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Bestuursmededelingen
Terugblik. IVloiiiimentenda}^ 11 september 1999
Het thema van dit |aai Monumentaal Groen" paste goed in de week van de plat
telandsveinieuwing van 11 - IK septemhei waai in het gemeentebesluui een aantal activiteiten had gepland Historie en toekomst konden op de monumentendag
heel goed hand in hand gaan, / o bleek in de prakti|k
Aan de lietstocht onder begeleiding, dooi ons uitgezet namen in de ochtenduren
een twintigtal mensen deel ondei leiding van het laadslid C ees van Beinuni en 's
middags nog een tiental ondei leiding van onze penningmeester Johan Haake
Daarnaast was er een bustocht van ± 45 km uitgezet langs diverse plekken van
plattelandsontwikkeling uil het verleden en enkele plaatsen, waar vooral de
Veieniging vooi Agraiische Vernieuwing een aantal activiteiten piesentceide, die
met plattelandsvernieuwing van doen hebben
Aan deze bustocht namen een vijfentwintig mensen deel de histoi ische uitleg ti|
dens de rit was in handen van onze voorzitter en Johan te Raa (bllers) uit Rekken
nam de agiaiische voorlichting voor zi)n rekening We kijken met veel genoegen
op deze bijzondeie monumentendag met uitzondei lijk mooi weei terug
Fototentoonstellinj» in Museum de Scheper
7 decembei 1999 - 2 januaii 2()()()
Johan Baake en Herman Schepeis en enkele andeie vri)willigeis zipi inmiddels
bezig met het voorbereiden van een lototentoonstelling op bovengenoemde data
Omdat we gebruik kunnen maken van het museum, hoeft de expositie met in een
weekend gepeist te worden maai wordt het een ± drie weken dooi lopende expositie, zoals in musea gebiuikeli)k hv zi|n intussen aardig wat foto's binnengekomen Nieuwe inzendingen zijn van haitc welkom
Vooi vcideie bi|zondeiheden veiwijzen we naai de publicaties t z t m dag en
weekbladen
iMimfestival: zondag 12 maart 2000
We kunnen nog geen bi|zondeiheden veimelden en viagen u Vooi |uiste aanvangsuicn van de vooi stellingen en het piogiamma veiwijzen we naai publicaties in de dag en weekbladen
d e s p r o k e n Old Ni-js
Old Ni |s ni M staat inmiddels op de band Als men mensen kent met een visuele handicap ol die andciszms moeili)k lezen kan men deze op de mogelijkheid
wijzen om kennis te nemen van de Eibergse hisloiie dooi een bandje bij ons aan
te vragen Doen"
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//) (■/(' sluilio van Radio lierkellaiul hihciy,cii, zitlcnd v.l.ii.r.: Ilcniiic WcsscliiiL ,
Jansje van Dijk, I).Dijkhuizen. Slaand: opnameleider Freek ten licr^e.

De Hölter
Op vrijdag 26 november /al 't /over zijn, dal de nieuwe bundel verzamelde
gedichten van (ierrit Odink het licht zal zien. Hr is door een werkgroep van vier
mensen intensief gewerkt om deze bundel zodanig samen te stellen, dat hij een
zo volledig mogelijk beeld geelt van het werk van (ierrit Odink, die schreef
onderde schuilnaam "De Hiilter". De werkgroep bestond uit Henk Krosenbrink
uit Winterswijk, Henk I.ettink uit 1 loogeveen, Wolter Odink en zijn vrouw
Mirjam en tenslotte llennie Wesselink, de laatste drie uit Eibergen.
lienk Krosenbrink, jarenlang directeur van het Staring Instituut te Doetinchem,
schreef vijfentwintig jaar geleden al het voorwoord voor het eerste bundeltje van
(ierrit Odink :"Daor veuln ik miej allene" en verzorgde als kenner van het eerste
uur van het werk van Odink ook voor deze bundel het "veurwoord".
Henk L ettink uit Hoogeveen, maar alTcomstig uit Aalten, staat bekend om zijn
woordkunst in het Achterhoeks (o.a. in zijn bundel gedichten en verhalen:
"(iewoon en dat is gek genog").

-4Wollcr Odink, de jongste zoon van de dichter, doorzocht, samen met liennie
Wesseiink liet archiel' van /ijn vader op zoek naar nog niet eerder gepubliceerde
gedichten.
Woliers echtgenote, Mirjam, zorgde voor de omslagtekcning en ook de potloodtekeningen ter inleiding van de thema's in de bundel zijn van haar hand.
Hennie Wesseiink in zijn hoedanigheid van voorzitter van de H.K.R. cocirdineerde de werkzaamheden.
Als bestuur van de H.K.E. zijn we er trots op, dat we dit werk als themanummer
1999 aan onze leden gratis kunnen toezenden. Daarnaast stellen we het op prijs,
dal het Staring Instituut te Doetinchem wilde meedoen en zo wilde aangeven,
dat het dichterschap van Odink verder reikt dan Eibergen. Het is een klein literair monument voor de hele Achterhoek en de Achterhoekse streektaal.
En tenslotte danken we ons gemeentebestuur, dat de uitgave heelt willen ondersteunen door aankoop van 100 exemplaren van de bundel.
De winkelprijs zal, afhankelijk van wat nog onbekende kosten, ± ƒ 20,- per
exemplaar bedragen.
Ter inleiding op de verschijning van de bundel plaatsen we hier naast het gedicht
"'t Venne" en een impressie van Wolter Odink over de avontuurlijke, nachtelijke tochten naar 't venne, die (ierrit Odink met zijn kinderen soms maakte.
Redactie

CJ.Odink jr. "De llöllcr". vonndc in het
(Id^clijks leven sainen mei zijn liroers
I'. en I'..Odink de directie van hel
atinnenier.shedrijl' Odink hv te Eiheri^en.
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't Venne
't Vcnnc lac in 't grauw te rotten.
Van baoven lek 'l in 'n damp nog vroo,
Van ondern trok 't /oegend water
'1 Van vuurten en van achtern loo.
Dan gorgelt prutjend fiene kreuntjes,
Ne kikvos kik ter oei 't nat,
Ne hane kreijl ter in de wiedtc
En 'l eerste lech strik alles glad.
'l Benauwd, ver/oerd en rotleiul plesken
Dampt al 't /wetend angstverdreet
Van doe/end jaor hard iiö/erig warken
Töl triiöntjes pingelt aover 'l leed.
De zunne klatert aover 't water
En dreijl het laevensorgel an,
't Zwopl, 'l schetteil duur de wiedten,
Den echo drukt 'l lech vedan.
Hn 't geet vedan het starvcnd greujcn.
De triiöntjes dreugl in 't /wiegend heel,
Wee /al zich 'l venne dan nog 'inncrn
As door / o straks een bos op steel?
Een bos van oei old dikke eken
Woorin de wind gin gal meer trcdl.
Dee deepe mei eure lange lene
't Zoerste zoer van 't venne opviel.
lüi wee zal "l zeggen as wiej later
Hier 't heul' vuur "ii lleugslen beugt,
Hoo onder d"eerde oei "l walei
Nog oldere orgels roopl en neugt.
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't Venne
Mangs had va spontale opwellingen, impulsieve invallen en dan mos ter mens
wat gebuurn Vuur ons kinder en zeker vuur zo'n kleinen boksenbeernd as ik ton
was, levern dat spannende avontuien op Dat kon vaiieren van een dag oet naor
zee tot nen laevensgeveurlijken tocht met 'n luxen wagen duur 't besneejde
Assink en Hoonesbos, met 'n slee vastemaakt an 'n achterbumper
Mor wat ons kinder 't meeste is biej ebleven was het nachtelijk zwarven op 't
Venne Meestentieds in 'n vuurzommer Nog vuurdat den eeisten geetlink zich
leet heurn, wodden wiej ewekt en nog slaopdronken in de klere en in n auto ezet,
den een kwatteer later argens an den Niekerkerweg an de kante wodden ezet,
zo'n betjen woor noo de kwekeneje van Nijhot is en dan begon 't spul te lopen
Dree uur Midden in 'n nath Kold en klam Windstille De steerne bunt al bleek
't Is gin lopen, moor vuurzichtig 't ene been vuur' t andere zetten um mor gin
lawaai te maken Va wis miej op 't noordoosten "Zeej 't'' Door wodt de loch al
vlakkeng, door kump zo 't lech"
Zwiegend vedan Tot opens vlak naost ons met een oorverdovend kabaal ne
holtdoeve duur 't gebladerte klapwiekt 'k Heure mien harte bonzen en de andern
staot ok stokstiet Mien zuster begunt van de zenuwn stom te giechein
An de vlakkenge loch kump noo een strcepken gries, dat et"kes later aovergeet in
'n damp Va en de groten stekt ne sigarette in 'n brand en luustert nao wat ter
gebuurt Genssel in 't lange gros en de leege brummelstruke van ja wat ' Nen
addei of ne moes' Heel in de wiedte ne hane en dan as eersten ne geetlink
"Woorumme bunt dee toch altied 't eerste wakker'" heur 'k va zich atvraogen
"Umdat ze dat zo met den holtdoeve hebt af esprokken", bast mien oldsten breur
dreuge, woorop mien zuster 't zich zowat weer in de bokse dut van 't lachen
Vanot de knee tot 'n nekken lope wiej in 'n damp en wodt hendig an drietnat
Alsmooi deepei 't venne in Onder de veute kuj de schadden veuln tullen en
soms mo 'j de onderbene met geweld lostrekken van 't zoegende, protjende en
gasbellen blaozende venne Ik zelve zee neet volle meer dan nen halven veerkanten meter lond miene veute, zo bange a 'k wazze Was ter kottens neet ene
zomoor in 't zoegende moeras, nen halven meter van 't paeken, vezoppen'
As an de Wennewickse kante 't Venne heel geleidelijk aovergeet in nen fatsoenlijken zandweg met an weerskanten brookachtige weiden, veul ik miej al een
heel stuk better Aoveral um ons hen hangt nog de spookachtige slierten mist,
mor doorbaovenoet wodt in 't oosten de loch raozig-giies en lechblauw Nog
efkes en de zunne zal de leste speuke en 'n deemstermood opruum'n
De gioten dee heel deepe in zich misschien wal net zo bange waarn as ikke, al
zolt ze dat dan wal as eerbied en ontzag umschneven, hebt opens de tonge terug-
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ge en praot aover sportclub Enschede en de Boys, asof ze den zunsopgang neudig hebt um weer daags, dorps en werelds te wodden.
Good vief uur stao we met ons allemaole weer in de kökkene en dut 't nicjerwetse koffieapparaat 't venne nao.
Ik kriege 'n glaesken groli en ne plakke krintenstoete.
Vief minuten later lig ik in 't warme nus en rille nog luk nao van de kelte in de
butte, maor veural van dee holtdoeve.
Wolter Odink

Rectificatie
Op een foto uit ons artikel Sint Jaopik kregen we een reactie van Gerda
Endeman- Grijsen van "De Scheper" aan de Hupseiseweg. Zij schreef ons: "In
nummer 37 van Old Ni-js staat op blz. 37 een foto met eronder:" bij Endeman op
enz". Op deze foto zit niet mijn schoonvader "af te leggen", maar mijn vader
Arend Jan Grijsen van "De Hoogte" in Malium (achter de KTV aan de Berkel,
ook wel "Hengstenboer" genoemd. De jongen is Arie Schouten uit de
Haarlemmermeerpolder. Die was i.v.m. een uitwisseling met mijn broer Johan 6
weken in Malium. Zo hoop ik dat even recht gezet te hebben voor degene die
mijn vader meende te herkennen."
Bedankt voor de reactie en we drukken de foto hierbij nog weer af.
Redactie Old Ni-js
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Brieven van Eibergse Landverhuizers II
Antvelink, Bentsink, Boevink, Broekmole, te Nijenhuis
In mijn vorige artikel beschreef ik de emigratie van Gerhardus Hagens, die
in 1847 naar Amerika emigreerde, samen met een grote groep chr. afgescheidenen onder leiding van ds. H.P. Scholte.
Hagens was de enige uit Eibergen afkomstige landverhuizer, die omwille van
de geloofsvrijheid emigreerde. In Winterswijk en Aalten daarentegen was het
aantal chr. afgescheidenen onder de landverhuizers uit die plaatsen groot.
Het IS opvallend, dat de 19e eeuwse landverhuizing zich in de Achterhoek vooial voordeed in de grensgemeenten. In Eibergen was het aantal Rekkenaren groot.
Hoe dichter bij de grens, hoe groter het aantal landverhuizers, zo lijkt het
In het nu volgende artikel gaat het dan ook vooral over brieven van en naar landverhuizers uit enkele Rekkense lamilies.
Economi.sche achtergronden: grenzen, landhonger, landbouwcrises, armoede.
Een van de oorzaken van de 19e eeuwse landverhuizing was mogelijk de in 1815
getrokken grens tussen Nedciland en Pruisen, dat bij het Congres van Wenen in
1815 "eigenaar" was geworden van Westfalen en een stringent in- en uitvoerbeleid voerde. Dat nieuwe beleid belemmerde de van oudsher praktisch /onder
grensproblemen bestaande handel tussen Westfalen en Nederland, vooral die in
geweven goed. Het werd een moeilijke tijd voor thuiswevers en handelaars
(Todden) in Pruisen.
Deze ongunstige economische ontwikkeling heeft ai in 1835 in de streek rond
Teckienburg geleid tot een grote uitstroom naar Amerika. En die uitstroom breidde zich uit naar Westfalen en vandaar naar de Achterhoek.
Niehaus - Nijenhuis, Broekmole
Het vak op, dal van de eeisle groep Eibeigse emigranten uit 1844, bestaande uit
30 personen, er 26 rooms-katholiek waren. Ze vestigden zich ten /uiden van
Michigan o.a. in Evansville, waarvan de naam, evenals die van veel andere steden in het stroomgebied van de Mississipi, zoals New Orleans, St.Louis,
Louisiana, eraan herinnert, dat deze gebieden aanvankelijk Fiansc kolomen
waren en dus met een rooms-katholieke inslag. Met name in deze gebieden
waren na 1835 emigranten uit Westfalen neergestreken.
In Old Ni-js nr. 32 hebben we kunnen lezen, hoc Joop Olminkhot, (zelf ook van
katholieken huize), de hulp inriep van mrs Watterson om in Evansvilic in Indiana
te zoeken naar "relatives from Holland" en hoe hi| erin slaagde met alleen nazaten van Gei rit Jan Olminkhol te vinden, maar daarnaast nog veel meer Eibergse
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Groot Kormelink , Teeselink en andere.
Het is haast zeker, dat de eerste Eibergse landverhuizers waren aangemoedigd
door de goede berichten die men ontving vanuit het naburige grensland, dat ook
overwegend rooms-katholiek was en waarmee men in Rekken en Holterhoek
goede betrekkingen had gehad. Men sprak dezelfde taal, huwde over en weer en
leefde in hetzelfde milieu. Deze veronderstelling wordt versterkt door brieven uit
1976, die ik kreeg van Gerard te Nijenhuis (van de bakker uit Rekken) en
geschreven door een predikant, Robert S. Niehaus uit Indiana, die op zoek was
naar zijn "roots", de Nijenhuis- en Broekmolefamilies.
Hij was een achterkleinzoon van Hendrik te Nijenhuis, geboren in 1826 te
Eibergen, die in 1853 met zijn zuster Johanna, geboren in 1830, naar Amerika
emigreerde en wel naar een dorp ten Westen van Evansville. Hij woonde daar,
samen met nog een Nederlandse familie met de naam Rumathe (die nog in
Eibergen voorkomt) als enige Hollanders tussen Duitse emigranten. Het dorp had
dan ook de naam "German township" gekregen.
Hun buren spraken "Plattduuts" en dat zal voor Hendrik en Johanna, die uit de
Holterhoek kwamen, geen moeilijkheden hebben opgeleverd. Om onbekende
redenen heeft hij toen zijn Nederlandse naam maar verduitst, zodat de familie in
Amerika nu Niehaus heet. Naamsverandering kwam overigens bij emigranten in
Amerika vaker voor.
Hendrik te Nijenhuis trouwde daar met Engele Broekmole en zijn zus Johanna
met een broer van Engele. Ze werden dus dubbel familie. De keus zal wel niet zo
groot geweest zijn. Het aantal huwbare dochters in de beperkte kolonies van
landverhuizers was niet groot. Dat schreef ook Frederik Boevink in 1881.
Engeles vader, Garrit D. Broekmole, was al in 1844 geëmigreerd met vrouw en
vier kinderen. Hij had op 25 augustus van dat jaar van de kerkeraad in Rekken
een aanbevelingsbrief meegekregen voor die van de "Church of Jesus Christ in
North America" schreef pastor Niehaus.
De overgrootvader van pastor Niehaus had aan zijn kinderen en kleinkinderen
eigenlijk nooit wat verteld over het hoe en waarom van zijn emigratie.
Maar pastor Niehaus schreef in zijn brief, ervan overtuigd te zijn, dat het in de
eerste helft van de 19e eeuw moed kostte en geloof om zo'n grote onderneming
aan te gaan. Hendrik Nijenhuis en zijn zus hadden in 1853 die moed. Ze zagen
hun familie in Nederland nooit terug. Dertien jaar en vier kinderen later, aldus
pastor Niehaus,(dus reeds in 1866), overleed Johanna. Hendrik leefde tot 1900.
Emigreren, een waagstuk
Emigreren viel beslist niet altijd mee. De meeste landverhuizers waren nog nooit
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dubbel /wa.ii
/ o /OU, volgens Hendiik (Xlmk, Iiedeiik Ni|enhuis van de liiuggei(aan de
Rekkenseweg, even vooibi) het huidige gaiagebedii|l van (iiooteis), die een stel
buien met paard en wagen naai de boot, helemaal naar Ainhem, had gebiacht, bi|
teiuukeei ge/egd hebben "Ik bienge nooit gin landveihu/eis meei weg ik wa//e
dei diee tl.ige kajiol van l was <j,in welde dee eui deed li.ion /e w.i.iin hiei ok
geeine ebleven
Hn ook de oveilocht was hing met /ondei gev.iien In 1X47 ontstond ei bi.md op
een schip op het h.riemeei, waarbi) 147 Nedeilandse emigianten om hel leven
kw.imen Ovei die Minp schii|ll ook Henk Kiosenbiink in /i|n nog onlangs veischenen boek "Hel beloolde land '
Sk'chli' tTonomischc vooriiil/ichlfii, niet alleen voor boeren
Uit de toch al onvolledige gemeenleh|ke li|st van 1 ibeigse landveihui/eis is met
op te maken, wie er boeren waien en wie met Maai dat de slechte eeonomisehe
toestand met alleen di boeien lot l.indveihui/en .lan/elte kan men Ie/en m hel
boek "De Landveiluii/eis ' van d il I igteimk, waaiin aangeloond woidt, dat ei
van 1844 lol 1X4') ml l'ibeigen 16 boeien emigieeiden, 9 (/ellslandige) handwerkeisen I ^ loonliekkeis
In museum De Schepei h.ingt een ovei/ichl ml 1X11, w.iaiuit bli|kt dal I ibeigen
toen lil tot.ial 4^ weveis telde en '>') handweikeis, /o.ils limmeiheden smeden,
schoenm.ikeis en/ daarnaast nog 4S neimgdoenden Hel a.inl.il kiiulveihui/eis
ml dc/e moep lijkt dus lelatiel gioot te /i)n geweest wel een leken van tie met
looskkiiiige jiosilie v.in tie/e hevolkiimsgioep
( oiiesptHulenlie ovei tIe/e categt)iie l.intUtihm/eis kwam ik mei legen Alleen
I ledeiik Boevink sehieel m IXXO m een v.in /i)n eeiste blieven vanuit Kala
ma/tK) (Michigan) ovei Niessink the tiaai een winkel hati (met m<ig<i/i|n en
paaid)
Jaren v i j l t i ^
Hel meikwaaitlige leit dt)et /ich vt)t)i, tiat tie gemeenteli|ke lijst van lantlveihui
/CIS geen emigi.inlen noemt vtM)i tie jaien IX'i2, IX^"^ en 1X^4, teiwi|l Hendiik
Odink alletii al vt)oi hel |a,ii IX'S4een a.int.il v.in Iwintig noemt
Ook vooi de oveiige jaien bli|kt tie li|sl t)nvt)lletlig te /i|n I lentliik Otlink noemt
in /i|n artikel diveise namen, tlie met t)p de li|st vt)t)rkt)men
Maar het kan t)t)k /i)n, d.it st)mmige dot)i hem genoemden wel .ilkomstig waien
uit 1-abergen m.i.ii mei meei in I ibergen wot)ntlcn lt)en /e emigieeitlen /ti.ils
ilal immeis ook hel geval was mei (i ll.igens
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De bevolkingsaanwas na de I lanse li|d en .ils gevolg daarvan landhongei ondei
de boeien w.iien in de l')e eenw diiideli|ke ooi/aken van de landveliiui/ing loen
in de ei.ian vooialgatinde eenw was de bevolking in i'ilieigen naiiweli|ks loegenomen, hel .i.inlal hui/en w.is in.ikdsLh constant gebleven loen na 1X00 hel
inwonertal snel groeide, laakte ten platlenkinde de economie d.in ook ml b.il.ms
er waren teveel mensen vooi iiel/ellde weik
Hel gloeiend .uinl.il boeien/onen vioeg om nieuwe boiiwgiond IVia.ii the was m
de eeiste hellt v.in de i')e eenw niet ol onvoldoende Ie veikii|gen Pas n.i de vei
deling van de maikegionden en de intiede van de knnsimesl kon ei na IXXO aan
ontginning woideii gedacht I en bewqs hieivan is o a de ontginning v.iii de
Holteihoek en Hiipsel, die ± 1900 op gang kwam De reehte wegen d.iai en de
wille boeideii|en langs de Keikdi|k /i)n kenmeikend vooi die ontgmningspeiiode
Maai veel boeien/onen m de 19e eeuw hadden inmiddels moeten oni/ien na.ii
andere broodwinning ol waien veitiokken naar gebieden, w.i.ii giond was I n die
was m de "Nieuwe Weield" .i.in de ()\ei/i|de van de "giote kolk m oveivioed
tegen lage iiii|s te koop iiooidc men
Krederik .|an on Hendrik .|an Itoevink
Pol die boeien/onen hoorde bovengenoemde Frederik Boevink van Barlels op 't
Loo in 1X72 had hi| het ge/m Veldman met paaid en wagen naai hel spoorstation in i.ochem gebiacht in IXXO ging hi) ook iii| was nog vii|ge/el i'en goed
)a<ii lalei volgde /i|n |ongste bioei Hendrik lan toen die ml mililaiie dienst
kwam
Bi) "Baitels" op "1 i^oo had men viei /oneii, de oudste Aiend was geliouwd en
VOOI bestemd om hel boeienbedii)! vooil Ie /ellen De Iweede /oon Heiman, was
vri)gc/el en woonde bi| /i|n ondsle bioei in Vooi de iieide anckie bioeis
Fredeiik en Ilendiik lan was geen plaals op de boeideii|
Fredeiik lan vestigde /ich een paai |aai na aankomst in de Veienigde Sl.ilen in
de /uidoosthoek van hel verie Nebi.iska, d.it toen in ontginning kwam Hi) bouwde een ge/ond gemengd boeienbedii|l op liouwde en slichtte een gioot ge/iii.
Hendiik lan, die geleideli|k ,1.111 geestes/iek weid, bleel vii|ge/el Hun geschiedenis weid leeds inlvoeiig beschieven m Old Ni |s ni 2, ^, 4 en S
D.ink / i | de st.imboom, opgesteld dooi Meiii.i Meqei, een kleindoehtei van l'ied
Boevink /i|ii de l.imilierelaties lussen de Ameiikaanse en iiibergse Boevinks
vasigelegd en / o .il en loe komen ei klein- oi achleikleinkindeien van iMed
Boevink ii.i.u I ibeigen op /oek naai hun "lools' en "lelatives"
1870 - 1S*>(). !>andh(»nwcrisis. Trok naar nionwo slaton
I en deidc h.insse iWwl /ich vooi ii.i 1X70, toen incei tl.111 20 ge/mnen, giolen-
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deels van protestantsen huize, uit Eibergen vertrokken Van hun bestemming in
Amerika 7ijn geen otticiele gegevens bekend, maar uit enkele brieven blijkt dat
deze uitstroom grotendeels teiechtkwam in hel nooiden (Pennsylvania,
Michigan) ot verderop naar de Midwest trok, waar na 1970 o a dooi de aanleg
van de transatlantische spoorweg nieuwe staten als o a Nebraska en Dakota in
beeld kwamen vanwege de ruimte en de goedkope grond daar
Frappant is het aantal Nederlandse namen in de ledenlijst van de Pella Reformed
Church in Nebraska uit 1988 Bouwers Nieveen, Doeschot, Essink, Obbink enz
Allemaal namen van pioniers, die daar vanat 1880 het land en de kerk tot ontwikkeling brachten Tot de/e pionicis behoorde ook de boven genoemde Fied
Boevink
Oorzaak van de hausse van 1870 was de landbouwcrisis, dic vooial werd veroorzaakt door de achtergebleven landbouwmethoden hier De Nederlandse land
bouwproducten konden in prijs en kwaliteit met concurieren met die van de
omliggende landen en vooral Amerika, waar de mechanisatie en grootschalige
productie op de grote bedrijven veel eerder op gang kwam weid een geduchte
concuiient op de Euiopese markt
In 1890 schreef Fredeiik Boevink met met geringe tiots vanuit Nebiaska, waai
hij zich nog maar tien jaar daarvoor in een volledig leeg land als boer had gevestigd
"Het IS nu ruim tien jaar geleden dat ik den renstaf heh opi^enomen (mi als
vreemdehng te verkeeren, naar ik \erkceren kon en als ik terugzie waar zijn die
tien jaar zoo spoedig gebleven ' Er is toe h \ eel ^eheurt m dien tijd en ik moet met
Jacoh hekennen, dat ik in menigte uitgehroken hen, want als ik mi/n varkens zie,
dan neet ik zeker dat ik er meer \et maak dan alle hoeren uit het Loo met
mekaar
En intussen deelt hij ook nog mee, dal hij /ich inmiddels al een maaimachme
heett aangeschaft
En daarmee gaf hi) meteen aan, waai de oor/aken lagen van de landbouwciisis
in de Achteihoek van die jaien, al /al hi) met besctt hebben, dat /i)n tiols /i|n
moderne werkwijze, mede de crisis verooi/aakte, waaimee de lamilie in /i)n
"thuisland" 't Loo lobde
Slachtoffer van de crisis
Een van degenen, die slachtoffei was van de slechte toestand vooi de kleinere
boeien, was Hendiik Veldman uit Mallem Hoewel al ^^9 |aai oud veitiok hi] in
1872 mei viouw en /es kindeien Hi| kon het op /i)n boerdeiij in Mallem niet
langer bolwerken Hi) vestigde /ich in Grand Rapids in de staat Michigan Over
hem en de successtory van /i|n zoon Hendrik Jan (Henry), die het in de USA van
loopjongen tol piedikant en /ells vice-piesident van de generale synode aldaar
bracht, veilclde Wim Kemink in Old Ni-)s ni 16

-14De ontvangst in Amerika
De Veldmans en de Boevinks weiden in Amerika opgevangen door Nederlanders, soms /elis Eibergenaien, die daai al woonden
Zo schreef Frederik Boevink, nadat hij in Kalamazoo in Michigan was aangekomen en zomaar acht dagen te gast was bij H Ebeling, ook atTcomstig uit Eibergen "Ik word hici onthaald /ooals in Holland geen Heer onthaald kan worden en
/Ij staan mij bij met laad en daad' en ook van Veldman veitelde Wim Kemink,
dat die met zijn gezin hartelijk werd ontvangen in het nieuwe land
De eerste landverhuizers uit 1846, die het /onder die opvang moesten zien te redden, hadden het aanvankelijk veel moeilijker Uit die tijd /i|n de verhalen, die
spreken van een zwaar leven met veel ontbeiingcn
Antvclink
In Rekken aan wat thans de Borgweg heet, staat de boeiderij 'Haims' Het was
vanouds een pachtboeiderij van de diaconie van de hervormde kerk te Rekken
In 1870 werd de/c boerderij bewoond door Berend Antvelink, (181 l-1895),die
in 1837 getiouwd was met Elisabeth tei Horst (1811 1886) Ze kregen samen tien
kindeien
Berend Antvelink - Elisabeth ter Hoi st
(1811 189'^)
(1811 1886)
1 Gerrit Diena, 2 Gesiena, 1 Gerrit Jan, 4 Harmina, 5 Gerhardus,
6 Gerrit 7 Jan Willem 8 Anna 9 Gerrit Hendrik 10 Hindi ik Jan
Het hoelt nauwelijks enig betoog dal hel ei mei /o n gioot ge/in geen vetpot
was, /eker niel locn in 1870 de slechte jaien vooi de landbouw begonnen
De oudste /oon Geiiil Jan (geboicn in 1840) Hok in 1870 de stoute schoenen
aan en vertrok naar Amerika Een jaar later volgde hem /ijn broei Geriit (geb
1846) en weer enkele jaren later de jongste /oon Hindi ik Jan, (geboien in \H^1
en in Amerika Hcniy genoemd)
Ze vestigden /ich in Grand Rapids in de slaat Michigan, gelegen tussen het
Michigan- en Eiiemeer, waar/ich al meer Nedeilandsc iandveihui/eis gevestigd
hadden Een aantal nakomelingen van de Antvclinks wonen nu nog in Kentwood,
een voorstad van Giand Rapids, dat inmiddels is uitgegroeid tot een stad met
meer dan 200 000 inwoners
Na meei dan honderdjaai woonden de lamilics nog dicht bij elkaai, /o, blijkt uit
de wederzijdse correspondentie
Gerrit .lan Antvelink (1840-1914) CS.
Geuit J<in tiouwde m 1871 met Swenne Fietjen, al"komstig uil Nordhorn Ze kie-
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lierend Annelink mei edil^enole
IJnahelli lei Hoi si, oiideis \an einii^ianten Jan Willem, Genu en Hendrik Jan

lan Willi m Annelink mei ei lili^i iiole
Aleida Si lu'}>i;elinün, hioei \an di due
emigranten

Boeideiij Hiinns woonhuis \an liimilii Ant\ilink aan lioinweii U Rikken

-16gen tussen 1874 en 1889 negen kinderen. Hun stamboom ziet er als volgt uit:
Gerril Jan Antvelink

- Swenne Fretjen
\
^
Elizabeth, Swenne, Berendina, .lohn, baby, Hendrika, Gerrit, Berend, Henry
\
Edgar Jay - Rudolph Milo
(5 kinderen)
James Rudolph (1937) en Elaine Ruth (1931 - 1998) - Albert E.Watterson
De kinderen Hendrika en Henry overleden zeer Jong, 'baby', een meisje, had
zelfs nog geen naam gekregen. Gerrit en Berend bleven kinderloos. De oudste
drie dochters huwden met partners van Nederlandse ailvomst: resp. Zevalking,
Huizenga en De Bruin, l^lizabeth bleef kinderloos, Swenne en Berendina kregen
beide 5 kinderen. Via zoon John en zijn zonen en kleinzonen is de naam
Antvelink in rechte lijn tot nu toe blijven bestaan.
Cn-nil Jiiii Antvelink CD i-cliti^. Swcuiic iTct/cn in Cniiul Rapids iiicl hun kinderen

-17Klaine Ruth Watterson-Antvelink
De laatst genoemde in het overzicht,
Elaine Ruth Antvelink, die huwde met
Albert \i. Watterson wist na jaren van
noeste vlijt vanuit Amerika de stamboom van de Amerikaanse, maar ook
Nederlandse tak van de ramiiie
Antvelink op te stellen. En al vertoont
deze onnauwkeurigheden, hij bleek
onontbeerlijk om het spoor te vinden
naar deze landverhuizerslamilie. Daarnaast was er gelukkig een aantal brieven "over en weer" beschikbaar, die zo
hier en daar wat licht schiepen op de
meer dan honderdjarige lamiliehistoric.
lüdiiic Wdflcrson in l'J97. kori voor haar
Het is uit de brieven niet duidelijk, ol"
overlijden met l<leinkin<l.
Gerrit Jan en zijn broer Gerrit meteen
aan het boeren kwamen in Michigan.
Maar Gerrit .lans kleinzoon, Rudolph (geb. 1904) was wel boer. Hij had een
bedrijf van 76 acres (± 30 ha), even builen Kentwood gelegen. Inmiddels is het
bedrijf al weer overgegaan op zijn zoon, ook een Rudolph, de broer van Elaine
Watterson.
Elaines man had een adviesbureau en zijzelf deed administratief werk op een
voedselbureau en zo zullen veel Antvelinks geen boer meer zijn.
En over Berend (oom Ben), de zoon van Gerrit Jan bijvoorbeeld, die in 19X0 op
93 jarige leeftijd overleed, meldde een in memoriam in een kerk- of dagblad uil
Kentwood, dat hij de stichter was van de Northwestern Bedding Go. Hij was dus
zakenman geworden in de grote stad Grand Rapids. Maar hij leek een centrale
positie in de familie te hebben ingenomen; aan zijn groeve stonden zijn stiefkinderen en een aantal neven en nichten, schreef de krant. (Het huwelijk van Berend
was kinderloos gebleven, de stiefkinderen waren kinderen uit het eerste huwelijk
van zijn vrouw). De familiebanden bestonden in 1980 dus duidelijk nog wei.
Gerrit Antllink (j^eboren 1846)
Gerrit Antllink -

Maria Magdalena de Jong

Elizabeth, Berendiena, Mary, Jenny, Henry, Berend, Johanna, Janna, Johanna
Uit brieven en krantenberichten blijkt, dat Gerrit Antvelink, die in 1871 zijn
broer Gerrit Jan naar Amerika volgde, een goede reputatie in Grand Rapids

-18opboiiwdc lli| tioiiwdc cd ccn goed )aai na aankomsl nicl Maiia Magdalena de
Jong, tlic ni 1X72 ni Michigan was aangekomen / c kicgcn s.nncn ook negen kmdeien.
(De viei laatslgenocmde knideicn ovcilcdcn op leugdigc Icellijd, de kindeisleilIc was dus bi| de Amciikaanse Anlvelniks giool)
üerril Anlvelink had ni Amciika als /i)n naam opgegeven '"AnlHink" Zi|n kmdcrcn noemden /ich d.ui ook Anlllnik en niel Anlvelmk
N.B.
1 Van de vici dochters tiiuiwden de eerste drie met '■NedeilaiKlse" pailneis. Semei)n, van
lloiileii en HOSSL IICI en kiegeii knuleien lenny huwde laat, /e stieil bi| de geboorte van
li.i.ii eerste kind Zoon Heniy h.id slethls een /oon deiald dus id ile Linuliena.iin Anillmk
nu nog beslaat, is de vraag
2 De kuuleren van (leiiil lan, en ook die van (leiiil, w.iien nog vemoenid n.i.ii Neileilaiulse
vooioudeis, de volgende geneiatie niet nieei / o ging iiel ii.iast niet alle L indveilun/eislamilies De tweede geneiatie dioeg nog Nederlandse namen liooide lliiiis nog Nedei lands,
ni.iai leerde Engels op school In de derde geneialie vohiok /ich de .imenkanisering
geheel
'Ibeii Geiiit Anlllink in apiil 1924 op 77-|aiige ieclli|d oveilecd, schieel /i|n
dochter Jenny, toen nog ongehuwd, onderstaande brief naar Antvelink in Rekken.
In keurig Nederlands:
Geac lite Oom en Tante en verdere familie.
Mei de:e laten H // ;/n weten dat \adei de 24sle Mei overleden is llij lieefl > /aai
i^esiikki ld aan tie liatlknaal en is heel oineiwat hl ovetleden
Ds. de .h/iiiie onze ei}>en dominee en Ds. Hettiiii^a van Holland (een stad in
Mn lin^aii LHW) onze vorif^e leeraar, hehhen heiden f>es/)roken op de hegra/enis
De he^ia/enis was in de kerk en de kerk was vol Vader had zoo verlaam^l
eens een hiiej \an uw te onlMim^eii llij was ook zo hlij een hiief te oiit\aii^eii
van de zoon van (lezina (dal was een zuster van de Antvelinks ml hnsihede.
f^etrouwd met Roerdink hllW)
Het verzoek is van moedei om de andere fami
lie te laten weten van het sterven \aii vader. Moeder en ik hen maar alleen. Mijn
ziistei. vioiiw lioss(hei is een zoon i^ehoieii een dai; atlilei \adiis hei;,iafenis
(Die zus H</s Mai\ L HW)
Wilt uw mij noi^ eens tenii^ s( liiii\eii Wij zijii heimeetlii \an u allen Ie hooien Wij
zenden ii liiei een /loitiait \an \adii die in de Engelse he kuraant was. die wij
leezc II Ook et ii stuuk uil de Hope. onze Hollandse lic keikhlal
Weest i^ei;io<'l \<iii ons alhii, iiioedei en iiiij en al de andeii kindeien
.lenn\ Antflink. (liaiid Rapids
4^1 C.nintS.W
(iland Rapids. Mn h USA
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A: (ierril Aiitllmk iiirl rchli;. Maria dr
Jonii i.i;.y. hun i^oiulen huwelijksfcesi in
(innul Rapids in 192.^.

Jenny Aniflink, hun docliler ± 1924.

1 laar moeder, Maria de .long, een Zeeuwse van allomst, sehreel" in datzelfde jaar
in oktober een briel naai' Nederland, waaruil de verbondenheiti mei de boeren en
buitenleven doorklinkt:
Wij hebben hier idles in overvloed er word i!,eniiddeld f^enoeii verdiend om hel Ie
krijf^en. Wij hebben hier veel voorrechten, the ii in Nederland niel liehi. Maar wij
hebben hier een nat Soiner en wij hebben hier veel Reiden i^ehcn en ook f-een bij
sonder heele Soiner maar de vruchten :ijii over het ali>eineen }>oed en de aardappelen lijken ook f^oed. Iiooij i.\ er ook lieiioci^..
Aan het eind van de briel veronlsehuldigde /e /.ieh, omdat er drie vrouwen bij
haar aan tafel zaten te pralen. Zo kon een mens moeilijk sehrijven!
In 1924 bestonden er dus duidelijk nog familiebanden met Nederland. Belangrijke familiegebeurlenissen werden elkaar gemeld. Maar de eerste generatie stierf
geleidelijk aan uil en hel lijkt, alsof daarna de vervreemding toesloeg, waardoor
er van conlaet nauwelijks nog sprake was.
Spoorzoeken naar Hendrik Jan en William Antvelink
Van de jongste landverhuizer, broer Hendrik Jan, kwam lilaine Watlerson nauwelijks gegevens op het spoor. Alleen wist ze, dat de reeds eerder genoemde kinderloze "oom Ben", die een warm plaatsje in haar hart had, en die pas in I9S() op
93-jarige leeftijd overleed en dus ver terug kon kijken in de familiehislorie, het
wel eens over een "oom Henry" had. Die had, loen oom Ben nog maar een jongetje was, een lijd bij (ierrit .lan, Bens vader dus, gewoond. Maar, waar was hij
gebleven?
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Ze meende /i|n naam gevonden te hebben in een naamlijst van een begraafplaats
en dan /ou hi| al in in 1893, nog maai 16 |aar oud, overleden zijn
Maai uil de biiel, die Geriits viouw in oktobei 1924 naai Nederland schreef,
nadat haai man ovei leden was, /ou men kunnen concluderen, dal bioei Heniy m
1924 nog leefde Hi) had weinig contact met de andere familieleden En /ij weet
dal vooial ook aan /i)n viouw met wie moeilijk te leven viel Maai builen dit
bericht in de bi iel van 'viouw Antflmk" is er over de/e Henry niets bekend Men
kenl en vindl /i|n standplaats zells niet meer
Willem Antvelink
Toen Elaine Walleison op spcuitochl was, stuitte /e op nog een Antvelink, namelijk een William Antvelink die volgens de gegevens van de buigerlijkc stand in
Giand Rapids in 1871 getuige was geweest bij het huwelijk van haar overgrootvader Geirit Jan met Swenne Fret)en Wie /ou de/e William kunnen /i|n, vroeg
/e in 1980 aan de Antvelinks in Rekken
Het lijkt eiop, dat men dit laadsel met heelt kunnen oplossen Toch geven de
stamboomgegevens van de Antvelinksfamihe een vingerwi)/ing Ei komt tweemaal een Willem Antvelink in vooi nl in 1810 en 1820 Hel waren broeis, kindeien van Gei ril Antvclink en Geeiliuida te Pas De eerste Willem /al jong /ijn
overleden, /odal men tien jaar later, toen ei weer een zoontje geboren werd, dit
kind weer de naam Willem gaf Deze Willem was de jongste broer van Berend
Antvelink de vader van Geriit Jan Hi| koml met voor op de li|st van Eibergse
landverhui/eis, maai die lijst is verie van compleet, zoals we leeds eerder
opmerkten
Gezien het ontbreken van nadere gegevens over deze Willem, lijkt het meer dan
waarschijnlijk dat de/e Willem is geëmigreerd en dat Gerrit Jan in 1870 het
vooibeeld van /ijn oom Willem volgde en bij hem neerstreek in Michigan En zo
kon oom Willem, inmiddels William, als getuige optreden bij hel huwelijk van
/ijn necl Geiril lan
Voor- en Fef^enspoed
Niet alleen de Amerikaanse tak van de Antvelinks was kinderrijk, ook die in
Rekken ontbrak hel niel aan nakomelingen
Jan Willem Antvelink (gcboien in 1849) het zevende kind van Berend
Antvelink, die na Bei ends dood boei was geworden op het ouderlijk huis m
Rekken liouwde met Aleida Scheggetman Ook uil dit huwelijk werden negen
kindeien geboien Dus het was er weer geen vetpot bij Antvelink, wal ook blijkt
uit een biiet uit 1896 aan zijn geëmigreerde broer Gei ril ol Gei ut Jan
Geldgebrek dat is hier, want de varkens /ijn goetkoop en dat is vooi (ons) hel
slimste daar moeten wij on/e jxichl uil maken want veidienen kunnen wij hiei
met, vabneken /ijn hiei niet
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Uit enkele brieven, door leden van de familie Antvelink in de periode van 1910
- 1920 gesehreven naar Amerika, blijkt het versehil in welvaart tussen de
Amerikaanse lak en de Nederlandse.
In Nederland ging het ze niet bepaald voor de wind. De vijfde /.oon van
Antvelink, Gerhard, Gradus genoemd, woonde in Deventer en was bakker van
beroep. Hij werd al vroeg weduwnaar. Het ging hem slecht, hij bleek op zijn vijfenzestigste opgenomen te zijn in een tehuis in Beekbergen. Vanuit dit tehuis
klaagt hij in twee brieven zijn nood aan zijn broers in Amerika en rept van de
voor hem onbereikbare voorspoed daar in Amerika, die bleek uit de brieven van
die broers: "Dat Gerrit Jan genoeg had verdiend om van te leven!" Dat was toch
niet voorstelbaar! "En van Hendrik, die weer aan het vrijen was geraakt."
(Gerrit Jan was toen al wel 70 jaar. Hij overleed in 1914. Oom Hendrik was de
zoon van Gerrit. Hij was vroeg weduwnaar geworden en hertrouwde.)
Tevens sprak hij de hoop uit, dat de broers in Amerika nog eens een keer zijn
zoon Gerard die in Deventer woonde, aan een plekje zouden kunnen helpen.
Die zoon, ook een Gerard, wierp daar in een brief uil 1910 ook een balletje over
op. Hij was timmerman, 32 jaar oud en vader van drie kinderen en verdiende 19
cent per uur en 'dat is weinig, als de huur van de woning twee gulden bedraagt
en een mud aardappelen drie gulden kost. En dan nog de brandstof en de kleren'.
En o wee, als hij 's winters maar 42 uur kan werken. 'Dan heb je niets in
Nederland en je krijgt ook niets. IVIaar met Gods hulp zullen wij trachten ons er
doorheen te slaan'. Waar mensenhulp ontbrak, deed men in de Antvelinksfamilie
een beroep op God, want 'Wie op God vertrouwt, heeft zeker op geen zand
gebouwd', wordt er een paar keer geschreven in een brief.
(Jan) Willem Antvelink uit Rekken, (thans M jaar oud), weet, dat ook de
Amerikaanse familie "nogal Christelijk" is gebleven. Dat klopt, want Gerrils
vrouw schreef in haar brief van 1924, dat haar man 3X jaar lang ouderling
geweest was in de fifth Reformed Church in Grand Rapids en ze schreef, dat
Jenny, die in een kierenzaak werkte en als enige van de kinderen nog bij haar
thuis woonde, zich ook druk maakte voor kerkelijke zaken. Ze eindigde haar
brief met de zegen des Heeren te wensen.
Gerard, de zoon van Gradus uit Deventer vervolgt:
"Me dunkt, dat jullie daar met alle familie haast een stad in "t klein vormt, want
als je leest van al die ooms en tantes en neven en nichten, foei, je duizelt ervan
en dat gaat maar stil door met trouwen en geboren worden, me dunkt, het wemelt
daar van Antvelinks."'
Hulp in nood
Het was ook tot Johanna, de zuster van bovengenoemde Gerard, doorgedrongen,
dat de Amerikaanse verwanten in goeden doen verkeerden. Dal blijkt uil een
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Berend Antvc'link (f 1940) en echtgenote
M.G.Barts (zoon van Jan Willem en
Aleida)

Jan Willem Antvelink (S4 /aar)
mei echtgenote Hanna Heuvehland (f)

brief van haar uit januari 1912. De brief aan de Amerikaanse familie is een hartekreel om hulp. Wat was het geval? Het paardje van haar man, die voerman was
in Driebergen, was doodgegaan en ze hadden geen geld om een ander (oud)
paardje te kopen. Ze waren brodeloos en de honger stond voor de deur. Haar
smeekbrief had resultaat. Al in een brief van 1 maart, dus nog geen twee maanden later, vloeit Johanna over van dankbaarheid, dat de verre en grote familie in
Amerika haar zo royaal geholpen heeft, dat ze weer een paardje kan kopen, waarom zij en haar man zo bitter verlegen zaten.
Hernieuwd contact
Van 1924 tot 1952 ligt de briefwisseling tussen de Antvelinks vrijwel stil. Het is
Elaine Watterson- Antvelink, de achterkleindochter van Gerrit Jan, die na de
Tweede Wereldoorlog de relaties nieuw leven inblaast. Zij ondernam sinds 1951
(ze was toen pas 20 jaar oud), pogingen de stamboom van de Antvelinks (in
Amerika schijnt het Antflink geworden te zijn), samen te stellen. Ze kwam tot
1785. En ze ontdekte, dat haar wortels, 'roots' heet dat in moderne termen, in
Nederland lagen en wel in Rekken. Dat was voor de Amerikaanse een complete
verrassing. Ze bezocht sindsdien Rekken een keer of drie. Eerst in 1974, daarna
in 1981 en in 1986. In 1998 overleed zij op 67-jarige leeftijd aan kanker. Kort
daarna kreeg de familie in Rekken bezoek van drie van haar kinderen. Zozeer
was men weer familie geworden.
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Einde Antvelink op Harms
De geschiedenis van de landverhuizers uit de familie Antvelink omvat inmiddels
vi|l generaties Die van de Antveiinks in Rekken ook
Jan Willem Antvelink (1849 -1918), de bioer van de due landverhuizers, die boer
bleef op Harms, had negen kinderen, zoals we reeds zagen
De volgende Antvelink op Harms, Bernaid, genoemd naar zi|n grootvader, overleed vri) )ong in 1940 en werd opgevolgd door een van zijn drie kinderen, weer
een Jan Willem, (geboren 1915) en dus ook genoemd naar zi|n grootvadci Hij
trouwde met Hanna Heuvelsland en zij kregen ook weer negen kinderen, nel als
zi)n giootvadei en diens bioers in Amciika
(Jan) Willem, thans 84 jaar, vertelt, hoe hij en zijn vrouw gezwoegd hebben om
het hoofd boven water te houden Ze legden zich na allerlei tegenslag toe op de
kippenhoudenj en een poos ging het hun goed, maar tenslotte konden ze het met
bol wei ken tegen de moordende concurrentie als gevolg van de alsmaar toenemende schaalveigioting in deze bediijlslak
Enkele jaren geleden kreeg de boerderij Harms, die sinds 1X11 bewoond was
geweest door een Antvelink, andere bewoners
Bentsink van de Pionder
Aan de Rekkenseweg, even voorbij garagebedrijf Grooters, staat links de boer
derij "De Pionder" en een huis verder "De Pauwe", vroegei "Kleine Plondci"
genoemd Op de Pionder woonde in de vorige eeuw Jan Willem Bentsink, de
oudste van de acht kinderen van Hendrik Bentsink en lanna Boeijink
Jan Willem, gcb 10 sept 1813, kreeg in totaal 9 kindeien, n 1 2 uit zijn huwc
lijk met Willemina Lammers, en daarna nog 7 uit zijn tweede huwelijk met
Geertruida Antvelink Uit dit gezin zouden twee kinderen emigreicn, n I de
dochter Johanna, geb 1860, die gehuwd was met Lammers uit Aaltcn en de jongste zoon Gradus
Landverhuizer wegens smokkel, (iradus Bentsink
Toen Piuisen na 1815 strikte controle op de uit en in voerproducten ging uitoefenen, stelde Nedeiland in navolging daarvan een douanestiook van 5 km bieed
langs de giens met Pruisen in, met als gevolg een levendige sluikhandel in hel
grensgebied, waartegen de commiezen streng optraden, zoals ie lezen is in
Odinks verhaal "De gestoorde bruiloft", dat zich afspeelde in 1819 (Kioniek van
de Achterhoek, blz 5 14)
Op smokkelen stond gevangenisstraf Wie zondei aangifte te doen, goederen in
of uilvoeide ol dal poogde te doen, werd gestraft met een gevangenisstraf van
tenminste een maand en ten hoogste een jaar Pas in 1909 ontstond de mogelijkheid van een geldboete in plaats van gevangenisstraf
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k./o(m (j('(>ii;(' l iciil sink mil ii hl iicnol c
(± 1946)
■4 Gradus Bcntsiiik nu i ('illciid) :iiii
i louH Bc'idi' aiuh u pa soiicii OIIIH k( nd
T Kleinzoon Ge raid Bi iilsink nu I -oon
Cl hli^t'nolc SI lioondoi l il i'i intwi'c
kliinkindi'ti'n
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Odink vcitelt van een /ekere Dieks uit Rekken die wegens smokkel naai
Ameiika vluchtte maai welke Dieks hi) bedoelde bli|ll onduidelijk En hoe lei
teli)k juist het verhaal ovei de/e Dieks en /i)n Mina is die hem naar Ameiika
volgde, IS na meer dan hondeid jaar niet te veiiheien
Wel is het een leil dat Giadus Bentsink van de Piondei gepakt weid wegens
smokkel en daaiom emigieeide
Gradus Bentsink was het jongste van de 9 kindeien van Jan Willem Bentsink Hi|
was geboren op 5 juni 1866 In 1X88 weid hij betrapt op smokkel Om aan gevangenisstraf te ontkomen, vluchtte hij naar Vreden Hi) wist Hamburg te bereiken,
waai hi| /ich inscheepte naai Ameiika Hi) vestigde /ich in Pennsylvania ten
nooid westen van New Yoik, waai ook /i|n /ustei Hanna /ich met haai man
Lammeis uit Aalten /ich koit daarna had gevestigd
In 1930 keerde Gradus korte tijd naai Nederland terug om de familie nog eens
weer te /len Hi| had twee kindeien een /oon en een dochtei
Vooi die tijd een klein ge/in Ook /i)n /oon Geoige had twee kinderen
Uit de brieven van zijn zoon George (geb 1900) blijkt dat Gradus in Corry Penna
(Pennsylvania) een boeienbedri|l had, dat na /i)n dood door /i|n /oon George
was overgenomen en na diens dood dooi /ipi /oon Geiald geboien in 1911 Het
bleek in 1946 een gemengd bedii|l te /ijn met 1 paarden 40 koeien, 10 varkens
en ISO kippen Hel aantal acres noemde George m /i|n briel met Tei veigelijking Cl /uilen in 1946 in de Achteihoek weinig boeien met 40 koeien geweest
zi)n, dus de Bentsinks in Coiiy Penna hadden een behooili|k bedii|l opgebouwd
Hentsinks van de Kleine Plonder
Andeie leden van de Bentsink tiee wonen in Clymei slechts 'S km ten nooiden
van Coiiy, maai net in de staat New Yoik gelegen Het /ijn de nakomelingen \dn
een andeie tak van de Bentsinks, n 1 die van de Kleine Plonder, thans De Pauwe,
even verder aan de Rekkenseweg Op dat boerderi|t)e moet in de vorige eeuw een
Geuit Bentsink gewoond hebben gehuwd met lohanna Kistemaker Hi) was een
jongere bioei van Jan Willem Bentsink van De Plondei
Deze Gerrit Bentsink had een ge/in met ell kmdeien I en van de/e el!
Christoltel, (geboren in 1852), emigreeide in september 1891 met /ijn viouw
Hendiika Schuppert en hun /oontjc Albeit van 1 jaai Ze vestigden /ich in
Clymer, slechts enkele kilometeis ten Nooiden van Corry, waar Christoilels neel
Gradus en nicht Hanna al woonden
In een Ameiikaanse kiant uit 1954 bewaard door de fam Bentsink aan de
Meeldiik staat een beiicht uit Clymei met loto van een gioepje Ameiikanen van
Ncdeilandse al"komst hen eivan blijkt Albeit Bentsink te /ijn, 65 |aai oud en
naai hi) aan de kiant vertelde sinds 64 jaar woonachtig in Amerika Hi| was dus
dat bewuste jongetje dat in 1890 een jaai oud was toen het met /ijn oudcis naai
Ameiika ging
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Foto uit Jamestown-,lournal van 4 september 1954
V.l.n.K acht z.g. "long-tinte residents" uit Clymen geboren in Nederland:
v.l.n.n staand Gerrit ten Pas, 71 Jr uit Winterswijk (IS<SJ), Clarrit Boland,
Winterswijk,?.-! jr (ISHI), J. Cordia uit Brielle {IH93), Henry Lemeness uit Winterswijk,
75 jr, (IS79), Henry Querreveld (I8SI) en Albert Bensink, 65 Jr, {IH9I).
Zittend./ohn F. Volk, 62 jr. (IS92) en zijn zuster Gertrude Volk-Legters (IH97), beide
uit Koudum ajkomstig. Tussen haakjes het jaartal van emigratie.
Deze acht personen waren uitgenodigd om als eersten in te schrijven op de lijst met
300 namen, die door twee oud-paratroopers uit Jamest(m, op 17 september 1954 aan
koningin .luliana zou worden aangeboden t.g.v. de tiende herdenking van de bevrijding
van Eindhoven, waaraan deze twee paratroopers, deel uitmakend van de 101 e Airborne
divisie, in september 1944 hadden deelgenomen.
De lijst moest heginnen met de namen van de acht Nederlandse
Albert Bensink hoorde bij de acht.

"long-time

residents".

Bijzonderheid: de vier "Winter.swijkers"vertelden aan de krant, dat ze tot dat moment
nooit hadden geweten, dat de andere vier ook Nederlandse immigranten waren, hoewel
z.e al meer dan vijftig jaar bij elkaar in de buurt van Clymer woonden.
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Gesina Bentsink
Een verrassende ontdekking leverde een kort briefje uit 1948 op, dat zich bevond
tussen de Bentsinkbrieven. Het was geschreven door miss Smith uit St.
Petersburg in Florida. Ze gaf daarin aan een kleindochter te zijn van Gesiena
Bentsink van de kleine Plunder, (zo schreef ze dat) en was, samen met een neef
uit de familie Lammers-Bcnlsink, op zoek naar haar 'roots' in Rekken.
Na enig speurwerk in de doopledenadministratie van de hervormde kerk van
Rekken kwam ik met de familie Bentsink van de Meeldijk deze Gesiena
Bentsink op het spoor. Zij was tegelijk met haar broer Christoffel in 1891 geëmigreerd. Samen met haar man, een Sibbink uit Winterswijk, vestigde ze zich
ook in Clymcr. Ze was dus de tweede uit het gezin van Gerrit Bentsink van de
kleine Pionder, dat naar Amerika vertrok.
En er vertrok ±1891 ook nog een Frederik Rhebergen uit Rekken naar Corry of
Clymer. Ook die familie wordt na vijftig jaar nog in brieven genoemd. Uit brieven naar Nederlandse familie van kort na de oorlog bleek, dat de banden tussen
familie en kennissen van Nederlandse afkomst in Amerika nog steeds bestonden,
men wist van eikaars familiegebeurtenisscn.
Intus.sen zijn niet alle Bentsink-nakomelingen boer gebleven daar in Amerika. Er
wonen en werken ook Bentsinks in de stad Erie (150.000 inwoners) aan het
Eriemeer. Pennsylvania is door zijn mijnbouw een industriestaat bij uitstek
geworden. In de brieven uit Eric is dan ook sprake van luchtvervuiling door
fabrieken en spoortreinen.
Albert Bentsink
Men kan zich voorstellen, dat het in het elf kinderen tellende gezin van Gerrit
Bentsink van de kleine Pionder bepaald geen vetpot was. Gevoegd bij de slechte positie van de boeren, lag er geen toekom.st als boer voor zoveel zonen uit één
gezin. Dat maakt de emigratie van Christoffel zeer begrijpelijk.
En het was waarschijnlijk ook pure armoede, die weer een andere Bentsink tot
landverhuizen aanzette. Dal was Albert Bentsink, die volgens zeggen aan de
Slemphutterweg had gewoond. Hij zat finaal aan de grond, wordt er verteld. Hij
had zich gevestigd in Clymer in de staat New York, vlak bij Erie en Corry in
Penna (Pennsylvania).
Het enige, wat men van deze Albert weet, is wal George uit Corry Penna over
hem schreef op eerste paa.sdag, 28 maart 1948: "Ik zend u hierbij een krant, waarin het overlijdensbericht staal van Jan Bentsink. Hij was mijn vaders eerste neef.
Jan was een broer van Chris Bentsink, alsook van Henry en Willem Bentsink.
Deze laatsten zijn nu al gestorven. Jan stierf op 15 maart 1948. Ik ben naar de
begrafenis geweest. Zij waren zonen van Albert Bentsink, waarvan u misschien
wel eens gehoord hebt. Hij heeft me ai eens verleid, dat hij 11 jaar was, toen ze
Holland verlieten."
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LJil hel Icit dat hin de ccislc nccl van diadus was, /ou men coiicludeieii, dal
Albeil lienlsink een oom van Ciiadus was, maat hi| is in de buigeili|ke stand van
bibeigen vooialsnog onvmdbaai / o n (iiadiis geweien hebben, dal hi) een oom
had in Amerika, toen hij vluchtte'
No}; een Bentsink
bi bevinden /ich tussen de blieven enkele inteiessanle van een aiideie
Benlsinklak, n 1 die van I D Bentsink uit Winterswijk Diens klein/oon Hendi ik
Bentsink (1X^0
iX9X), vestigde /ich met viouw en viei kindeien, (liadus,
Hisabelh, Bi|ke en Heniy lohn in Pella in lowa, toen nog nieuwe staat, de meest
westelijke van de VS , die zich zou ontwikkelen tot de giootste mais|iioducent
van hel land.
Gradus was H |aar, toen hi| met /i|n oudeis in Amerika aankwam Dat woidt
duideli|k uit een jiaar brieven, die /i)n zoon David (J Bentsmk vanuit
Washington l'clla lowa in 1946 in gebioken Nedei kinds aan Henk Bentsink m
Eibergen schieel / e bevatten mteiessante inloimalie
In de eerste laat hi| zijn veiwanten m Nedeiland kennis maken met zichzelt en
zijn lamilie Blijkbaar was er vooidien geen enkel contact met de familie in
bibeigen geweest IMI van Nedeiland wist hij helemaal niets Maai de taal kende
hij nog enigszins, zoals uit de biieven blijkt Iliei volgt de eeiste"
Ml/n vader
Cl radus Bens ink
opf>ef>ruil^ in den om^e\m^ \an Pella llij is m lul liiiueli/k ^elncUn nul im/n
moeder Dena lioonaatd In du Iniweliik zi/n dei vijj kinderen geboien
Lizzv,
Arie G,
llenn (1,
l)a\idG,
en William d
mijn zuster {mijn broer) {mijn broei)
(de sdiriver)
{mijn bioer)
Mijn vader en mijn moeder leven niet meer Mijn zuster en drie broers de leven
nog en binnen alUn i^oode gezond Ik heb u address gekregen door en George
Bensink van C on\ PA
Ik hel iioil ndiooH \an Bensinks in Holland Daarom doiht ik moest ik is an ii
sdirmn
Dei wont hier Hen Bensinks in de onii^eving van Pella Ik weik in de
Pella Rolsc reenfabnek Moi^dik lub u daar wel is \an ^ehoit liet weer is hier
no^al iiioi \ andaav, Heb ii nov, MCI V,( ledi ii \ an d( ii ooi loi^ Ik iiux t < luln^de
Neemt het sleihle si Innen nul kwaalike waant ik lub iioil ^cai Hollandse
s(hoolinu. i^ehaat
Ihnul (i Bdisink
1010 Washim;ton Pdla lowa, United State s oj Anuiua
N ii D L longLiis li.uldtn ,ds IWLCIIL ii.iain ilk VILI IIL ii.i.mi (ii.iikis
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Ihl ecu IWL -cdc bucl hli|kl dal/i)n vadci diadiis ( IXSS- 1942)i)p IV|arige leefli|d naai Ameiika kwam GioolvadL -i llendiik Hcntsink was dus al in 1871 gccmigiecid Hen biiel van 4 |uli 1946 van David (i was een aniwooid op een biiel
van Henk licnlsink van de Meeldijk uil L ibeigen. De biiel bevat gevaiieeid
nieuws uil l'ella, lowa.
"Ik lieh n hiiej onivani>en en ik heb alles i^oed kenen lezen en i^oed kenen he^iie
pen Ik hen hli/ dat vi (voupj) door den oorlof^ i^ekomen hen en dat zij allen het
leven lx honden liehen dei :ipi liiei int Pella en onn^e\inv, :e\en lom^c join^ens
naar den ooiloi^ ^ei>aan de niet le\eiid neei teiii^^ekonieii henen Dei :ipi liiei
in Pella ok jonj^ens de teruf^f^ekonien henen Due waieii in de v,e\anv,enis I^VVUTS
/// Dnits(he laand Der zi/n ok lonficns iiil l'ella i^eiiaan naai den ooi Ion leiden
lapaii D( :ipi ok t( iiii^i^i komen
Hi| veivolgl dan /i|n biiel ovei oogsipeiikelen en hoge |iii|/en en schaaisle iwm
kleien en hulp aan Holland
Dan komt ei nieuws over hun welvaren daai in Washington l'ellah
"Ik ben "ïS Yaaien oud Ik ben niet geliouwd ik ben hiei bi| mijn /uslei lehuis in
Pella (Die was wel geliouwd en iiad tlus haai bioei bij /ich in Inwonende bioeis
kende men dus in 1946 m lowa ook nog EHW).
Ik lieh (Ine hioeis de allen op de hoeideiij woonen. een van iin/ii hioeis woont
op een hoeideri/ van U^ akkers (= in res, een ac re = 4()()()ni2). een vi ooiit op een
ho( I dei Ij \an 200 akkeis land en een op een hoeideiij \aii 120
akkers /jj henen allen i^etroimd en woonen in den onii^eMiiv, \aii l'ella
Dat waren dus hedri/ven van resp 150 ha, HO ha en 4H ha
Hijzelf was vri/f^ezel en had f^een boerderij, hij werkte in een jabiiek \aii lolliii
ken
De biiel eindigt mei een paar vragen
"Is het waai dal de Duitse hei s \ ooidal zi/ den ooilov, op^e^e\ en hebbeii. dat zij
v,iooli daani \( iiiee It In bin n ai alles onder watet hebben laaten loopeii, is hel
waai. dal zij diiisenth \an joodeii \c iiiiooidhebben, is hel waai dal zij ineiisc lun
van hoiiv,ei dood hebben laten ^aan in den gevaiii^enis ■''
Tenslotte een briel uit 1947 van de/eltde David G Benlsink mei o a mfoimalie
ovei de hondeid|aiige heidenking van de landvelhui/ing v.in 1847
l'dla lowa inaail 17 1947
Geliefde vriend Bentsink. U biief ontvangen en i^elezen en ik heb alles kennen
bei^ripen. w at ii t^esc breven hel Wi/ zipi hier nou, gezond, ik ben nof in het l'c lla
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Rolsiieen I ahiiek ant weik Dei wotden hiei hij diisenden laaiiiden gemaakt
maar it is hiei een toei om diooi^ hout te kilden om re \an Ie niaaken de laam
den worden :owaat over de hele wereld heen i^estiiiiid moi^etik liehhen \ii (\oii
= jullte) ok wel een deel ontvcnif^en
Wij kunnen alles hiei not; all kinden in den winkel maai it is veis( hiikelik diiiii
het vette vee is hiei U) < is het pond {Amerikaanse < ent- 21/2 (ent) varken zijn
ok van 25 tot JO < ts het pond dan ken vu wel hei^npen nat vii krii^t voor 50 ets
als vu naar de slac hteri/ }>aat om wat te koopen. hoter is hier 90 c ts het pond,
schoenen zijn Inet van 2 tot ^ dollai hel paai dniiidei i^ewoideii. alles is duurder f^eworden en oom van nu/, Henrv Bensmk is hier twee weeken f^eleden overleden in den ouderdom van 72 /aren hij was al twee jaar slecht gezond i;eweest
De men s( hen hiei in Pel la hehhen hi/ de duizenden tulpen j^eplanl. de lidpenhulhs (hollen hUW) heen (zipi) allen van Holland i^ekommen it zal wel moie
liken als de allen in de hloei hennen Dit hehhen zij j>edaan (mulat het honderd
jaren verleden is dat l'ella gestie hl is. zij hennen ok van plan om een idiote /eest
te hehhen het is hondeid/aien velieden toen Dominie lleiii \ S( holle met zipi imif>itiiilen liiei am^eland hennen van Holland toen was hier niets als wilde piai
rie en hosc hland maai in honderd jaieii ken der heel wat veranderen.
De Dutsiheis hehhen toili wal veiiieild (veiiiiel/l) ik hen hlij dat zij den oveihandt niet i^ekie^en hehhen want daan hal il ei niet hesl iiiti^ezien vooi ons Het
i.s maar f^oed dat de voor^aiii^eis Cioennii en Hitlet dei met meet hennen.
Tot /over de brieven van David G. Bentsink uit Pclla, die zijn familie in
Nedeiland had ontdekt en haai op de/e manier weer wat bijpraatte.
Dat de/e David in 1946 nog Nedeilands kon schiijven, /\\ het gebrekkig, is een
bewi|s, ckit de ooispionkehjke emigranten /o ongeveei twee generaties lang thuis
de moedei laai gebi nikten Klein/oon David had nog het "voordeel", dat zijn
vadei al dertien |aai was, toen die in Ameiika aankwam en dus als kind
Nederlands had gesproken.
Keiitsinks onldokkon oiknar
De Bentsinks voimeii een wijdveitakte lamihe, /owel in de Aehteihoek als in
Amerika Dit een brief van George, een /oon van Gradus uit Pennsylvania, blijkt,
dat hl) pas in 1946 van familie in Eibergen ol Aalten vernam, dat er in Pell.i low.i
ook Bentsinks woonden (die /ieh oveiigens "Bensink" sehreven) De Benismks
uit Pennsylvania en lowa wonen X(M) mi|l (± 1200 km) van elkaai vandaan. Dat
David G Bensink in low.i in 1946 nog niets van andere geëmigreerde Bentsinks
wisl, IS vil) logiseh, immers /ijn grootoudeis waren al in 1X71 geemigieeid, bi|n,i
twintig |aai eeiclei dan die van de Plondei uit lübeigen.
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O p zoek naar roots
Uit de brief van David G. Bentsink uit 1946 blijkt, hoe lang mensen onwetend
kunnen zijn van hun "wortels'. Hij was toen 55 jaar en ontdekte pas door een
brief van (ïeorge ik'ntsink uit {Pennsylvania, dat er nog meer Bentsinks in de V.S.
woonden, zij het 800 mijl van hem vandaan.
Het lijkt erop, dat na de Tweede Wereldoorlog diverse emigrantenfainiiies zich
opnieuw bewust werden van hun luiropese "wortels'.
Er waren toen en nog jaren na 1945 veel Amerikaanse jongens als soldaat in
Europa gelegerd, zoals ook Erwin Benlsink, een kleinzoon van Christolïel uit
Clymer ( N Y ) , die vanuit zijn legerplaats bij Trier een bezoek aan Rekken bracht
en stenen meenam naar zijn vaderland.
Ook de zoon van Grace Smith, de kleindochter van Gesina Bentsink uit l'lorida,
was tijdens de oorlog in militaire dienst geweest. Hij had in Antwerpen gelegen
en was gelukkig behouden thuisgekomen, schreef zijn moeder in 194X.
C'ontacten
Het is sindsdien in de diverse families niet bij correspondentie gebleven.
De populariteit van de luchtvaart vergrootte de reismogelijkheden sinds 1950
zodanig, dat men elkaar ging opzoeken.
Delaine Watterson uit Kentwood maakle in 1974 haareersle reis naar Rekken via

Mary Waller.sun. doclilcr
uil Rekken.

van IJainc

Wallcrsaii

op de jhlo iiirl Jan Willciii

Aiilvcliiik
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Duitsland. Daarna kwam ze, samen met haar kinderen, in 1981 en 1983 en na
haar dood in 1998 kwamen haar kinderen nog een keer bij de familie Antvelink
met een cadeau als blijvende herinnering aan hun moeder.
Jan Willem Anlvelink, die in 1983 met zijn vrouw de reis naar Grand Rapids in
Michigan ondernam voor een tegenbezoek aan Elaine Watterson en haar familie,
vertelt van de voor hem vreemde gewaarwording, die hij kreeg, toen hij bij
Kcntwood opeens een naambord "Antvelink" langs de weg zag staan, dat aanduidde, dat daar Antvelinks woonden. De Rekkense naam Anlvelink zomaar in
het grote Amerika.
Na haar bezoek van 1981 schreef Elaine aan Harry Tjoonk: "Of course, I found
the Antvelink's in Rekken in 1981 and now feel they are my family".
Het bezoek aan de Antvelinks in Rekken had haar pas echt het gevoel gegeven
familie te zijn geworden. En daar lijkt veel van waar, gezien haar herhaalde
bezoeken. Als men de enthousiaste brieven van Elaine Watterson leest, krijgt
men de indruk, dat ze met naaste verwanten omging en niet mei verre achlerneven en nichten. En iets van dat familiegevoel lijkt ook bezit genomen te hebben
van haar dochter Mary, over wie Jan Willem Anlvelink met toegenegenheid
spreekt.
september 1999

E.H. Wesselink

Met dank aan J.W. Antvelink, W.SIuilerstraal 6, k 220
en de familie H.Bentsink Meeldijk 3, Eibergen.
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Rekken.
- the Reformed Church of Pella 1XX4 - 19X4, Rural Adams, Nebraska
Literatuur
- H.Odink: Uil Volksmond en Kroniek van de Achterhoek, Liitg.l96.'ï hoofdstuk 1 en 2.5.
- G.H.Ligterink: De landverhuizers, Staringinstituut, Doetinclicm, 19X1
- Henk Krosenbrink: Het beloofde land - Aalten SIX)
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Oplossing Zoekplaatje Old Ni-js 37
De redactie had het idee, dat het zoekplaatje in ons vorig nummei veel reacties
/ouden opleveren, maar niets was minder waar. Slechts twee personen reageerden op on/e oproep om namen van de wandelaars. Dit waren de heren Wim
Wormeester en Bertus Paalman, beiden lid van de/e wandelclub.

We gaan terug naar 1938, als een aantal jongeren, zo'n 16 in getal, die /ich De
Vriendenclub noemt, geregeld samenkomen op de /ondagmiddagen op de
Joddenbulten. En op één van deze middagen is één van deze jongeren voor de lol
wat aan het marcheren gegaan, waarop wat anderen hem volgden. En zo ontstond deze wandelclub die als naam kreeg "Steeds Voorwaarts". Er werd de hulp
van Johan Roes ingciocpen om het geheel een olliciele status te geven.
Men trok vanaf 1939 de hele Achterhoek en Twente door om deel te nemen aan
diverse wandeltochten. De wandelclub in Winterswijk heette "De Hazewind" en
die in Zutphen "Altijd Fit". Maar Bertus Paalman weel zich ook nog te herinneren, dat hij ook aan wandeltochten in Borne en Doctinchem heelt meegedaan.
De foto is gemaakt op 25 augustus 1940, maar niet in Eibergen.
De rij rechts: Tamboer Henny Veldink, Henk Ni)kamp, F">eek Boesveld, Riek
Landeweis en .lan Maas. De marsleider is Bertus Paalman.
De middelste rij: Jo Gesink, Jo te Biesebeek, Wilmien Boesveld en Gerril Floor.
De rij links: Wim Pelle, Gerrit Simmelink, Arnold Wonnink, Genie Paalman,
Janna Izaks en Wim Wormeester.
Johan Baake
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Ons Zoelqifaatje

De opname van bovenstaande gezelschap is van na de oorlog. Een groep van
zo'n 34 personen, keurig in het gelid voor de fotograaf, misschien wel bij een
jaarlijks uitstapje gemaakt. Wie zal het zeggen? Ook voor deze foto vragen wij
de hulp van onze lezers.
- Wie staan er op deze foto?
- Wanneer en waar is deze foto gemaakt?
- En om welk gezelschap gaat het hier?
Reacties, graag schriftelijk, zijn van harte welkom bij:
Joh. Baake. Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VB Neede.
tel.()545-294001
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Een millenniumprobleem
of de teloorgang van het historisch tijdsbesef
Het zal in het jaar 1999 voor het eerst in de geschiedenis zijn dat, als de dag van
de 31^ december eindigt, er een eeuw eindigt die slechts 99 jaren heeft geteld.
Immers, op 1 januari 2000 begint een nieuw millennium en dus ook een nieuwe
eeuw. Of toch niet?
Vroeger begon een nieuwe eeuw op de 1*^ januari van het jaar 01. Er werd niet
over gediscussieerd, het was een vaststaand feit. Een eeuw geleden was er geen
probleem met de eeuwwisseling. De overgang van het jaar 1899 naar het jaar
1900 was een gewone jaarwisseling. In 1901 was er het besef dat men in een
andere, nieuwe, eeuw leefde. Enkele regionale voorbeelden kunnen deze stelling
wellicht verduidelijken.
In de Lochemsche Courant van januari 1901 zijn verschillende berichten te lezen
over de nieuwe eeuw'. Overigens verschenen een serie artikelen in het Bijvoegsel
van de Lochemse Courant van december 1900 onder de titel "Bij het Einde eener
Eeuw. Een terugblik". In de krant van 2 januari 1901 was de volgende "heilwensch" van een Lochemse middenstander te lezen:
"H is de Heilwensch, dien Hebe u biedt,
E is de Eeuw, bij wier aanvang 't geschiedt,
B is de Bestelling, die zij gaarne ontvangt,
E haar Essences, die gij stellig verlangt".
In die zelfde krant van 2 januari 1901 kon men het volgende redactionele bericht
lezen:
En onder de kop Beschaving blikte de redactie in de krant van woensdag 2 januari 1901 nog eens terug, maar ook vooruit:
"(...) De negentiende eeuw, de eeuw der beschaving en verlichting, is thans
voorbij en wc kunnen zonder veel hartzeer afscheid van haar nemen. (...)
Zal de twintigste eeuw daarin verandering brengen? Er zijn teekenen, die ons
daarop hoop geven. Het 'daghet' een weinig, maar het licht is nog niet veel meer
dan een schemering. (...)". Het is maargoed dat we niet alles van tevoren weten.
De krant van 5 januari 1901 meldde in de rubriek Plaatselijke berichten:
"Welk een omkeer! Scheen het oude jaar afscheid van ons te zullen nemen in
mist en regen, op het laatste oogenblik bedacht het zich nog.
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sneeuwkleed, aldus /leh/ell'eene lijkwade wevende, waaiovei op den moigen
van den eersten )anuaii een vinnige Oostenwind waaide, zodat we onveiwaehl
eehten winter hebben".
Dat waren nog eens weeroverzichten!
Fien eeuw eerder, op I januaii 1801, vinden we de volgende aantekening van de
pa.stooi van hel nog Kleelse Duiven m het oveilijdensboek :
"1X01, den l**^^" januarii, en eersten dag dezer nieuwe eeuw, heb ik, volgens de
nieuwe ordonnantie van onzen genadigsten koning jvan Pruissen] de tabellen
ingediend".
Zich kennelijk zeer bewust van de historische datum, maakte de pastoor de aantekening over de aanvang van de 19e eeuw.
Als we deze li|ii doortrekken, d.in vangen de nieuwe eeuw en het nieuwe millennium aan op I |aiuiaii 2001 Wilt u dus zo viieiuleli|k zi)n uw millenniumleest
nog een jaai uit te stellen? (CJeldt nota bene ook vooi het Vaticaan, dat het jaar
2000 heeft uitgeroepen tot Heilig Jaar). En als we dat doen dan heeft de twintigste eeuw, die zal eindigen op II decembei 2000, indcidaad de volle hondeid |.iar
uitgediend.
Waiiiom IS de hierboven gestelde eeuwwisseling mi|ns inziens de luiste'
Zoals (nog) bekend mag worden verondersteld, is onze jaartelling de chrislelijke. Deze telt de |aren vanaf de geboorte van .lezus Christus'. Het jaar I van de
chrislcli|ke |aailelling is hel eerste |aai na dal van de geboorte van ('hiistus. Dal
was niel een |aai "O", maai hel |aai I voói Chiislus lii| tic mvoeimg v.in de
jaartelling, in de 6*^ eeuw in Rome, kende men geen cijler toe aan het geboortejaar van Christus. De late mvoeiing van de jaartelling werd veroorzaakt dooreen
verschil in de bciekenmg van de Paasdalum Dionysius l-,xiguus, een m Rome
wonende abt van Ooslcise origine, deed een poging om eenheid Ie biengen iii de
berekening Daaiom stelde hi| in 526 een paaslabel op, waarin hi| vooi een tijdperk, beginnend met het jaai 532, de Paasdalum berekende. Bij die tabel voegde
hij een telling van de jaren berekend vanaf de geboorte van Jezus Christus.
Waarschijnlijk heelt hij zich daaibij veigist, en had hij hel gebooilc|.iai van
Christus zes |<iai ceidei moeten plaatsen (waai maken we ons dan nu nog druk
om?). Dil pioblecm kunnen we hiei verdei laten rusten. Wal wel een probleem
is, en dat ons nu |-)ailcn sjicelt, is het getal of eenheid "O".
In de historische chronologie begon de jaai telling begon mei hel jaai I IM was
geen jaai 0. Het wordt vooralgegaan dooi hel jaai I vóói Chiislus (~1): het
gebooitejaai van Jezus Chiislus. Hij kan dus nooit in het jaar nul geboien zijn.
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In een trjdbalk, /iet er die voorstellrng als volgt url

Het gevolg hrervan rs, dat wanneei we de duur tussen twee gegevens moeten
berekenen, wa.ii van het ene van voor, en het andere van na on/e laartellmg gedateerd IS, er lekcnrng gehouden moeten worden met het ontbreken van een cijter
voor het gebooitejaai van Chrrstus /ell (= het )aar I voor Chrrstus, niet |aar |aar
"()"') IM moet dus een eenherd worden algelrokken
I en VOOI beeld De Vesuvius verwoestte Pomperr op 24 augustus van het |aar 7')
na Chiistus W.inneei nu beweeid /ou worden dat dit moest /i|n op 24 augustus
van het |aar 79 voor Christus, kan men /ich al vragen, hoeveel |aar /rch de/e persoon vergrst Het antwoord moet dan lurden 2 x 79 jaar - I jaar = \S1 |aar Want
dat ene )aai van de geboorte van Chrrstus moet er afgetrokken worden dat was
immers m liet |a.ii I vooi Chiistus
in de achttiende eeuw hebben steirenkundigen een ei|lei <ian het |a.ii van de
gebooite van le/us Christus gegeven, en het lussen het |aai I vooi Chiistus en
het )aar I na Christus .ils het |aiU O ingevoeld On/e laaitelhng is dus histoiiseh
bepaald, staat los van de astionomische
Wellicht kan een veigelijking met de lelling v.in de dagen de weken en de maanden wat meei duidelijkheid brengen ei is geen nulde dag en ook geen nulde
maand De week begint met dag I en eindigt met dag 7 Vooi de lelling van de
maanden geldt het/elkle na de twaalldc volgt weei de eeiste |de dei tiende
ma.iiid heelt een geheel andeie ooispiongl
D.iaiom eindigen hel tweede millennium en de twintigste eeuw op ^1 december
2()()() en beginnen de 21^" eeuw en het deidc millennium pas op I januaii 2001
On/c la.ii telling vraagt dus een histoirsche benader mg llet/ellde geldt voor hel
bovengenoemde mrllenniumpioblecm
Om het aanschouwcli|k te maken volgt een opsomming van de duin \,\n de bi|n<i
atgelopen 20 eeuwen
1^' eeuw

2""' eeuw
^^ eeuw
4^" eeuw
"S^ eeuw
6^ eeuw

1 1 101
1 1 201
1 MOI
1-1-401
l-l-'iOI

31-12-100
31-12-200
31-l2-.30()
31-12-400
3l-l2-'i()()
31-12-600

-387^ eeuw
8^ eeuw
9^ eeuw
10^ eeuw
11^ eeuw
enz.
17^ eeuw
18^ eeuw
19^ eeuw
20^ eeuw
21^ eeuw
Millennia:
1^ millennium:
2^ millennium:
3^ millennium:

1-1-601
1-1-701
1-1-801
1-1-901
1-1-1001

31-12-700
31-12-800
31-12-900
31-12-1000
31-12-1100

1-1-1601
1-1-1701
1-1-1801 |de pastooi van Duiven
1 -1 -1901 |de Lochemse Courant]
1-1-2001

31-12-1700
31-12-1800
31-12-1900
31-12-2000
31-12-2100

1-1-1
l-l-IOOl
1-1-2001

31-12-1000
31-12-2000
31-12-3000

Het mag duidcli|k /i|n de 1^ dag, de 1^ eeuw en het 1^ millennium zijn begonnen op I-1 -1. En dus /uilen de 20^ eeuw en het tweede millennium pas eindigen
als de dag van 31 december 2000 voltooid is
De "fout" in hel denken is ontstaan door het - achteraf - invoegen van een jaar
"nul" Wie die li)n doortrekt, vindt dal het eeuw en het millennium op 31 december 1999 eindigen. Maai nogmaals, een )aar "nul" heell in hisloiische /in nooit
bestaan. Sterker nog, het getal "nul" (uil hel lalijn "nulles" = geen), was met
bekend bi) de Romeinen en is in het Weslen pas in de Iwaallde eeuw ingevoerd.
Dus ook de brave abt Dionysius Exiguus kan hel niet gekend hebben, mei als
uiterste consequentie, dal de eeuw- en millenniumwisseling een jaar later /uilen
plaatsvinden.
Eibergen, op de avond van Maria Hemelvaart MCMXCIX
Bennie te Vaarwerk.

CiomccnleaiLhict Lochem (GALo), Loclwinsche Louiunt, 11-12-1900, 2-I-I90I en 5-\1901
Rijksarchief in Gelderland (RAGe),/:)/«/)/»!('/! inv nr 'S'S4 Met dank aan mevi Haimsen
te Neede
Geiaadpleegde hteiatuui I Stiiibbe en 1 \oc\. Cliii>iu)li>i;ic \iiii <l( Middclccuwi'ii en de
modcinc lifdcn ui de Ncdcilciitdcn (Buissel, 1991, heidiuk van uitgave 1960), Heimann
Giotetend, ItncIwnliiK h der /ciirei linun^ des dcutsclwn MillcUdieis mul de t Neii:eil (\3^
duik. Hannovei, 1991), De Volksknini. 6-7-1996, NRC . 17-10 1998, (uideis Dai^hlad. 196-1999
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Beschrijving van "Die Berkel" anno 1592
Van ons lid, Harry Tjoonk ontvingen wc onderstaande transcriptie van een
archiefstuk over onderhoud en verbetering van de Berkel in 1598 ten behoeve
van de scheepvaart. Hij vond het artikel in het Oostgelders Tijdschrift voor
Genealogie en Boerderijonder/ock van februari 1998. Het was ingc/onden door
mevr. G.E. Brederode uit Apeldoorn.
Het is een interessant artikel, omdat het laat zien, dat er al in 1592, dus vroeg in
de tachtigjarige oorlog een soort van waterschap bestond, dat hel beheer voerde
over dil riviertje en de scheepvaart erop. Dat beheer hield toen ook al in de zorg
voor de kaden en de bruggen.
Er komen nogal wat vreemde woorden in voor, die het stuk moeilijk Ie begrijpen
maken.
Daarom hebben we onder de alinea's een woordverklaring toegevoegd en tenslotte hebben we een transcriptie in modern Nederlands toegevoegd.

Oiulc' tckcniiifi van de loop van de Berkel van Geseher lol Loehem
(inlei>vel uil: H.Odink "Kroniek van de Aehlerlioek").
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"Die Berkel is van nature der plaetse, een Loop ende riviere ende staen ter zijde
die Berkel op de cant veel hoomen, allegader meest willigen, diep genoch om met
een schuijt vier ofvijfflast goeds te vaeren. Hij neempt zijn loop hoven Coesvelt
uijt een geherchte loopende op Coesvelt, Stadloe, Vreden, Borculo, Lochem ende
Zutphen alwaer zij haer coers neempt inde IJsel.
Om dese Berkel met schuijten t sij te peerdt offte te voet navigahel') te maken, is
anders nijet van noode dan consent') van hooger ovricheijt') om die hoomen te
meugen ofholden ende hijer^) ende daer op sommighe plaetsen ter zijde die
Berkel met een dijxken ''} te verhogen, daer men die eijgenaers off tot verclaringe van eenige gecommitteerde'') ten gelegender tijde sal naer hehoiren contentement') doen.
Sommige hruggen op de Berkel leggende sullen dienen verhoocht te weesen op
dat de gelade schuijten daer door meugen V passeren.
1. navigahel = bevaarbaar. 2. eonsent = locsleinming. 3. ovricheijt = overheid
4. hijer, nijel = niet 5. dijxke = dijkske = dijkje. 6. gecommitteerde = kisthebber, gevol
machtigde 7. contentement = genoegdoening. 8) meugen = bij machte zijn, in staat zijn.
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Ende overmits dese vaert meest strekkende is tot prouffijt van de Munstersche
ende ander daer omtrent leggende neutrale plaetsen Sullen hij de selffde aen de
sijde van de viant") geprocureert worden Sauvegarde'") op dese vaert soeveel
die goederen schepen, schippers, wagens, wagenaers ende neutrale cooplieden
betrefft ende de selffde nijet^) te meugen heschadighen, soe wel die goederen
inden Landen commende ") als daer uijt varende Gelijke Sauvegarde sullen
helijeven te accorderen'') die Heeren Staten Generael ende zijne Excellentie. ")
Sullen oick voirt twe verlaten "j moeten gemaect worden voor t eerste een tot
Zutphen, ende ander tot Lochem
9 vidnt = vijand Hel was in 1592 de li|d van de tachtigjarige ooilog Gelre was in ooilog
met Munster, aen die sijde van de viant geprocureeit worden = aan de /i|de van de vijand
= aan de Munsteise kant van de grens, geprocureeit woiden = (rechtens) beheerd worden
10 Sauvegarde = bescherming 11 inden Lande commende = het land binnenkomende
(import) 12 belijeven te accorderen = beheven overeen te komen H Excellentie
Waarschijnlijk de hertog van Gelre dat Fuerstendom = voi stendom wordt genoemd 14 twe
verlaten = twee schutsluizen

Ende alsoe ettelick penningen om dese Berkel hequaem te maken, sullen voort
't eersten moeten verschoten wesen '^) Sal hij de Heeren Staten Generael geaccordeert worden, dat de selffde oncosten sullen meugen weder metter tijt hetaelt
worden ui/t die Licenten "} op de Berkel vallende, die dan wederom tot prouffijt
van de genercditeijt") gehevet sullen worden uijt seker Impositie van Lastgeldt''')
op die passerende goederen ge stelt
15 verschoten wesen= moeten vooigeschoten worden 16 licentie = vergunning
17 Generaliteijt = staatsbestuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die /ich
on 1581 onafhankcliik van Span|e hadden veiklaaid 18 impositie van lastgeld = accipis
(belasting dus) op de viacht

Om nu die eijgenaers van de Landen voorschreven metter tijt contentement^} te
doen als oick die di/xkens, Brum^en ende ander reparatie te onderhouden sal hij
de Raede des Fuerstendoms Gelre ende G Zutphen "), seeckere drageluke Lijst
gemaect werde "), van Lastgelde op die jKisserende goederen om uijt den ontfanck van de selffde het ccmtentement ende reparatie voort te meugen") doen op
deze Berkel vallende
19 G Zutphen = Giaatschap Zutphen 20 weide= woide Weide is de Duitse voim van het
werkwoord worden De Nederlandse en Duitse vormen weiden nogal eens door elkaar
gebruikt toen
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De Berkel is van nature ter plaatse een loop en rivier en ter zijde van de Berkel
staan op de kant veel bomen, altegaar meest wilgen. Hij is diep genoeg om met
een schuit van vier ot vijt last goed te varen. (Hoeveel zo'n last van vijl goed is,
IS ons niet bekend).
HIJ neemt zijn loop boven Coesfeld uit een gebergte lopende op Coesfeld,
Stadtlo, Vreden, Borculo, Lochem en Zutphen, alwaar zij haar koers neemt in de
IJsel. (Eibergen wordt niet genoemd, is dus van weinig belang)
Om deze Berkel, met schuiten, hetzij te peerd ot te voet navigabel te maken,
(bedoeld zijn dus trekschuiten, getrokken door paarden ot mensen, red), is anders
niet van node dan toestemming van hoge overheid om die bomen te mogen
omhakken en hier en daar op sommige plaatsen ter zijde de Berkel met een dijkje te verhogen, waarover men de eigenaars of bij verklaring van een gevolmachtigde te gelegener tijd naar behoren tevreden moet stellen. Sommige bruggen
over de Berkel liggende moeten verhoogd worden, opdat de geladen schuilen
daaronder door kunnen passeren.
En daar deze vaart meest tot profijt strekt van de Munsterse en andere daar in de
omgeving liggende neutrale plaatsen, zullen deze aan de zijde van de vijand
rechtens in beheer gegeven worden evenals bescherming op deze vaart, voor wat
betreft de goederen, schepen, schippers, wagenaars en neutrale kooplieden en
deze niet te mogen beschadigen, zowel de goedeien, die het land in komen als
die het land uitvaren. Gelijke bescherming gelieven overeen te komen de Heren
Staten Generaal en Zijne Excellentie. Verder zullen ook twee verlaten gemaakt
moeten worden, vooi 't eerste een te Zutphen en de ander te Lochem.
En omdat de penningen om deze Berkel bekwaam te maken, vooreerst voorgeschoten moeten worden, zal bij de Heren Staten Generaal overeengekomen worden, dat deze onkosten mettertijd betaald mogen worden uit de vergunningen op
de Berkelvaart die dan wederom ten profijte van de generaliteit geheven zullen
worden uit vastgestelde accijnzen op de vracht van passerende goederen.
Om nu de eigenaars van de genoemde landen mettertijd financiële genoegdoening te kunnen doen en ook de dijken, bruggen te kunnen onderhouden en reparaties te doen, zal bij de raad van het vorstendom Gelre en de graafschap Zutphen
een zekere dragelijke lijst gemaakt worden van vrachtgelden op de passerende
goedelen om uit de ontvangst daarvan bij voortduiing de verplichte betaling en
de reparaties te kunnen doen ten behoeve van deze Berkel.
Met dank aan Harry T)oonk.

Redactie Old Ni-]s

-43-

Eibergse Sagen en Legendes
We plaatsen hierbij een tweetal ons toegezonden volksverhalen, die je zou kunnen benoemen als "sage" of "legende".
Legende over Nest van Raven
Van de heer A.A.C.Hoeks van het Reijrink te Zwolle ontvingen wij onderstaande legende, een vrije weergave van een relaas van wethouder G.J.S. Smit van
Eibergen, zoals het in het ons overhandigde stuk wordt genoemd.
Heel Zwolle kent de legende van het ravennest bij Reirink, zo dacht wethouder
G.J.S. Smit van Eibergen.
Een knecht zou hier laat in de herfst een ravennest hebben gevonden met vijf
eieren erin, hoog in de eikenboom ongeveer op de plaats, waar nu het kruisbeeld
staat in Zwolle.

Het kruisbeeld hij Reirink,

Zwolle

De knecht voorspelde de boer, dat nog voor kerstmis jongen uil de eieren zouden
komen. De boer hechtte kennelijk weinig waarde aan deze bewering en sloot een
weddenschap af om zijn beste koe. De knecht zette daar zijn loon tegenover.
Uiteindelijk bleek de boer toch niet zo zeker van zijn gelijk en hij stuurde op een
dag de knecht voor een boodschap naar Grolle. Van de afwezigheid van de
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knecht maakte de boer gebruik door de eieren uit te halen en te koken Daarna
legde hij ze weer keurig op hun plaatsje boven in de boom Met kerstmis klom
de knecht 's morgens in de boom om te zien, of er in het nest jonge vogels zaten
Die waren er niet en ook geen eieien Wat er wel in lag, was een kruisje
"Er is een wonder gebeurd", zo nep hij de boer toe, die meteen in elkaar zakte,
omdat hij voelde, iets verkeerds te hebben gedaan
De oude Dorus Vruchtman, voor de burgerlijke stand G J A Groot Zevert, en net
als wethouder Smit een bekende inwoner van Beltrum, die bij het vertellen van
bovenstaand verhaal de pet wat scheet op zijn hoofd draagt en met zijn ogen als
het ware probeert aan te geven, dat het allemaal wei erg spannend was, weet aan
dit verhaal nog toe te voegen, dat het nest latei achter het altaar heett gestaan in
een kerk in het Duitse Xanten
Hier zou zijn schoonmoeder het hebben gezien Door een bombardement in de
oorlog zou het zoek zijn geraakt Wat er met het kruisje is gebeurd, weet de man
niet
Volgens wethouder Smit zou een manke vrouw, die op de kist ging zitten waar
in het kruisje was ondergebracht, opeens weer zonder krukken hebben kunnen
lopen Hij houdt het er overigens op, dat het verhaal een legende zal blijven
Het tweede verhaal werd ons aangereikt door verteller bij uitstek, Wim Kemink
en IS (hoe kan het anders*^) in het dialect geschreven Gezien het teit, dat we dit
verhaal ook reeds lazen vanuit een andere situatie en een andere lokatie, draagt
het alle kenmerken van volksverhalen, die immers aan plaats en tijd worden aangepast, zoals o a ook voorkomt in het verhaal "t Duveltjen" uit "Middewinter
aovendvetelsels oet den Achterhook" van Hendrik Odink
Beesebekke redt oew
In dee goeie olde tied gebuurn der volle narigheid Hulpverlenende instanties,
zoas wi j dee tegenswoordig kent, wazzen der kwelke Behalve dan de karkelijke hulpe Maor ik wet neet, ot dat volle um 't liet hadde Dat nump neet vot, dat
volle soorten van hulpe van de aoverheid zoas wi-j dee now kent, 't eerste duur
de karken openommen bunt Maor 't venaamste was vrogger de naoberhulpe As
boer koj daor neet zonder Vake was i-j enkel en ailene op dee hulpe anewe/en
Bi-j zeekte, 'n startgeval, brand ol ne kraom, de hulpe mos oet de naoberberschop kommen Want rekkent der wal op, der kon oew van alles aoverkommen,
zoas oet 't volgende verhaal blik
En oet dee tied kump ok 't gezegde "Beesebekke, redt oew "
't Is een gezegde, da'j in disse contreie nog wal es ne enkele kere beurt 't
Wodden ebroekt, wanneer i-j eemes neet konnen of wollen helpen, al is dit oldEibargse gezegde noo in 't vegettebook ekommen
Boer Beesebekke wonnen op 't Loo in de buurte van 't Knoilenbrook 't Hoes
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ston op ne stae kort an de bekke waor 't de winterdag nog wal es blank kwam te
staon Bi-) ne raegenzet kwam 't water oet de Pruusse, dat hoger lae, oonze land
binnen lopen En water leep ok vrogger al geerne van baoven naor ondern
Zo kon 't gebuurn, dat op ne morgen, too Beesebekke opston, hee in 't water trad.
Ziene klompe dreven vuur de beddestae. De oldern onder oons leu, ok in 't dorp,
hebt 't nog wal met'emaakt en wet dondeis good, wat ne grote narigheid dat met
zich metbroch. de kelders vol water Water, dat zich vermengd had met de huuskesputte. En a'j dan samtiedehjks 't water oet 't hoes weer kwiet wazzen, dan zat
i-j met den drek en de stinken-je en kon 't nog heel lange duurn vuuida'j 't weer
een betjen dreuge en bewoonbaor hadden. Narigheid, grote narigheid. En dan
mos i-j oew maor zeen te redden.
Maor kom, ik wol oew veteln van boer Beesebekke, den, hoo den op ne morgen
wakker wodden. opston en m 't water tiad En as 't dan ok nog midden in 't winter IS, dan ko'j oew indenken, dat dat gin aardig opstaon is Da's wisse.
Hee WIS neet, wat hee 't eerste ot 't leste mos doon. Eers maor naor de delle. Dee
lae een paar handebreed leeger as de kokkene. In den potstal, den nog weer leeger lae, stonnen de heeste tot an den boek in 't water. Der zat niks anders op dan
de arme diers maor naoi de kokkene te halen en ze daor met volle mosseldeii-je
an te binden Net zo slim was 't in 't varkensschot, waor de motte met de kleine
keune rond stiepeln 't Moch nog een merakel heten, dat ter van dat kleine grei
niks vezoppen was. Maor ze wazzen wal tenaol veklommerskerd De olde motte
verhuzen naor 't opkamer en de keune gingen in 't bedde dat nog warm was,
umdat Beesebekke en de vrouwe der net oetkwammen
En doo mossen der eers andere potte bi-j 't vuur kommen, al wis Beesebekke ok
neet, hoo hee der zo gauw met an mos. De enige meugelijkheid, dee um aoverbleef, was roopen. Roopen naor de naobers. En daor kreeg hee geheur. "Den pastoor", reep e, "gaot hen en haalt mie) de pastoor. Laot den es kommen'"
En zo gebuurn. Den pastoor wodden bod edaone.
Noo wodden der ezeg, dat Beesebekke ziene karkelijke verplichting neet good
naokwamp en dat daorumme den pastoor der gin ni-) m an hadde um te kommen.
Maor dat kan ok wal leupraot waezen, dal wet ik neet Maor de pastoor kwam
neet, dat is wal zo. Waorumme of hee 't gat vuur den bos trok, is neet bekend.
Zeker is, dat den goeien man der ok niks an kon verandern Wat wal waor is, is
dat hee doo dee gedenkweerdige weurde sprok, dee noo nog naoklinkt.
"Beesebekke, redt oew".
Wim Kemink
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Scheppels Mankzaod
Aj van de ene plaatse in den Achterhook verhuust naor den andern, heur i-j de
luu mangs woorden gebruken, die'j zelf ok kent, maor in een andere betekenis.
En zo wordt ow woordenschat net een scheppel mankzaod: 'gemengd zaod'.
Mankzaod was niet zuvcr, 'mankmoos' ok nict,dat was van allcrhanden pröttel
deur mekare. Van alles wal. A'j zo den Achtcrhook deurgaot, ontdek i-j, dat ons
dialect langzamerhand ok nel een scheppel mankzaod is. Hetzelfde woord klinkt
neet aoveral hetzelfde, het hef ok nog vake een anderen betekenis.
Disse keer wil ik 't es hebben aover een stuk of wat van die woorde (weurde heur
i-j ok mangs). En now he'k metenc zo'n woord bi-j de kop:
Mangs en manges
Dit woord hef in '1 westen en midden van den Achterhoek een ander betekenis as
in Eibergen.
Het woord 'mangs' betekent in Eibergen meestentieds 'soms'.'Mangs wa en
mangs neet': 'soms wel en soms niet'. Zo schreef Gerrit Odink in zien gedicht
aover Eibarge:
'Zee dan ok de Mallemse mölle
En guntcr wied 't Karkloo
Met dce mooie duustere paekes
Mangs wa los, mor ok wa too'
Hier betekent 'mangs' dus 'soms', 'dan weer wel en dan weer niet'.
Oud Kerklaa: "mooie paekes, man^s wa los. mor ok wa too
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Di H L Blazoen, Twents taalkundige, meent, dat mangs in deze betekenis kump
van 'mank' Zoat 'langs' kump van 'lank', / o kump 'mangs' van 'mank', dat
'gemengd' betekent, is /len mening Mank/aod is volgens um dan ok 'gemengd
/aod' In de tied van A C W Staring, den dichter van den Wildenboich uut de
veunge eeuw, wodden dei e/egd "Daor is wal garstc mank" en doormel bedoelen / e , dat lei wat garste deurhen emengd was
Maoi in hel midden en westen van den Achterhoek, woorat Zellem, mien geboorteplaatse, onder volt, betekent t wooid 'manges' 'alvaste' of 'ondertussen'
"Gao'i met'"
"Jao, ik kommc dalijk, üaot maor manges ' 'Manges' betekent hici dus 'alvaste'
"Mien duch, i-) konnen manges toch wel klooi waen" Hiei betekent 'manges'
dus ondertussen
Ik dachtc vrogger, dat dit de enige betekenis van hel wooid 'manges' was
Ik leern in Eibergen de andere betekenis 'soms' pas kennen
En ik kwam der achter, dat het gebied woor 'manges' e/egd wordt met de betekenis van 'alvaste' volle kleiner is dan het gebied langs de gren/c, woor't /e
'mangs' /egt in de betekenis van 'soms'
Moor, taal is allied in bewaeging
Ben Weeink gil in /len woordenbook
" ' t Eibargs plat op de riege" veur 'mangs' niet allenig de betekenis van 'soms'
maoi ok van 'alvast' De gren/en tussen de verschillende taalgebieden gaol dus
geleidelijk an vervagen, dank /ij de grotere verplaalsingsmeugelijkheden van de
luu van tegenswoordig
Boeskool en kabbes
In /ellem /eie wi-) tegen witte kool 'kabbes', moi too 'k in Deutekum naoi schole ging, hcurn ik van |onges uut Aalten en Winterswiek l wooid 'boeskool' veur
witlekool En dat /egt /e in Fibeigcn ok Al liekl 't ei soms op, dat boeskool
wordt veiwaid met boeinkool Moi dat heit in den Achteihook aoveial moos'
Zo schrieve wi | de lange oe-klank um dudehjk onderscheid te maken tussen
'moos'(boerenkool) en 'moes' = 'muis'
Hoo /ol l now kommen, dat /e in t midden van den Achterhook 'kabbes' zegt
en in 't oosten ' boeskool''
Dat het te maken met de al"komst van 'kool', dat een heel old woord is
Kool IS in de oldheid deui de Romienen via Frankriek naor ons land ebrach
Het woord is onlstaon uut 't Hianse 'cabus cólc' en dat wodden in middelnederlands kabuuskool Het betekenen 'sluutkool' De bla, die as een lo/et op de punte
van den stengel stonnen, slotten /ich geleidelijk tol een cabus (Fians caboche)
= kioppe Vandoor ok wel de name kabuiskool
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In 't Saksisch wodden cabus uutesprokken as kaboes. En zo kon 't woord boeskool ontstaon.
Moor in andere delen van den Achterhook hebt ze in de loop van de lied de klemtoon van 't woord verlegd. Net as in Engeland. Door nuumt ze witte kool 'cabbage', uut te sprekken as 'kebbitjs' met de klemtoon op de eersten lettergrepe. En
zo woddcn in' t midden van den Achterhook deur klemtoonvcrlegging 't woord
kaboes löt kabbes. Die verlegging voltrok zich in de loop van de tied spontaan,
vake deur slordigheid in de uutspraak.
Klemtoonverandering hef wei vaker een woord veranderd. Zo verandern 'magid'
bevobbeld via 'maged' in 'maagd'.
In de Middeleeuwen begon een Nederlands toneelstuk met de regel: "God, die
vander magid was geboren".
Wi-j kent ok nog 't sprekwoord: "Iets met kap en kool opvrettcn". Zol dit een
verbastering können waczen van kabuuskool?
Kolen = kaolen
Naost kooi als gruunte kennc wi-j 'kool' as brandstol". Mor dat is afkomstig van
een heel ander woord.
In 't dialect is dit 'kaol', zoas in 'holtskaol', afkomstig van '1 iatien.se 'carbonium', dal in 't Engels töt 'coai' wodden.
In 't dialect wodden disse twee woorden verschillend uuteprokken en dat is in de
spelling bewaard ebleven.
Boeskool, witte kool, boernkool naos holtskaol, eierkaolen enz.
Verkleinwoorden: kool .... keuitjes en kaolen ...kaöitjes.
In 't dialect geen verwarring, in 't Nederlands wel! Door heit alles 'kool'
Lao'w dus moor een bctjcn wies waen met ons dialect.
't Is mangs rieker in vormen dan 't algemeen beschaafd Nederlands.
Dit was 't dan weer. A'j nog es wat tegenkomt an olde gezegden, riemkes, , verhaaltjes, mooi of lelijk, mek niet uut, ik zie wel, of ter wat van te maken is. 't Blif
toch maor mankzaod.
Maor ondermanges de meuite weerd!
De complementen allemaole.

E.H.'Wesselink. Mien adres: Hondevoort 22, tel. 0543-471866

\

\

i

f

