoek
van zijn oudste broer. Die, bleek in 1944 in militaire dienst te zijn. Hij maakte
in Normandië de terugtocht van het Duitse leger mee. Via het Rode Kruis had hij
toestemming gekregen om zijn broer in Nederland te bezoeken. Hun vader, die
benieuwd was, hoe hel zijn "Nederlandse" zoon ging, had hem per veldpost het
adres van Brinke in Beitrum gestuurd en zo kwam deze broer met een auto van
het Rode Kruis in Beitrum om zijn broer op te zoeken.
Een merkwaardige situatie. De oudste, gedwongen tot dienst in het Duitse leger,
de jongste, in het geheim op pad om het Duitse leger te bestrijden. Wat een oorlog teweeg kan brengen.
Trouw Buurmans kind, dan wet i-j, waj vindt
Franz Freyer bleef lange tijd boerenknecht bij de familie Brinke. Na de oorlog,
op 20 januari 1948 trouwde hij met zijn buurmeisje Marie Borgijink, een zus van
Hendrik Borgijink, die zo tragisch door een brute Duitse soldaat werd neergeschoten in de buurt van het Bellegoor op de eerste dag van de bevrijding, I april
1945. ')
Na zijn huwelijk begon Franz Freyer een taxibedrijf in Lievelde. Hij overleed in
1989.
Duitse en Oostenrijkse kinderen in 1948
Het is een merkwaardig toeval, dat in de bijlage van het dagblad De Gelderlander
van 13 februari 1999 een groot artikel verscheen over twee onlangs gevonden
dagboeken uit 1948/49 van de pas overleden Amsterdamse verpleegster Tiny van
Grieken, waarin melding wordt gemaakt van de opvang van tienduizenden
ondervoede Duitse, Oostenrijkse en Hongaarse kinderen in Nederlandse gezinnen in 1948 en 1949. Dus enkele jaren na afloop van de Tweede Wereldoorlog.
Van deze kinderuitzending blijkt bij historici zo goed als niets bekend te zijn.
Het is, gezien de hongersnood in het westen van Nederland in de oorlogswinter
'44/'45 als gevolg van de Duitse bezetting, en de wederopbouwproblemen, waarmee het verpauperde Nederland in de naoorlogse jaren zelf worstelde, opmerkelijk, dat al zo kort na de eigen doorstane ellende er 40.()()() pleeggezinnen gevon-
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den werden vooi de opvang van de ondervoede kinderen uit het Duitse rijk Want
daar sloeg de hongersnood genadeloos toe na de capitulatie van mei 1945 Grote
delen van Duitsland immeis waien platgebombardeerd en de invoer van voedingsmiddelen lag /o goed ais stil Duitsland was een oveiwonnen en bezet land,
dat tot de bedelstaf was gebracht
De toestand was na 1945 vergelijkbaar met die van na 1918, maar beperkte zich
met tot de grote steden Berlijn, Wenen en Boedapest, zoals in 1920 Ook in het
Ruhrgebied bi|voorbeeid was de woning- en voedselnood groot
En evenals in 1921 waren het de kerken en het Rode Kruis, die bij ons voor de
organisatie van de opvang van de kinderen zoigden Alles werd "netjes" pei zuil
vcideeld, protestantse kinderen bi) protestanten en roomse kindcien bij i k
gezinnen De kosten voor drie maanden opvang bedroegen voor een pleeggezin
150 gulden
De kinderen werden medisch gekeurd en ontluisd, alvorens ze naar de pleeggezinnen werden gebiacht De Nederlandse toleiantie en huipbeieidheid kende wel
grenzen, want kinderen, van wie de vader in de oorlogsjaren bij de bezettende
macht in Nederland had gediend, kwamen met in aanmerking voor uitzending
naar Ncdeiland
De laatste kinderen vertrokken weer in 1949 Toen was de "burenhulp" met meer
nodig, in Duitsland was de ergste nood inmiddels gelenigd
Maar zo opvallend was de ontdekking van deze kinderuitzending, waarvoor naar
mi)n weten geen Eibergsc pleeggezinnen waren geviaagd, dat op 6 april ] 1 de
AVRO in haar telcvisiepiogiamma Netweik aandacht besteedde aan deze kinderuitzending.
Eibergen, apiil 1999
E H Wesselmk
Noten.
) / i L hookisluk 8 VM KOM VANAVOND Mbl VbRHALLN, Eibcigcn in ooilogsti|d
deel ^
) Idem hooldstuk 16 bl/ I8VI84
) idem hooldstuk 2^ bl/ 266 - 268
Mei dank ddii mtvr G J M F rei|ei Boigijink vooi haai inloimatit
aan L A van Di)k vooi kianlenbenthten uit Bortulosche Courant en aan
I Kok VOOI htt aanieiktn van gegevens uit htl bcvolkingsiegistei en het krantenaitikel in
dagblad 13e Geldei lander ovei de kindeiuit/ending van 1948
Veidere bionneii en lileialuur
W Ciiaadl van Roggen DE VOEDSELNOOD DER WEENSE KINDEREN (1919)
- Dr I d(. long Hel Koninkii|k dei Nederlanden in de Tweede Wereldooilog deel 1
Vooi spel bl/ M'i'i
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Ons Zoelqifaatje

Tarabom, tarabom, tarabom, ik hoor de trommel slaan.
Hei mensen, ga nu wal op/ij,daar komen de
aan!
En er staan ook nog toeschouwers langs de weg.

Dus vragen we:
Welke groep oi" vereniging komt hier op de/e ibto aanmarcheren?
Wie helpt ons aan de namen van de personen op de foto?
Herkennen we ook nog enkele toeschouwers?
In welk jaar kan dit geweest /ijn?
Wie kan ons wat meer over de/e groep vertellen?
Reacties, /owel teleionisch als schriftelijk worden met spanning tegemoet ge/ien
door:
J. Baake, Nieuwenhui/enslraat 5, 7161 Neede, tel.0545 - 294001.
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Oplossing Zoekplaatje Old Ni-js 36
Mini Wansing-Harderwijk, Huendeistiaat 6, schreef mi) " De toto is waarschijn
hjk gemaakt tijdens een reisje van de NCVB Eibergen Ik heb heel wat namen,
maar met alles"
Bovenste rij van links naar rechts:
1 mevr Timmermans van Hendrik Timmermans,Karel Doormanstraat
2 mevr Logtmeijer, Bronkhorstkamp
3 mevr Ribbels-Blankvoort van sigarenwinkel Ribbels, Laagte
4 mevr van Meeuwen, haar man was hoofd v d W Sluiterschool
5 mevr, Ki uithof Duenk Kon Julianastraat
6 mevr Wieberdink (uit HupseP),
7 mevr Groot Wassink
8 mevr Maas Wansing
Tweede rij van boven:
1 mevr Wansing Havcikamp,{van slager Wansing)
2 mevr Luimes (J WHagemanslraat),
3 mevr Kuiling-Schulenberg
4 mevr Stoclhorst (Groenloscweg),
5 mevr Rhebergen-Hassclo,(ook Groenioseweg)
6 mevr Kiuisselbrink Grijscn,
7 ????

Derde rij van hoven:
1 mevr Meenink-Ebelljes,
2 mevr Messink,
3 mevr Heurneman,
4 mevr Smit,
5 mevr Rentink,
6 mevr de Koning (vd oiganist),
Onderste rij:
1 mevr te Hennepe,
2 mevr Wabeke,
3 mevr Hoitink,
4 mevr te Raa,
5 mevr Ezerman,
6 mevr te Broeke,
7 mevr Deurnink
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Ook van mevrouw Dcurnink en van mevrouw Rietman, beide wonend in de
Meergaarden kwamen namen binnen.
De nog in leven zijnde vrouwen op de foto's: mevrouw Dcurnink, mevr Smit,
mevr. Rhebergen en mevrouw Kuiling herinneren zich met, waar deze toto
gemaakt is. En ook niet, waarheen het uitstapje destijds ging en met welk doel.
Het blijft dus een echt zoekplaatje.

Met hartelijke dank aan de inzendsters,
J. Baake

-26-

Rekken en Hoenink
De famiUenaam "Hoenink" is niet de enige naam die in Rekken veelvuldig voorkomt. Maar het is wel een naam waarvan de herkomst en de verspreiding onder
meer in Rekken goed kon worden nagegaan. Omdat deze familie al bijna twee
eeuwen in Rekken is gevestigd en een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd om de
landbouw in het dorp mede tot ontwikkeling te brengen, lijkt het lezenswaard iets
over deze familie en hun verspreiding over meerdere boerderijen in Rekken te
vertellen.
De "Hoenink-dag"
De directe aanleiding voor dit verslagje was de "Hoenink-dag", die op 18 oktober 1997 te Meddo werd gehouden.
Een nakomeling van de familie, Bertus Hoenink uit Neede, die zich had ingespannen om de Hoenink-geschiedenis uit het verleden op te diepen, riep zijn verwante naamgenoten bijeen. Want ook het stamhuis in Meddo, het "Hoeninkhuisje" en het erve "Hoenink" bestaan nog. Bewoners van het "Hoeninkhuisje"
dragen na ruim 300 jaar (vanaf 1660) nog de naam Hoenink. (uit bron 1)
"Oldenkuper"
De geschiedenis te Rekken begint op de boerderij "Oldenkuper". Deze boerderij
ligt al eeuwenlang op de huidige plek aan de Rekkense binnenweg, aan het begin
van de Havelandweg. De boerderij lag ooit, tot ca 1973, aan de oever van de
Berkel. Om de waterstroom enigszins in bedwang te houden is daar ai in de vorige eeuw een stuw gebouwd. De bewoners van "Oldenkuper" treden dan ook in
de jaren omstreeks 1830 op als sluiswachter. (eigenlijk stuwwachter)
Boerderij "Olden Kuper" aan de Rekkense Binnenweg hoek Havelandweg. Ze beschikt
nog over een endskamer
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Bezit van de Kuiperfamilie?
Voor 1800 is de boerderij mogelijk nog bewoond door een lid van de Rekkense
familie Kuiper. De naam is verbonden met die familie. Omstreeks 1800 is Teunis
Hoenink uit Meddo dagloner op "Oldenkuper". De familie Kuiper bewoonde een
andere boerderij aan de huidige Deeskerweg. In Rekken kent men die boerderij
slechts onder de naam "Boschkuper"; in akten en in het bevolkingsregister is de
naam van de boerderij "Den Bosch". Mogelijk had de familie Kuiper tijdelijk
geen lid van de familie beschikbaar om de boerderij "Oldenkuper" te beheren.
Het was in die tijd niet ongewoon dat een niet geheel onbemiddelde familie het
beheer opdroeg aan een bekwame arbeider.
Dagloner/pachter en/of landbouwer/sluiswachter
Teunis Hoenink (1776-1844) was dus pachter of zetbaas, het doet er niet toe. Hij
had het vertrouwen van de eigenaar en trouwde in 1904 met een Rekkens meisje. Zij zijn dan volgens het bevolkingsregister vanaf 1819 de hoofdbewoners van
"Oldenkuper". Teunis is getrouwd met Berendina Kormelink (1776-1831),
afkomstig van het boerderijtje "Kormelink". Het stond aan de weg die nu
Borgweg heet, en is al omstreeks 1840 afgebroken. In 1812 bij de geboorte van
zijn zoon Derk is Teunis nog geboekt als dagloner, in 1815 als de aangifte van de
geboorte van zijn zoon Arend plaats vindt is Teunis Hoenink landbouwer. In
1831 als Derk voor de Nationale Militie wordt ingeschreven is Teunis van beroep
landbouwer/sluiswachter.
"Nieuwkuper"
Omstreeks 1840 besluit Derk Hoenink een nieuwe boerderij te stichten aan de
overkant van de Berkel, tegenover "Oldenkuper". De afgedrukte foto is een historisch plaatje. In de ansichtkaartenverzameling van Rekken is het één der fraai-

r
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Boven: De Kupershrui; over de Berkel met rechts Olden Kuper en links Ni-jen Kuper
Onder: Op deze foto is 'Ni-jen Kuper" duidelijker zichihaar
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slc. De Kuiper-brug is afgebeeld vanaf de stuw en in het groen rijzen de beide
boerderijen op. Het is moeilijk na te gaan waarom Derk Hoenink besloot een
nieuw bedrijf te beginnen. We kunnen er naar gissen. De verdeling van de
Markengronden is in voorbereiding; deze krijgt in 1849 zijn beslag. Derk
Hoenink krijgt door aankoop de beschikking over gronden aan de zuidkant van
de Bcrkel. Maar het is ook denkbaar dat de familie Kuiper van "Den Bosch" de
boerderij "Oldenkuper" weer heeft opgeëist voor hun zoon Hendrik Jan (18181894). Hij is getrouwd met een dochter uit de Mellink-familie van de boerderij
"Middelhuis",Aleida Hermina Mellink (1824- 1913) en betrekt tussen 1840 en
1850 "Oldenkuper". Zij hebben geen zoon die het bedrijf vervolgens gaat voortzetten. Hun dochter, Johanna Gesina Mellink (1863-1944), trouwt met Gerrit
Hendrik Temmink (1848-1915). Tot de ruilverkaveling omstreeks 1973 blijft
"Oldenkuper" een boerenbedrijf. De familie Temmink krijgt een nieuw bedrijf
aan de Krakeelsweg, thans de familie Grijsen, "Oldenkuper" wordt een burgerwoning.
De "Buskert"
Niet alleen Derk Hoenink (1812-1872) was een ondernemend man. Zijn broer
Arend (1815-1894) sticht in Rekken een tweede Hoenink-boerderij. Het is de
"Buskert". Circa 1855 betrekken ze deze nieuwe boerderij aan de weg naar het
Krakeelsveld. Het is de boerderij aan de Krakeelsweg, thans van de familie
Lettink/Bannink. Het voorhuis is omstreeks 193J hijf^ehouwd; de "endskamer"
voor Hendrik Jan en Reintje is in 1969 gebouwd, juist voor komst van de familie
Lettink.
Boerderij de "Biisl^erl" aan de Krakeelswef^.

'^

^^ttff
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Arend trouwt in 1848 met een buurmeisje, Reindina Johanna Scholten (18261904) ZIJ was afkomstig van de boerderij "Sjongcn" aan de Rekkense binnenweg nr 22 lndciti)d woonde er de familie Sjongcn, vici ongehuwde bioers en
een ongehuwde zuster Jan Sjongen was metseiaai en de andere broei s staan ais
landbouwer genoteerd De opvolging werd geregeld dooi een neel in de familie
op te nemen Dit was Frederik Egbert Jan Scholten (1794 1828) Zi|n moeder
was een S|ongen-dochtei, in Haaksbergen getrouwd Frederik Egbcit Jan tiouwt
de dienstbode van de Sjongen-tamiiie, Berendina Willink (18()5-18'ï()) Zi) kii)gen twee dochters, Reindina Johanna en Hendrika Berendina (1825-1910) Derk
Hoenink tiouwt, nadat hi| weduwnaar is geworden door het oveilijden van Janna
ten Baige (1812 1844) vooi de tweede keer /i]n schoonzuster Hendrika
Berendina Scholten
Aiend en Reindina wonen een ti|d)e op "S)ongcn" en daarna huren ze boerderij
"Den Borg"
Die boerderij was door de Rekkense Ds G I Buekers op ? april /<S'?9 i^ekocht
van de notaris en burgemeester van Borculo mr Lamberg De boerderij stond
voorheen in de nabijheid van de boerderij "Oosterbroek" De i>rondpenelen en
houtgewassen werden i^ekoc ht door de eigenaar \an "üosterbroek ' Sc holte van
Mast, de boerderij vierd afi^ebroken cn opi^ebound op de veen en heidegronden
aan wat nu de Oldenkotseweg heet en waar camping "Den Borg" is gevestigd
Deze i^rond werd in cultuur toebracht door de landbouwer/dominee
hij plantte
een boomgaard In 1864 heeft de familu Hutbiink nadat Ds Buekers m 1855
reeds HC/S cnerleden de boerderij i^ekocht van de erfgenamen (zie "Landen Volk
van de Achterhoek van Hendrik Odmk uitgave 1971 JKI^ 18)
Arend Hoenink heeft zijn bedrijf in het Kiakeelsveld uitgebreid in 1875 kocht
hij in het Sappegoor een stuk heidegrond van de familie Mellink van de boeideri| "Dieke" Albeilus lohannes Gradus Meliink (1814-1877) veikocht deze heidegiond, gioot 1 ha en 12 loeden aan Ai end voor / l'^2,Brief van Arend Hoenink aan /ijn dochter
De gebeuilenissen in de familie weiden goed bi|gehouden Een van zi)n dochters, ZIJ hadden 7 kinderen, Berendina i^rederika (1851 1938) tiouwt met
Anthonie van Meeteren (1847-1934), hij is kleermaker te Geldermalsen Vadei
Arend schrijft in 1890 een biicf aan zijn dochter lei gelegenheid van haai vei
jaardag
Hij vertelt daaiin over de gezondheidstoestand van hem en zijn \rouv. Hij is
ernstig ziek geweest en zijn vrouw heeft vaak last van zware hoofdpijn waarmee
ze een dai^ m bed moet blijven (Dat moet wel migraine geweest zijn ) Verder
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schrijft hij over de toestand op de boerderij. Het moet een natte zomer zijn
geweest. De Berkel was buiten de oevers getreden. Bij sommige hoeren was
daardoor het hooi weggedreven en de aardappelen gingen rotten. Het graan kon
kennelijk niet mooi droog geoogst worden, want het brood had een slechte
smaak. De brandturfwas moeilijk droog te krijgen. En hij schrijft over een treinongeluk, Dina Kluvers uit Eibergen is met de kruiwagen onder de trein gekomen.
Door haar doofheid had ze het fluiten van de trein niet gehoord.
Arend Hoenink nam deel aan het kerkelijk leven in Rekken. Hij was o.m. diaken
van de hervormde kerk.
Drie generaties Hoenink op de "Buskert"
De oudste zoon, Teunis (1848-1909) is getrouwd en op de boerderij gebleven. Ze
kregen 6 kinderen; de twee oudsten zijn getrouwd en hebben buiten Rekken hun
bestaan gevonden. De oudste zoon Hendrikus Johannes (1888-1969) vertrok naar
Enschede en is landbouwer geworden. Hij is de vader van Bertus Hoenink, die
na vertrek van zijn vader uit Rekken, de moeite nam om nog eens na Ic gaan
welke sporen de Hoenink-lamilics in Rekken en Meddo hadden getrokken. (Aan
hem danken we dit artikel) De oudste dochter, Arcndina (1882-1966), trouwt en
vertrekt naar Haaksbergen. Een zoontje overlijdt op 9-jarige leeftijd en de drie
jongste kinderen blijven op de boerderij wonen. Hendrik Jan, (1891-1977)
Arend, (1894-1959) en Reindina Johanna (1897-1976). Zie albeelding. Zij trouwen geen van drieën en dus is de familie Hoenink op "Buskert" gedoemd uit te
sterven. In 1977 is de laatste Hoenink, Hendrik Jan (1891-1977) op de "Buskert"
overleden. Na drie generaties Hoenink komt er een einde aan. De familie Lettink
zet het boerenbedrijf op de "Buskert" voort, reeds vanaf 1970 hadden zij dit van
de Hoeninks overgenomen.
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De nakomelingen "Hoenink"
We vervolgen enige nakomelingen van Derk Hoenink op "Nieuwkuper". De oudste zoon Jan (1846-1910) volgt zijn vader op. Hij trouwt in 18X3 met Arendina
Boevink. Zij is alTcomstig van de boerderij "(Groot) Bartels" aan de Apedijk. Van
hun drie kinderen blijft de oudste zoon Derk (1885-1948) op de boerderij. Hij
trouwt in 1912 mei Johanna Wilhelmina Kammeijer (1887-1965), zij hebben zes
kinderen. De oudste zoon Willem, geb. in 1914, wordt boer op "Nieuwkuper".
Zijn zoon en kleinzoon zijn gereed om de landbouwlraditie op "Nieuwkuper"
voort te zetten.
Een zoon Jan (1916-1984) wordt na enige omzwervingen in Rekken boer op de
boerderij "Den Boseh". Zijn zoon Gerrit heelt hem daar, na zijn overlijden, opgevolgd. Jan is tijdelijk boer geweest op de boerderij "Geesink"in Zuid-Rekken.
Dat is de boerderij waar nu hel loonwerkersbedrijl' van de familie Bcusink is
gevestigd. Die boerderij was het eigendom van zijn ongehuwde oom Hendrik.
Later was Jan Hoenink eigenaar van die boerderij, die hij verwisselde met het
"Meestershuis" aan de Borgweg. Toen aan het einde van de oorlog de boerderij
"Den Bosch" beschikbaar kwam werd Jan Hoenink hiervan eigenaar, zie afbeelding. Daarmee kwam een einde aan de eeuwenlange vestiging van een Kuiperfamilie op "Den Bosch".
HocrdcriJ "Den Bosch" ook "Bosclikiipcr"{^cnocnnl: opnaiiic uil 1999 volf^cn.s kadaster
"Den Bosch".
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BocnlcrlJ "Nieuw Sicmbcrciid", in IH94 gebouwd (uiii de Kienvenneweg.
Opiiaiue uit 1999 iiicl later (I96J) (Kiiii^ehoiiwil voorhuis.
Hoeniiik op "Siemberend"
Een andere /oon van Derk, Berend Jan Hoenink (1852-1946), Irouwl in 1886 met
Cerritdina Johanna Stomps (1858-1894). Hij vestigt zich op "Siemberend" door
de helft van de/e voormalige onderwij/erswoning van de familie ten Bergen te
pachten. Zijn beroep is landbouwer/klompenmaker. Zij wonen daar niet lang.
Berend Jan Hoenink bouwt in 1894 een boerderij aan wat nu de Kienvenneweg
heet. Hij vestigt zich in dat heidegebied van Rekken, nog juist voor Dr. Slot zijn
mega-aankopen deed in dat gebied t.b.v. de stichting van de "Rekkense
Inriciitingen". Zijn /oon Derk Jan (1891-1948) is vervolgens landbouwer op het
nieuwe "Siemberend".Inmiddels woont een kleinzoon van Berend Jan Hoenink,
ook Berend Jan ('" 1928), op de boerderij aan de Kienvenneweg. Zie afbeelding.
De Rekkense bevolking onderscheidt de/e (Berend) Jan Hoenink nog altijd door
hem Jan Hoenink van "Siemberend" te noemen. De zoons van Jan hebben hem
bij een speciale gelegenheid een naambord geschonken met daarop
"Siemberend". Het prijkt aan de Kienvenneweg op een grote veldkei aan de kant
van de oprit naar de boerderij, zie afbeelding. Het voorhuis is omstreeks 1963
bijgebouwd.
Uct is een aardii^ voorhccdd vciii de oittwikkidin;- en toepassing van familie-en
hoerderijiiaincii. De oorspronkelijke boerderij van lierend Simens kreeg de naam
"Sieinherend" oiiidal er iioi^ een tweede Siniensplaats was. waar ook een bewoner Berend beetle. Meer dan een eeuw later krijiit ./an Hoenink de naam loei^evoei^d om dezelfde reden. Er waren meer Hoeninks in Rekken en men diende deze
in bet daf^elijkse spraakgebruik Ie kunnen onderscbeiden.

-34De grote veldkei met de
naam "Siemherend" hij
de oprit van de
Hoeninkhoerderij
Siemherend aan de
Kienvenneweg.
Geschenk van de zoons
van Jan Hoenink.

Hoenink aan de Panovenweg
Een andere zoon uit het tweede huwelijk van de stichter van het nieuwe
"Siemherend, Gerrit Jan Hoenink( 1897-1972), maakt gebruik van andere mogelijkheden in Rekken om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij werkt reeds als
jongeman voorde Rekkense Inrichtingen. Hij woont aanvankelijk in een gehuurde woning ongeveer op de kruising van de Oldenkotseweg en Borgweg. Het huis
is omstreeks 1967 afgebroken. Gerrit Jan Hoenink bouwde voor zijn gezin aan
het einde van de twintiger jaren, zie al"bcelding, het huis aan de Panovenweg, nu
nog bewoond door zijn zoon Wim Hoenink. Gerrit Jan was tot zijn pensionering
werkzaam aan de landbouwcoöperatie te Rekken. Hij is een voorbeeld van een
boerenzoon die waarschijnlijk ook de voorkeur zou hebben gegeven aan een
eigen bedrijf, maar hoe energiek men ook was, het was niet voor iedereen weggelegd om zich zelfstandig als boer te vestigen. De oudste zoon was duidelijk in
een bevoorrechte positie.
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Aan de Kienvenneweg is het Hoenink-boerenbedrijf in feite al opgeheven.
Berend Jan Hoenink jr. (*1928) heeft weliswaar drie zonen, maar zij zochten
hun bestaan in diverse andere maatschappelijke functies. De noodzakelijke
schaalvergroting van het bedrijf zou niet gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden. Maar overigens is de Hoenink-familie, als het maar enigszins mogelijk was,
met grote vasthoudendheid het boerenbedrijf trouw gebleven. Een der jongste
telgen zei het kernachtig; hij was toch directeur in zijn eenmansbedrijf.
De Hoeninks hebben enthousiast gereageerd op de oproep voor de Hoenink-dag
van hun verre verwant, Bertus Hoenink, uit Neede. Ze zijn in grote getale opgekomen, 115 personen waren uitgenodigd. Bijna 100 personen gaven gevolg aan
de uitnodiging. Zij hebben kennis genomen van het speurwerk naar de wortels
van de Hoenink-familie in o.m. Winterswijk en Rekken.
Rekken, 22 april 1999. G. H. Braakman.
Bronnen:
- Meddo's verleden 1995, deel II, "Meddo" door Riek Beskers.
- Genealogisch speurwerk door B. H. M. Hoenink te Neede
- Gemeentearchief Eibergen; bevolkingsregister en retroacta herv kerk te Rekken.

Door Gerrit Jan Hoenink m 1927 gesticht woonhuis aan de Panoven weg
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door Wim Kemmk

't Woord Sint Jaopik (Achterhooks veur Sint Jacobus) heur i j neet meer zo vake
neumen as vrogger As daotum (naamdag) hef den heihgen Jacobus 25 juh Maor
Sint Jaopik was meer as een naamdag, het was een begrip, dat sloog op de tied
van 't rogge maeien
Den Saksischen boer hef deur de eeuwen hen rogge verbouwd Rogge was een
van de, of mot ik zeggen, 't vemaamste gewas 't Zaod deenen as voeding veur
mens en vee En 't stro wodden aoveral veur ebroekt Zelfs in de beddestae um
op te slaopen
Zo'n honderd jaor trugge was wittebrood veur den gewonen man luxe Misschien
's zundags een sneetjen, maor deur de wekke was 't roggebrood En dat was
gezond Ne Achterhooksen dokter in dee tied zae "De boern et zich zeek in de
pannekooke, maoi ze et zich weer gezond in de karnemelksepap met roggebrood "
Jao, Sint Jaopik was de tied van 't rogge maeien Wi-j hebt 't nog met konnen
maken Tot zo umsgeveer begin van dejoorn zeuventig Doo wodden Nederland
zuvelland en mos den Achterhooksen boer aoverschakeln op rundveeholden-je
en op den ligboxenstal De eeuwenolde bouwkempe wodden inezaeid met gros
en 't begrip Sint Jaopik vervagen
Toch buw 't nog neet vergetten De tied, dat de rogge in den laten naozommer
begon op te kommen en nao den winter weei ondei den snee henkwam Dat ze
begon te scheeten, te bleuien en te stoeven En dan kwam 't moment, dat ze riepe
was Dan wodden de zichte van leer ehaald en schaip emaakt deur ze te haren 't
Maeien gebeurn in mien jonge tied al met de mesiene, maor eers wodden de kan
ten losemaakt en dat deden ze met de zithte
De maeimesiene wodden meestentieds deui twee peerde etrokken De garven
mossen met de hand opebonden wodden En daor kwam 't hele gezin an te passé
Ok de grotere kindere dee dan net in dee tied vakantie hadden En of i-) dat now
fijn vonnen ot neet helpen mos i-j Ik wazze vake jaloeis op de jonges van de
straote, dee fijn in 't zwembad laen
Toch had 't ok wal iets gezelligs, met zo volle volk op 't land Ene kere wodden
der met de mesiene langs emaeid en dan mossen eers de garven opebonden wodden Ieder zien tal De volwassen leu meer dan de kindere En geleut maor, dat
de zunne der dan op kon brannen
Maor ik geleuve neet, da'k an den kinderarbeid volle eleden hebbe
Maor dan zo tegen een uur ot tiene dan kwam 't grote moment, dan wodden de
koffie ebrach en kwam lederene naor 't ende van 't land Der wodden garven
aneslept en dan hoeken i-j bi-j mekare dale En zo zat i-j dan geneuglijk in ne
kring Narges smaken de koffie zo lekker as op 't roggeland'
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Boven: Bij Endeman op 't roggeland. De garven werden nog met de hand "afgelegd"
Onder: GeneugUjk vespern hij Esselink-Boomkamp aan Winterswijkseweg.

-38Nao dat ogenblik, dat zich nao de meddag met vespertied herhaaln, wodden
altied oet ekckken.
Bi-j oons was 't grotmooder dee de koffie kwam brengen en zo'n half uur veurdat 't tied was, kekke wi-j kinder al es onderdoems, of wi-j in de veerte eure witte
knipmutse al zaggen opdagen.
De peerde wissen dat ok. As dee grotmooder zaggen kommen, begonnen ze inens
volle vlotter te lopen. Neet, umdat ze dan konncn rosten, maor um de veekeukskes en de korsten roggebrood dee ze dan kregen.
Ok kwam der met grotmooder wal es volk metlopen. Vakantiegangers of volk oet
de stad, dee oons dan net in den drokken tied kwammen bezeuken. Dee leu hadden nog wal es een fototoestel bi-j zich en zo ontstonnen dan dee idyllische plaatjes van ne hele boernfamilie op 't land. Zukke foto's wodt now nooit meer
emaakt, want 't hele gezin op 't land, dat zeej neet meer.
Tegen melkenstied gingen de vrouwleu hen melken. De mansleu bleven op 't
land en zatten de garven op den ende. Gesten heetten dat. Pas, as dat kloor was,
ging 't op 't hoes an. En as de rogge lös was, dan mos alles en iederene weer helpen met 't inhalen, want de knollen mossen der in. Hoo eerder, hoo better.
Jao, der is heel wat cslept en czweet in die dage. De zorgen bunt ter neet minder
op ewodden moor wi-j hebt 't now wal wat gemakkelijker. En zeker de vrouwleu. Dee wazzen van de morgen töt den aovend drok. En 't gerospel van de roggestoppels, dat zo'n apart geluud gaf, as der met de klompe aoverhen elopen
wodden, dat heur ik aliene maor meer in mien herinnering.
Den Geldersen dichter A.C. W. Staring, geboorn 1767 in Gendringen en aoverleden in 1840 op den Wildenborch, hef de sfeer van Sint Jaopik, 't harde warken
en de ofhankelijkheid van den boer oet dee olde tied treffend beschreven in zien
Oogstlied:

Sikkels klinken;
Sikkels blinken;
Ruischend valt het graan.
Zie de hindster gadren!
Zie in lange scharen,
Garf hij garven staan!

Blijde Maaijers;
Nijvre Zaaijers,
Die uw loon ontvingt!
Zit nu rustig neder;
Galm' het mastbosch weder.
Als gij juichend zingt.

't Heeter branden
Op de landen
Meldt den middagtijd;
't Windje, moe van 't zweven.
Heeft zich schuil begeven;
En nog zwoegt de vlijt!

Slaat uw oogen
Naar den hoogen;
Alles kwam van daar!
Zachte regen daalde,
Vriendlijk z.onlicht straalde
Mild op halm en aar

-39Sint Jaopik van Pieper
Het is een prachtig verhaal van Wim Kemink, maar er waren in die tijd ook
Eibergenaren, die de tijd van Sint Jaopik minder romantisch bekeken.
Gerhard Stomps uit Rekken schreef me een jaar of wat geleden, dat Pieper (van
de Piepermolen) altijd zei, als de oogst van de rogge voor de deur stond:
"De oorlog is er aangezegd. Straks staan ze met afgehakte poten geboeid en wel
in lange rijen op het slagveld. En dan komt de geselmachine (dorsmachine) en
dan worden ze gegeseld, dat hun de haren van de kop vliegen."
Dat klinkt inderdaad wel erg strijdlustig.
Nou was Herman Pieper er niet één van dertien in een dozijn, lijkt het. Hij was
één van de eersten in Rekken, die een auto had, aldus Stomps. Het was een Ford,
die er nog uitzag als een koets. Pieper had de neiging van alles uit te proberen,
wat nog niet vertoond was. Zo benutte hij, volgens Riek Oldenampsen-ter Peele
die Ford ook om er mee te bouwen (ploegen).
Gerhard Stomps weet ook een variant op het oogstlied van Staring. Het stond
volgens hem jaren geleden in een landbouwblad, in de tijd, dat de tractors hun
intrede deden:
"Motors brommen, motors grommen.
Knetterend valt het graan.
Zie de hoeren ploeteren.
Hoor eens, hoe ze foeteren,
als zo'n ding blijft staan".
H.J.Griesen aan de Mulhunsc Molenweg laai de motor

grommen.
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Met zicht en iiuiiluiok hij .I.F.Murkchnk, Rekkcnse Binnenweg.
Sint Jaopik met zicht en mathaok, anno 1940
Ok mien herinneringen bunt een betjen anders as die van Wim Kemink, namelijk
as roggebinder achter de maejers an. Dat begon nog net veur den oorlog en 't was
minder geneuglijk.
Der waren toen al wel boeren met een maeimesiene, maor veur dat wark mos
i-j boer waezen met één of twee peerde en de meeste kleine boeren hadden die
niet, dus die mossen 't roggemaeien nog met de hand doen.
As schooljonge van een jaor of veertiene, (ik ging naorde MULO en dat was wat
in die tied),dee gien zwaor wark gewend was, heb ik rogge ebonden bi-j /o'n
keuterboer, 't Was een jong gezin met drie kleine kinder en dus had de vrouw zelf
gien tied um met te gaon naor 't land, want ze had naost die kinder nog de zorge
veur 't vee in en rond de boerderi-je.
Mien bruur had der eers al een paar zommers eholpen, maor toen den van de
ambachtsschole afkwam, ging e as timmcrmansknecht warken bi-j een baas.
Toen was 't mien beurte. Och, ik von 't wel aardige mensen, dus woorumme niet.
Roggebinn'n kon ik al, al hadde wi-j gien boerderi-je, maor dat leren i-j vanzelf,
aj tussen de boeren wonen. Rn een paar centen verdienen in de lange zommervakantie, welken jonge wol dat now niet.
Den boer had gien peerd, dus hee maeien de rogge en den haver nog met de zicht.
Ik ontdekken as linkshandigen, dat alle zichten (en ok de zeisen) emaakt waarn
veur rechtshandigen. Met linkshandigheid hielen ze zich in die tied nog niet op.
't Hef mien niet ehinderd; ik wol ja toch gien boer worden.
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"darvcii opstckkcn" hij t.h.J. tcu Har^c. Rckkensc

Biuncnwci'.

Den boer woor ik ging warken, was toovallig een keerl as een boom en hie ging
der prat op, dat e hele grote garven kon maeien. ik as tenger jungsken had de
hande meer as vol an die iompgrote garven. Die mossen met twee zelen ebonden
worden. Veur 't onderste zeel nam i-J een bundel roggehalmen van de garve en
met een bcpaolden slag sloeg i-J dan in één handumdraei een knuppe in 't zeel.'t
Binden van 't baovenste zeel eisen wat meer oefening, veurdaj dat in den slag
hadden. An 't ende van den dag wodden de garven recht aovcrendc an heupc van
zes garven c/at in een lange rechte riege. Zo'n hoop van zcssc hciten een gaste.
Um de top van zo'n gast mos een topzeel van roggehalmen eslagen wodden um
de boel bi-j mekare te hollen. Dan viel zo'n gast niet zo gauw ummc. Bi-J Odink
heiten zo'n topzccl ccn hcrkcnzcel. Starke keerls zaggen bi-| 't inhalen van de
rogge soms kans um zo'n gast van zes garven met den gavcl in één zwaai op d'n
langen wagen te smieten.
Zo af en too had de boer der nog een arbeider bi-jehuurd, want al de rogge riepe
was, mos ze zo gauw mcugclijk emacid worden, andcis begon 'l zaod al onder 't
maeien uut de oorn (aren) te vallen. Das de natuur, 'l zaod mol jao in de grond
vallen um 't volgend Joor weer een ni-j gewas te geven. Maor de leu hebt van de
rogge een cultuurgewas emaakt en dus wille wi-J 't zaod in d'n zak hebben um
der mael van Ie malen en brood van Ic bakken.
At den arbeider kwam helpen, ok ene met Hink pik in de niouwc. mos ik die twee
macicrs met binden bi-j zien te hollen.

-42-

Een goeie bindster( roggebinden was eigenlijk vrouwleuwark) kon dat, wiei
mien ezeg En aj Odinks verhaal "Sunt Jaopik" uut zien Middewinteravondvetelsels der op nao laest, dan was dat sinds joor en dag heel gewoon, éen bind
ster op twee maeiers Ik wol natuurlijk ok veur tlmk ane/ien woiden maor 't luk
ken micn met helemaol, net zo min as de jonge deerns uut Odinks verhalen At
de maeiers effen uutrosten an 't ende van een gang, had ik tied um den achter
stand in te halen En ak dan /owied wazze, dan sloegen zullie der al weer op los
met den zich in den rechterhand den mathaok in den linkern en het zeisenstnk en
een kleinen wetsteen in de boksentesse Met het zeisenstnk, een striekholt met an
weerskanten een laogsken kiezel der op, strekken de maeiers regelmaotig aover
den zich um 'm op scharpte te hollen Soms mos der een kleinen wetsteen an te
passé komen, al ter een biaom op zat En een enkele keer kwam 't haarspit met
den haarhamer der an te passé Dan lei de sniekante aigens umme
Dat gaf mien een moment van roste en dat spet mien niks, want ik zal ow vertellen, da'k mooi piene in de lugge kreeg van dat alsmaor krom staon aover die
zwoore garven hen Door klagen de vrouwleu in Odinks verhaal van viettigjoor
eerder ok al aover, heb ik elaezen
Ik had al nao den eersten dag de arme vol schrammen van de smerige angels in
de rogge ooren (aren) en van 't rowwe roggestro en die smerige harde stengels
van de loggebloemen en de wikke, die tussen de logge greuien bi-j zo'n armen
keuterboer, den niet genog kunstmes kon betalen um een vol gewas te kriegen
op de schraole grond Vake haj garven met een dikke konte van de roggebloemen
en de wikke en dunne toppe met kleine oorn (aren)
Den tweeden dag deden die schrammen lillijk zeer Ik haddc den eersten dag de
mouwen van mien katoenen kiel vergetten dichte te binden En lange hansen
zoas tegenswoordig kennen wi ] met
Wi-j dronken op 't land kolde thee uut blauwe dnnkensbuskes, diew van huus
metnommen 't Roggeland lei te wied van huus at veui de boennne met eui kleine kinder um met ons te vespern op t land Ze llokkern effen op de fietse van
huus weg um ons 't neudige te brengen Ze had gien opoe in huus um eur te helpen op de kinder te passen of koffie op 't land te brengen Dus geneuglijk koffiedrinken of vespern op 't roggeland was ter niet bi-j
Der waren bi j ons volle van die kleine boeren, die 't wark op 't land allene of met
eén hulpjcn mossen afdoen
Um twaalf uui ginge wi-j naor de boerden je um te etten Op de fietse of lopends
En dooi nao hiel de boer met zien vrouw een midddagslaopken Ik wette nog, dat
e een keer uut bedde kwam en tegen zien vrouw zei "Mina, wat hej de lakens
smerig, moj es kieken, hoe /wat ak de veute in bedde ekregen hebbc ' Hie was
met /len smerige vuute zomaor 't bedde inekroppen tussen de lakens Dat deden
der meei, heuren ik later
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Ik moch mien middagslaöpken doen in de voergruppe van de beeste op de delle.
Op wat rogggestro. Die beeste liepen ja in de weide. Maor van slaopen kwam
niet wat. Soms kon 't gebeurn, dat de boerinne de delle opliep en ston te braken
baoven 't varkenshok. Pas volle later snappen ik, dat dat te maken had met kinder kriegen. Maor wat wist ikke door as jonge now van!
At 't heite was, ha'k 's middags helemaols gien zin in 't warme etten.
Zo'n pot van stengels deur mekare wol der dan niet bes in en ok de spekpannekoeke um vier uur 's middags kon ik der met moeite deur kriegen. Ik leed an de
bette en 't zwoore wark. Maor dat heurn now eenmaol bi-j den rogge bouw,
laezen ik later bi-j Odink.
Ik verdienen ƒ 0,90 per dag en doorveur warken ik dan van 's margens zeuven
uur töt 's aovends achte. 't Waren lange dage in den bouw. Dat was normaal.
Veurda'k 's aovends op huus an ging, mos ik nog een bord pap etten. Dat beuren
zo. En de boerinne menen 't goed met mien. Maor die pap zat vol kloeten, zodat
'k der haoste van an 't kokhalzen kwam. De boerinne had joch gien tied um de
pap te ruurn. Gien wonder, da'k der nao den Sint Jaopik pierölterig uutzag.
Ik wazze bli-j, aw endeluk stoppelhane hadden. Zo heiten dat aj den lesten garve
emacid hadden. Stoppelhane was van oldsher een gezellige afsluting van 't harde
wark in den bouw. Soms wodden de leste garve versierd en de boerinne tracteren dan op een borrel. Door kwam 't bi-j "mien" keuterboer niet van. 't Bleef
bi-j een glaesken dunne ranja.
Dat 't ter bi-j de grotere boeren anders an toe ging as bi-j zo'n armen keuterboer
heb ik emarkt, too 'k in de oorlogsjoorn bi-j een boer met 30 bunder grond heb
eholpen. 't Warken met de mesiene en met vief of zes man op 't land gaf heel wat
meer aOeiding en tied van rosten.
't Is maor, van welke kante of i-j 't laeven leert kennen. En ieder kleurt zien warkelijkheid daornaor in.
Eibergen, mei 1999
E.H.Wesselink

literatuur:
- H.Odink: Middewinteraovend vetelsejs oet den Achterhook.
IV Sunt Jaopik, De Tijdstroom, Lochem. 1941.
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Scheppels Mankzaod
No}; een keer Kop /esti}», Kop as ne bolle, kop as een tuurhamer
Ons lid lan de (noot sthiil niren ' Dee oetdiukking " den hel ne kop /estig" gebroeken wi ) as jonge ok al wal en dan hadde wie 't aovei ene met een tamelijk
gioot heul
De inaole /estig veui ne pette ol ne hood kwam ons dan ok as onnuindig gioot
veur Da| daorveur ne kop "as ne bolle" moslen hebben, dat kwam ons /eer
geleufelijk veur
ik dachte daoibie dan wal dat, wanneei ik /onne pette op /ol /etten, ik neet volle
meei /ol kunnen zeen De pette /ol mie /owiet aovei de oorne /akken, dat mien
het lech zol wodden onlnommen
Ton'k later zelf in den laettied kwam, da'k ok ne hood ging draegen, kwam ik der
achtei dat ik met de maote /estig eers mien knie in den hood mos /etten, veurdat ik 'm een betjen vaste op 't heul kon kriegen
Later bun ik maor op ne maote groter aover egaone, met de gedachte, dat veur
een good stel harsens volle ruumte neudig is "
Ne kop as ne bolle
Ik sthreel in Old Ni js 36, daj altied ewaarschouwd wodden, neet bi-j een bolle
m de weide te gaon, umdat dat arg geveuilek was In de jongenstied van Jan de
Groot wodden dee oetdiukking ok wal gebioekt, maor hee dech, dat daor ok wal
es wat andeis bedoeld wodden "In miene jeugd", /eg Jan, "heuin i j wal es, dat
een stelletjen dat verkering hadde /ol "mollen" tiouwen Ik wil wal wetten, dat
ik lange neet heb ewetten, wat dal motten eigenlijk betekenen en nog mindei,
wat /e bedoein met de opmarking, deej der vake bi | heurn, dat "/e ok bi | de
bolle in de weide hadden elopen Later bun ik der wal achtei ekominen, dat dat
mei den gioten kop van de bolle niks te maken had "
Ne kop as ne tuurhamer
Daor het Jan de Groot ok nog een anvulling op
Hie schril "An de kante van Eibarge, waoi ik as jong allied ewond hebbe, praoten 7C neet van een luuihamei maoi van ne leuihamei ne sik an 'n leui hebben
en d'n sik ummeteuin ol ok wal d'n sik vc/etlen, wanneei d'n sik het stuk, waoi
he op kon wieden, helemaol kaal had evretten
De oeldrukking "den sik ve/etten" wodden in mien jonge tied ok wal gebroekt,
ton dei al helemaol gin sikke meer waarn Maoi, daoi wodden heel wat andeis
met bedoeld Wanneer ie op ne visite ol een lees waam, dan kon 't op een bepaold
moment wal es gebeurn , daj ellen naoi t loilet moslen In dee tied ging ie
meestal gewoon ellen naoi boeten Dan hooven icj helemaol neet viumd op Ie
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kieken, dat ter ene een anderen octneudigen effen met te gaon um "den sik te
vc/ettcn" lederene bcgrep dan wal, wat er bedoeld wodden."
Bedankt Jan de Groot, veur disse anvulling.
Eén vraoge. Gongen de vrouwleu ok naor boeten um den sik te ve/etten?
Aover tuur en teui. Ik kenne een Eibargs echtpaar, dat altied met mekare /it te
stricdcn, ol /e noo een matte veur de deure hebt liggen ol vuur de duure. Maor
70 /uutjes (/eutjes?) an kent /e mekare wal. Ze stekt de veute (vuute) nog altied
bi-j mekare at /e 't kold hebt.

Sprekwoorden met konte of f»at
De veunge keer ging 't aovei ons heul. Maor lej slaot er van te kieken, hoovake
of 't gat, ok konte enuumd (Eibarge zeg: encumd), veurkump in vaste gezegdes.
De meesten bunt wal dudelijk.
1. Zien gat schone praoten.
2. 't Gat veur (ol vuur) den bos trekken.
(Op /len woord terugge kommen)
3. Met een konte vol schuld blieven zitten.
4. A) alles wet, bast ow 't gat. (Odink)
(Een mense mot met alles willen wetten).
5. Hee (Hie) hel gin (gien) /it in 'l gat.
6. Den stoel (stool) brendt um onder 't gat. (onder de konte)
7. Hee hef gin naegel um de konte (of: 't gat) te krabben.
7. Wat hee met de hande lieke zet, stot e met 't gat weei umme.
S. Dat mes is / o slee, daor k()j wal op naoi Keulen rieden, dan hej nog gin
glippe in 't gat.
9. 't Gat der onder hen draejen. (weglopen veui de verantwoordelijkheid.)
10. De vrouwleu (luu) achter 't gat lopen.
11. Wat l()p /e weer met 't gat te draejen. (oetdagend lopen)
12. 't Blote gat in de pette hebben, ('n kalen kop hebben)
13. Een mooien kop dut 't gat verkopen.
(at een maeken zich mooi opmek, um een jonge te kriegen.
't Is dus wal dudelijk, waorumme of 't geet in de liclde.
Al 't gal te vrog vckoch was, mos ter elrouwd wodden.)
14. Oct mien gal en der in.
(Dec twee verkeert druk met mekare, ze loopt mekare de deurc plat.)
('t hef een seksuelen achtergrond, net as 't veunge. Met gat worden ok 't veursle gal in 't onderlichaam van vrouwleu aneduud volgens Van Dale.)
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(Aj iets oetleent, waj zelf neudig hebt, moj ow zelf behelpen.)
16. Aj 't gat (ok wal de konte) neet vast hadden zitten, dan verloor i-j dat (den)
ok nog. (tegen ene, den altied alles kwiet is).
17. Den hef de ogen neet in 't gat zitten.
(good opmarken)
18. "Mama, wat zal 'k es doen? vroeg 't kind.
Antwoord:"t Gat met vuuste slaon".
19. Raodsel: At er een gat in zit, zit er gin gat in.
At er gin gat in zit, zit er een gat in. (w.c. brille)
20. Antwoordgezegde: "Dat lieg iej".
"Stek een pinne in 't gat, dan vlieg iej.
Stek een doem in 't gat,
dan vlieg iej nog ens zo hard."
20. Een versjen:
Jan mienen man wol karsen plukken.
Jan mienen man viel 't gat an stukken.
Jan, mienen man was haoste klaor.
Viele met 't gat in 't wagenspoor.
En der bunt er misschien nog wal volle meer, maor ik laote 't er bi-j.
Wie wat wet, belt of schrif mien wal.
Töt een volgende keer. Laot 't oe allemaole good gaon.
E.H..Wesselink

Mooie köpkes.
Gat al verkoch ?

Historische Kring Eibergen
Jaarrekening 1998
UITGAVEN

INKOMSTEN
Contributies
Vooruitbetaalde contr.
Nog te ontvangen contr.
Losse verkoop publicaties

f 16 662,50
- 3.790,00
- 1.035.00 f21.487,50
-

721,88

f

Ledenadm./ Secretariaat
Algemene ledenvergadering
Kosten acceptgiro's
Publicaties:
-01dNi-js33,34en35
- Themanummer Usclub

f 13,882,83
- 5,OQO,00

930,93
632,40
356,85

- 18.882,83

Excursie

- 1.780,50

Excursie

-

1.630,47

Monumentendag

- 2.768,48

Monumentendag

-

2.768,48

Jubileumgift "Rabo 100-jaar"

- 7.500,00

Reservering: Uitgave Veldnamenboek

-

7.500,00
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-

Kamer van Koophandel

76,61

Rente

66,77
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272,00

- 1.173,90

750,00

Bestuursuitje 12V2-jarig bestaan
Reservering computer

-

1.000,00

Diversen

-

959,90

Voordelig saldo
f35.704.26

Eibergen, 17 april 1998
Joh. Baake, penningmeester

149,02
f 35 704.26

-J
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B A L A N S 1997
Kas

f

333,24

Bank

-

1 388,06

Spaarrekening

- 26 550,99

Reserwnngw,
- Leesapparaat
- Themanummers

f 1 000,00
- 3,000.00

f

4 000,00

Contnbiities,
Vooruitbct conti
Nog te ontvangen

f 3 790,00
350.00 -

f

3 440,00

Per 31 dec *96
Nadelig saldo '97

f21 306,15
473.?§-

f

20.832.29

f2?.27L22
To?l?chlmg,
Computer
Afschnjvmg 1997

£^^27222

f I 000 1)0
- l.OOO.QO0

BALANS 1998
Kas

f

Bank

- 4 307,08

Spaarrekening

-32 712,71

76,52

f37 096,31

Eibergen. 17apnl 1998
Joli Baake, pennuigmeestei

EfiSfiiïsniujsL
- Leesapparaat
- Tiiemanummors
- Computer
- Boek Veldnamen

f
-

1 000,00
3 000,00
1 000,00
7.?QflAQ

f 12 500,00

NseJsisaalaiu
- Themanummer 100 jaar Usclub

5 000,00

Conitnbutics,
- Contrib voor 1997
- Nog te ontvangen

f
-

1 385,00

- per 31 dec '97
- voordelig saldo '98

f 20 832,29
^__Ji2J32

350,00
1.035.00

