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Bestuursmededelingen 

Foto-expositie 100 jaar Eibergen. 
De foto-expositie die we samen met Historisch Museum De Scheper organiseer
den is een doorslaand succes geworden. Vanwege de grote belangstelling werd 
de openstelling verlengd tot 3! januari 2()()(). 
We mochten meer dan duizend bezoekers noteren! 
"Ik bun der al twee keer hen ewes en ik heb nog niet alles ezeen" kregen we soms 
te horen. "Voor herhaling vatbaar", was ook een veel gehoorde opmerking. 

Filmfestival 12 maart. 
Ons jaarlijkse filmfestival is vastgesteld op 12 maart. Er zijn opnieuw oude films 
beschikbaar en ook weer een van die prachtige films van Ben Tragter staat op het 
programma. Er zijn weer twee voorstellingen in zaal De Klok. 's Middags om 
14.30 uur en 's avonds om 19.30 uur. Kaarten verkrijgbaar a ƒ 4.- bij boetiek De 
Bloemenregen (vroeger bioemenhuis Schepers), Grotestraat 67. Telefonisch 
kaartjes bestellen kan ook: 0545-471310. 

Vacatures bestuur. 
Omdat twee van onze bestuursleden de wens te kennen hebben gegeven, hun 
werkzaamheden als bestuurslid te beëindigen, n.l. Herman Schepers, die vanaf 
het begin deel uitmaakte van ons bestuur en Henk Braakman, die een vijftal jaren 
zijn aandeel leverde in het bestuurswerk, zoeken we twee mensen, die de open
gevallen plaatsen willen innemen. Men kan namen van kandidaten bij ons in
leveren. Graag twee weken voor onze ledenvergadering. We houden ons aanbe
volen. 

Ledenvergadering 8 april. Volk langs de deure. 
Onze jaarlijkse ledenvergadering houden we op 8 april 2000. Net als vorige jaren 
in hel Muldershuis bij de Mallemse Molen. 
Aanvang 14.30 uur. Sluiting uiterlijk om 17.00 uur. 
Na alTiandeling van de noodzakelijke huishoudelijke zaken en een gezellige 
pauze gaan we luisteren naar Riek Beskers uit Winterswijk, oud-voorzitter van 
de oudheidkundige vereniging De Graafschap en voor wie ook lid is van die ver
eniging is zij dus een goede bekende. 
Ze zal het met ons hebben over het onderwerp: 

Volk langs de dcure. 
Enkelen van ons hebben in december 1999 in Erve Kots genoten van haar ver
telkunst in het Winterswijksc dialect en daarom hebben we haar gevraagd voor 
onze ledenvergadering. 
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Excursie. Vrijdag 26 mei 2(M)0!!! 
Attentie! Dus niet op een zaterdag, maar op een vrijdagmiddag! 

Reisdoel: Stad Delden en Landgoed Twickel in Ambt Delden. 
Vertrek: 13.00 uur vanaf parkeerterrein Hondevoort achter gerei', kerk. 
Terug: 19.00 uur. 
Kosten: / 40,- per persoon, incl. entrees en wat te eten en te drinken. 
Wc moesten kie/en voor een vrijdagmiddag, omdat er op zaterdag geen gidsen 
zijn voor de rondleiding door de tuinen van kasteel Twickel. 
Het kasteel wordt bewoond door de adellijke familie Zu CastcU Rüdenhausen en 
is daarom niet te bc/ichtigen. Het landgoed Twickel omvat maar helst 4000 ha 
grond en L5() boerderijen en strekt zich uit over vijf gemeentes. 
Het wordt beheerd door een stichting, die de opdracht heeft, het geheel als 
natuurreservaat en cultuurmonument in stand te houden en /o zijn historische 
betekenis te bestendigen. Een uitstekend reisdoel vooreen historische vcieniging 
als de onze. 
We krijgen in de door een prachtig park omgeven tuinen van Twickel, die eind 
mei volop in bloei staan, een rondleiding en in de oranjerie gelegenheid om thee 
te drinken. Daarna kunnen we naar de museumbocrdenj "Wendezoelc" gelegen 
aan de Twickelerlaan. 
Bij slecht weer hebben we ook nog de mogelijkheid uit te wijken naar het inte
ressante zoutmuscum in Delden. 

Kasteel Twickel 

b, ^i^ 
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In Delden staat een mooie kerk. Ds Wiersma, 
predikant in Delden wil ons graag iets vertel
len over de daar blootgelegde wandschilderin
gen uit 1500, die even oud zijn als die in de 
hervormde kerk van Eibergen en ook relatie 
hebben met de Westfaalse kerkelijke kunst uit 
1500. 
Op de terugweg leggen we nog ergens aan voor 
een gezellige afsluiting met wat te eten en te 
drinken voor wie dat wil. Mag dat nog een ver
rassing zijn? 

Aanmelding telefonisch of door inzending van 
bijgevoegde aanmeldingsstrook 
aan Annie Busink-te Biesebeek 

Lariksweg 23, 7151 XV Eibergen. 
Tel. 0545-471498 of bij geen gehoor Hennie Wesselink, tel. 471866 
Betaling voor aanvang van de reis in de bus. 

Rectificatie artikel "Rekken en Hoenink" 
Old Ni-js nr. 37 
In Old Ni-js nr 37 van juli 1999 is in mijn artikel over "Rekken en Hoenink" een 
fout geslopen. 
Op pagina 29, de elfde regel van boven wordt de dochter van de Kuiper-familie 
genoemd. De aandachtige lezer heeft wel begrepen, dat hier Johanna Gesina 
Kuiper wordt bedoeld en niet Johanna Gesina Meilink. 
Gesina Kuiper trouwde met Gerrit Hendrik Temmink en even onherroepelijk ver
dwijnt de naam Kuiper van de boerderij Oldenkuper. De aandacht werd hierop 
gevestigd door een HKE-lid buiten Eibergen. De heer A.L.Meilink uit Velp was 
zo attent mij een briefje hierover te schrijven. De hierna volgende corresponden
tie leidde ertoe, dat ik van hem een vrij uitvoerige genealogie van de Rekkense 
Mellink-families kreeg toegestuurd. Ook van de Mellink-familie, evenals van de 
Hoenink-famiiie, blijkt nu dat door één stamvader, die zich aan het eind van de 
zeventiende, begin achttiende eeuw in Rekken vestigde, een wijd vertakt net van 
dragers van deze familienaam in Rekken voorkomen. Men is zich de gemeen
schappelijke herkomst niet meer bewust. 

Rekken, januari 2000 G.H.Braakman. 
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De 20e eeuw van Eibergen in vogelvlucht 

1901. Goed nieuws uit de zorgsector: opening van het St.Anthoniusgesticht, ver
pleeghuis voor bejaarden. Het stond achter restaurant De Klok, vlak bij de 
oude r.k. kerk aan de Wemerdijk. Het werd opgeheven in 1964 na tot stand-
koming van r.k. bejaardenhuis de Whemerhof. 

1902. Menno ter Braak, zoon van dokter Hendrik ter Braak geboren. Hij werd 
een van de meest bekende literatoren van deze eeuw en ontpopte zich in zijn 
geschriften als een fervent tegenstander van het in opkomst zijnde Duitse 
nationaal-socialisme onder leiding van Adolf Hitler. Toen de Duitsers op 14 
mei 1940 Den Haag binnentrokken, pleegde hij zelfmoord. 

1903. Oprichting Coöp. Aan- en Verkoopcoöperatie. De Coöp Zuivelfabriek was 
net in de vorige eeuw tot stand gekomen, n.1. in 1900. 

1904. Oprichting S.D.A.P. 
1904. Oprichting r.k. St. Jozefschool aan de Laagte. Elke "zuil" had vanaf toen 

zijn eigen school, de protestants-christelijke Willem Sluiterschool aan de 
Grotestraat, vlakbij de fabriek van Ten Cate, was in 1890 gesticht. 

1908. Oprichting muziekvereniging Excelsior. 
1910. Oprichting van de Rekkense Inrichtingen door de Vereniging tot Stichting 

van Christelijke Inrichtingen voor verpleging van Zwakzinnigen. Thans Van 
Ouwenallervereniging geheten. 
Oprichting Prot. Ziekenhuis in Groenlosestraat (thans J.W.Hagemanstraat), 
opgeheven in 1965. Initiatiefnemers burgemeester G.H.Smits, J.E.Prakke, 
Dr. W.L Slot (eerste directeur Rekkense Inrichtingen) en H.H. ten Cate. 
Oprichting Vereniging Rekkens Volksfeest. 

1913. Honderdjarig onafhankelijkheidsfeest wordt grootscheeps gevierd met ere
poorten bij alle ingangen van het dorp. 
Oprichting muziekvereniging Crescendo te Rekken. 

1914-1918. Mobilisatie i.v.m Eerste Wereldoorlog. 
Legering van de grenswacht aan Rekkenseweg. Wachtposten aan de grens bij 
Oldenkotte en Holterhoek (Zwilbroek). Smokkelpraktijken langs de grens. 

1915. Burgemeester G.H. Smits neemt ontslag. Het ambt van burgemeester 
wordt hem te zwaar in de woelige mobilisatietijd. Opvolger wordt burge
meester J.M. Valeton. 

1916. Instelling van gemeentelijk "levensmiddelenbedrijf een soort distributie
kantoor o.l. V. ambtenaren A.Erkelens en J.Noorlandt. 

1917. Afbraak Mallemse oliemolen op linkeroever van de Berkel. 
1918. Spaanse griep. Ook in Eibergen bezwijken enkelen aan deze epidemie. 
1918. Oprichting oudste voetbalclub van Eibergen: Eibergsche Boys. Na 1945 

zou het aantal sportverenigingen en voorzieningen zodanig toenemen, dat een 
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beknopt ovei/icht ei van met mogelijk is 
1922 Muziekvereniging Concoidia in Beltuim opgericht 
1922 laai van de wet op de gelijkstelling openbaar en bij/ondei ondeiwijs, dus 

stichting van de rk St Ludgerusschool m / w o l l e , i k St Fhercsiaschoo! te 
Rekken en i k school Beltrum 

1926 Opening (ieiardns Majella Gesticht te Beltrum 
Woningen in Beltium kiijgen elektiisch licht 

1927 28 januaii gymnastiekclub h(ibeigse) G(ymnastick) V(ercniging) opge
richt 
Thans Odival (Na samengaan van F̂  G V met i k veieniging D 1 S in 1946) 
1 juni cycloon teisteit Beltium en Olden l.ibergen 
Oplichting R K Lageie Landbouwschool te Beltrum 

1930 Bouw gereformeerde kerk aan Hcmstea Volksmond "Moeskarke" 
i93()-19'?9 Crisistijd Wciklo/enpiojecten vciiegging van Beikel bij doip 

Libeigen en veibeteimg zandwegen in Hupsel dooi weiklozen 
1932 Bouw watertoien en pompstation van W O G 
1935 Bouwrk kerk in neo-gotische stijl 
1939 Mobilisatie Grenswacht bewaakt giensoveigangen in Rekken en 

lloiteihoek 
1940 Oprichting Lageie Landbouwhuishoudschool te I ibeigen Na 20 jaar 

noodbehuizing in 1960 een eigen gebouw aan Gioenloseweg op Buskei-
kamp 

1940 1945 Weieldooilog II 
1940 10 mei Gienswacht geelt zich volgens plan zondei slag ol stoot over 

12 en 13 mei 8 R I (legiment van vooial Achteihoekse soldaten) leveit hevi
ge stiijd op (iiebbebeig bij Rhenen tegen Duitse oveimacht 
Due liibeigenaren sneuvelen op de Grebbeberg Herman Meijei, Bem.iid II 
Unland, Engbert H Boevink en twee in de sliijd om Den Haag Piet Sloot en 
Willem H Hengeveld 

1943 26 28 maait Bij lazzia op joden woiden 25 joden ojigepakt, ondei wie 
19 die gevlucht waren naar het "hol" van Bram Maas in het Hoonesbos / e 
weiden tien dagen latei veigast in Sobiboi Ondei de slachtolters een baby 
van twee maanden en een jongetje van negen jaai Van de 25 I ibergse joodse 
buigers komt de helK om hel leven in gask.imei ol concentuUiekamp Voor 
hen geldt psalm 10^ " Men kent en vindt hun standplaats zells niet meei" 
Lcvie en Aaltje Herschel met zonen Herman, Biam en hlie en zwagei Michiel 
van Tijn, I eo Menco met zoontje Salo (9 jaai). Mietje Maas Heischel met 
haai zonen Bi am en Heiman, lohanna / ion met zoontje Izak van twee maand 
en haai nioedei Bet je / ion Gans 

1944 20 apiil en 30 apiil Iwee giote razzia's slaan veizel in Achleihoek neer 
Verradei Willy Maicus 
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Veel arrestaties, waaronder tien Eibergenaren Onschuldige G W G Schuiling 
door gewapende N S B 'er bij overval bi) Hemen op straat doodgeschoten 

1944 6 juni JWHageman HP Hemen, H H B Mom, J H Sondeien en 
J Th Sonderen met tien anderen door Duitsers geëxecuteerd in duinen bij 
Overveen 
6 september Hellevaart van de concentratiekampgevangenen van Vught naar 
Sachsenhausen Onder hen Theo Walterbos, Bernard Luttikholt, Johan 
Leussenkamp en Harm Langenberg en Gerrit Markennk De laatste drie over
leven, Bernard Luttikholt komt om in kamp Meppen Theo Walterbos, 18 jaar 
nog maar, komt een dag voor de bevrijding om, doordat schip met 6500 
gevangenen zinkt door bombardement van geallieerde vliegtuigen 

1945 30 maart J B B ten Barge en H(erman) J ten Have door Duitsers in koe
len bloede doodgeschoten op binnenplaats van gevangenis te Zutphen 
31 maait Slag om de Berkel Hevige gevechten bij de Viersprong Engelse 

en Duitse gesneuvelden 
1 april Bevrijding Balans 60 Eibergenaren omgekomen ten gevolge van 
oorlogshandelingen 

1946 Voormalig arbeidskamp van de Nederlandse Aibeidsdienst, aan de 
Lintveldseweg wordt legerplaats van een Hulpverbandatdeling van het in 
opbouw zijnde nieuwe Nedeiiandse leger, dat uitgezonden zal worden naar 
Ned Oost Indie (Indonesië) 

1946 Berkel treedt buiten haar oevers Watersnood in Eibergen 
1946 Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Eibergen sticht 

Chr ULO-school, de Wilhelminaschool Na 13 jaar noodbehuizing in 1959 
een eigen gebouw aan de Rekkenseweg 

1947 Lagere Technische school gesticht aan de Prins Bernhardstraat 
1948 Gelderse Maatschappij van Landbouw en Christelijke Boeren- en 

Tuindersbond (CBTB) stichten Chr lagere landbouwschool Eigen gebouw 
met naam Nijveldschool kwam tot stand in 1953 aan Hondevooit Thans die
renkliniek 

1948 In Eibergen wordt een zwerfsteen van 9000 kg gevonden bij Sluter aan de 
Huttendi)k te Rekken De steen kreeg een plaats in doip Eibergen 

1955 Legeiplaats Holterhoek wordt otticiecl geopend 
1956 Ruilverkaveling Beltrum 
1959 Chnssemeuje, 110 jaar oud, overlijdt 
1960 Laatste grote oveistioming van Berkel Alles rondom Eibeigen onder 

water Straten en kelders in Grotestraat en J W Hagemanslraal vol watei Bij 
GTW alleen vervoer per boerenkar mogelijk Busvervoer lamgelegd 

1964 Einde van 30 jaar economische stilstand Burgemeester Hermsen zorgt 
voor woningtoewi)/ing van 300 woningen tegelijk in de Westenes 
Door zanduitgiaven voor woningbouw etc na de ooi log ontstond aan 
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Hupselseweg het zgn Gat van Viuggink, geliefd bq nieuwe spoit surtcn 
1964 14 mei Opening rk Bejaaidentehuis "De Whemeihof' 

5 september Opening algemeen bejaardenhuis De Claoshot 
1965 Muziekschool De Iiiangel opgelicht vooi bibeigen, Neede en Borculo 

Ruurlo trad kort daarna toe 
1966 Openbare bibliotheek opgericht In 1980 na noodbehuizing eigen gebouw 
1967 Rekkense luilveikaveling l oop van de Beikel gekanaliseeid Nieuwe slui

zen 
1968 Hervormde gemeente opent nieuw gemeenschapshuis De Huve 
1973 Burgemeestei Cappetti opent dorpshuis De Wanne in Beltium 
1975 Begin gemaakt met uitbieidingsplan Simmelink 
1979 Prinses Beatrix opent als voorzitter van het Beatnxtonds de "Oianjeiie" 

een nieuw vakantiehuis voor gehandicapten aan de Wemerdqk 
1979 Fibeigse Touwtiekkeisveieniging Fuiopces kampioen in 640 kg klasse 
1980 Annie Borckink Olympisch kampioene op 1500 m schaatsen in lijd van 

2 10 95 
1980 Buigemeester Cappetti opent winkelcentium Kluiversgang 
1984 Supeihetting op melkproductie ingevoeld I andbouwers spreken van eer

ste boeienmooid 
1986 Mevr J Floors-lzaks opent huize De Bolster aan Burg Smitsstraat, gezins-

veivangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten 
1986 Fibergse louwtrekkers woiden weieldkampioen 
1987 Nieuw gemeentehuis in gebiuik genomen 
1987 Beltrumse Touwtrekvereniging VIOS-Bison woidt landskampioen 
1988 Vieiing van 8()()-jaiig bestaan van Fibeigen 
1990 28 lebruau Windhoos iicht in Beltium grote schade aan 

^ maait Willem Sluiterschool, de oudste bijzondere school te Eibergen, vieit 
honderdjarig bestaan 

1991 18 september Verzorgingshuis "De Hassinkhof' in Beltium in gebiuik ge
nomen 

1995 De Gelderse Maatschappij van Landbouw viert honderdjarig bestaan 
6 oktober verzoigingshuis "De Meergaarden" geopend 

1996 Mevrouw A I mmens Knol eerste vrouwelijke burgemeestei van hiber-
gen 

1997 Muziekvereniging Euphonia viert honderdjarig bestaan 
Varkenspest bedreigt boerenbedrijven 

1998 Histoiisch Museum De Schepel in gebiuik genomen 
De bibeigse IJsveieniging vieit hondeidjaiig bestaan 

1999 Nieuwe brandweerkazerne op industrieterrein geopend 
2000 Voor het eeist in de geschiedenis een jaar O 

BiK«iM>Udsaii«ftiiii&«üUi^ 
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N.B. 
Ik heb in dit overzicht getracht, een aantal zaken te noemen, die een uiting waren 
van de steeds veranderende Eibergse samenleving tijdens de twintigste eeuw. Ik 
hoop, dat men onder het lezen zich ervan bewust wordt, dat er zich toch wel heel 
wat heeft afgespeeld in de laatste honderd jaar. 
Ik ben me ervan bewust, dat in een jaartallenlijstje als dit lang niet alles genoemd 
kan worden. 
Het was een eeuw van oorlogen van ongekende omvang en wreedheid enerzijds 
en van evenzo ongekende vooruitgang op economisch en technisch gebied 
anderzijds. 
Het jaar 2000 heeft men ongewild tot een bijzonder jaar in de tijd gemaakt. De 
twintigste eeuw is een jaar te vroeg afgesloten en om de eenentwintigste eeuw 
weer in de rij te laten lopen, is het jaar 2000 een jaar, dat eigenlijk niet telt. Een 
echt jaar nul. Want nul telt niet. 

Eibergen, januari 2000 E.H. Wesselink 

1994 "Open Schakel". 
Kunstwerk aan de grens hij 
Zwilhroek, vervaardigd door 
Piet Siegers te Velp, symbool 
van de open verbinding tussen 
Nederland en Duitsland. 
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Boerderij Baak al vele eeuwen in Olden Eibergen 

Via het bestuur van onze Historische Kring, kreeg ik van de heer J.B.M. Baak, 
Beukenlaan 59, een pakket familiepapieren te leen om die eens te bekijken. Met 
gegevens die ik zelf nog had 'zat er wel een stukje in' voor Old Nijs. 

Oudste gegevens 
De naam Baak werd vroeger op verschillende manieren geschreven. In 'De toe

lichting op de stamboom van de familie Baak', lezen we dat het geslacht De 
Bake in 1394 onder andere de Mallumse molen verkoopt aan de heer van 
Borculo. 
'In den Jaere ons Heren 1424 upten nesten donredag in der vasten na den son

dag Invocavit verkopen Evert de Bake en Lijze zijn echtewijf den hof to 
Mallende, die Mölle to Mallende met den holtgerichte dat dar tho hoert aen den 
edelen Joncker Otten van Bronckhorst, Her tho Borclo'. 

Er zijn geen aanwijzingen dat deze Evert de Bake voorzaat was van het huidige 
geslacht Baak op de boerderij van die naam aan de Borculoseweg niet ver van de 
kruising met de Stokkersweg. 

De eerste vermelding van 'onze' Baak vinden we in het oudste schattingsregister 
van de heerlijkheid Borculo uit 15531554 onder de naam Baickman ')• Hoewel 
450 jaar een respectabele leeftijd is, zijn er in Olden Eibergen erven, die eerder 
worden genoemd. 

Boerderij Baak na de stormramp van 1927. 

! 

■ * 
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In 1650 werden in verband met de belastingheffing in de Graafschap, de onroe
rende goederen beschreven in het zogenaamde verpondingskohier '). Voor het 
erve Baak stond het volgende vermeld: 

Albert ter Baeck. Eygcn. 
Huis met 3 hofkens: 7 spint; Vli koeweide jeder 4 daalder 
huis en hof op 4 daalder 
Büulant: 8 malter 2'/2 schepel tientbaer, behalven 6 schepel 
De tient en bloettient an 't Gr. Huis te Borculo 
Uitganck: 9 witten, jeder 1 '/2 stuiver an de Coster te Eybergen 

Spint, malter en schepel zijn oppervlaktematen. De tient (van de opbrengst van 
het land) en bloettient (van het vee) gingen naar de heer van het kasteel in 
Borculo. Wat de '9 witten jeder 1 '/2 stuiver an de Coster' betreft, tasten we in het 
duister. 
Hel totaal waarover belasting werd geheven bedroeg 93 gulden, 5 stuiver en 10 
penningen. 
De 'Bakercamp' blijkt in gebruik te zijn bij de weduwe Boumeisters. 

Albert ter Baeck ter quader trouw? 
Negen jaar eerder, in 1641 was Albert ter Baeck ervan beschuldigd, 'dat diesel-
ve ter quaden trouwen sekeren thiende', die hij verschuldigd was aan de heer van 
Borculo, had verzwegen tegenover degene, die het desbetreffende stuk land van 
hem. Baak had gepacht. Als ik de tekst goed begrijp verklaarde de voogd van 
Eibergen, dat Baak met Jan Bouwmeister bezig was geweest om met de pachter 
van de tiende tot overeenstemming te komen. Baak probeerde er tegenover het 
breukengerecht wat luchtig over te doen. Het ging immers over een spintje dat 
hij had ingezaaid en met de zicht gemaaid om het aan de beesten te eten te geven. 
Hij kreeg een paar dagen tijd om dit te bewijzen'). Hoe het afliep wordt niet dui
delijk. Het stuk land waar het om ging, zal waarschijnlijk de bovengenoemde 
Bakercamp zijn geweest. 

Vermoedelijk dezelfde Albert ter Baack trof ik aan in een stuk, waarop de 
gemeentearchivaris van Eibergen Henk Nijman, mij wees. Het betrof een akte uit 
het archief van de hervormde gemeente in Eibergen, dat onlangs is overgedragen 
aan het gemeentearchief. 
Daarin staat, dat Albert ter Baack uit Olden Eibergen op 19 juni 1654 tegenover 
de burgemeesters, de gemeensluiden en de provisoren van de stad Eibergen een 
verklaring aflegt. Zijn overleden zoon Hynderich heeft in zijn krankheid vijftig 
daalders willen geven aan de armen van Eibergen. Albert ter Baack verbindt zich 
deze som te betalen op Martini 1659 aan de tijdelijke provisor voor de armen ')• 
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Stamboom 
De 'stamboom familie Baak Eibergen', begint met Jacob ter Baack, omstreeks 
1650 getrouwd met Hendrixken ter Huijrne en de bovengenoemde Albert, die 
beiden rond 1625 geboren zouden zijn. Hendiixken kwam te overlijden en Jacob 
trouwde in 1671 opnieuw en wel met Aaltjen Leugemors uit Haaksbergen. 
Hendrik Odink vermeldt in een artikel over Willem Sluiter, dat deze onder ande
ren Aaltjen Leugemors huisvrouw van Jacob te Baak met Pasen 1672 als lidmaat 
bevestigde ''). 
In de 17e eeuw kwam het in Olden Eibergen wel vaker voor, dat hervormd en 
katholiek elkaar in een huwelijk vonden. Na deze eeuw werd dat anders 

In 1685 werd een Jan ter Baack beleend met 'erve en goet' Te Baak 
Het oudste familiedocument is van 1696 en gaat over zijn grondbezit. Het begint 
ZO" 

"Anno den 5 Novembei 1696 bij versoeke van Albert Baackman heeb ich den 
gesworen Lantmeter, gemeeten die perceelen bouw en weidelanden gehoerende 
onder 't goed Baacke, gelegen in de heerlichheit Borculo, in Olden Eibergen 
Carspele en Vaagdie Eijbergen". 

Er volgt dan een aantal namen waarvan het interessant is, dal de meeste na 300 
jaar nog bij Jan Baak bekend zijn, zoals: den camp 't Baackerblik, Coltha-
vesmate, Luchtenbree, Vaarwarcks Lichtenbree, 't Breestuk, Bussencamp, 't 
Cattenwal, 't Crommelant, 't Marcksbrink Ook het 'weidekcn aen de Meulen-
beecke genoemt 't Colckstukke, sijnde binnen in 't selve een grooten colcke lig
gende met een scharpe tonge in de Barckel', is onder dezelfde naam Kolkstukke 
bekend en herkenbaar 
Ook is sprake van Hiddings Kerckenhoffken en Reimelmgs Stockvoort. Dit laat
ste woord IS niet zo goed leesbaar omdat de familiepapieren bij de stormramp 
van 1927 waterschade hebben opgelopen Een veldnaam die er op lijkt is de 
Stokkert, een hoge kamp bij de Bussinkkamp Waarschijnlijk vormen de namen 
Stokkert en Stocksvoort de basis voor de naam Stokkeis zoals we die tegenko
men in Slokkers weg en Slokkersbrug Een vooil is immeis een doorwaadbare 
plaats en deze Stocksvoort zou dan gelegen kunnen hebben waar zich nu de 
Slokkersbrug bevindt 
Hiddings Kerckhoffken is waarschijnlijk de kamp den Kerkhof geweest, waai-
van Joannes ter Baack in 1754 een hoekje kocht voor 900 Caroli gulden van 
Albert Raben Deze naam de kerkhof heeft o a Hendrik Odink aanleiding gege
ven te veronderstellen, dal de oorsprong van Eibergen in Olden Eibeigen gezocht 
moet worden. Waar een kerkhof is, moet ook een kerk zijn geweest, luidde de 
met onlogische gedachtegang. Daarbij kwam nog dal er in Olden Eibergen een 
veldnaam de Wheme (pastoiie) voorkwam. 
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Hendiik Odink schieel in 1967-
"Wanneei vooi een goede halve eeuw de Eibergsc blauwverver Hesselman, bij
genaamd 'heiligen lohannes', l.mgs liaak op de .Slokkeisbiug aan wandelde, wat 
hi| dikwi|ls deed en dan 'd'n Kaïkhol' passeeide, /ou hi| nooit veigeleii daai de 
pet ai te zetten en een kiiiis Ie slaan " 

Spoien van een keik ol keikhol /i)n echtei nooit gevonden Ook niet toen dit stuk 
land, bi| de laatste kanaliseiing van de Bei kei in 1970, op de schop weid geno
men Hendiik Odink ging ei met de geschiedvoiser patei M Reindeis uit 
Kianenburg tevergeefs een ki)k)e nemen. 
liivc Baak was vioegei omgeven dooi een gracht, om londtiekkond volk met 
slechte bedoelingen al te schrikken In 1870 weid de/e 'giaven" gedempt met 
/and van de kamp de Rauber Kerkhol. 
In 1740 IS spiake van de scholte Baak, wat ei op wijst, dat Baak toen geen pacht-
boei meei was 

'IVouw aan de moederkerk 
De lamilie Baak is na de leloimatie katholiek gebleven Toen er m 1708 een col
lecte weid gehouden vooi een nieuw oigel in de hervormde kerk, dioegen de 
katholieken ook bi), ondei wie Jan en Beiend Tei Baack 
Begin 17X6 schieven vi]!'rooms-katholieken een bnel aan prins Willem V, tevens 
heei van Boiculo die een interessante ki|k geelt op hun keikcli|k leven 

"Dootlui^li^e Voisl en Heer, 

De ondersi hrevene leden van de Roomsi^esniden ondei hiiherv,en i^ehoorende. 
Heeven met de ui/terste neden^hei/t te kennen.hoe dal zij hi/ liooi^ wcUer en 
onhruijkhare we^eii. nwl in staat zijn om na liaei keikliuis de Rielmeiile Ie ker
ken lot xenmtini^e luiiei i^odsdienst te kunnen t^aen en dusdoende hui/ten lands 
na hel klooster Swdhtoek en elders op 'tMunstetsdie Ier kerken moeten i>aen. 
Soo nemen de supplianten'' de Mijheijt om \an U Dooiliif^ti^e Hoo^heijt Ie ver
soeken dal een kerkhuis ondei de Voot^di/e Li/hen^en op een hoeienhoj meuken 
sellen lol verrii^lin^e van huerlieder godsdienst. Dat sulks doot IJ Dootlui^lii^e 
llooi^hei/t toei^eslaan sipide. dat den dienst door een kappelaen vande Rooms 
pi tester an de Rietmeule mag bedient woiden 

UiuliciU'is \aii (lil \('i-(><'ks( liiifl 

l)c biiet gaat veidei met de constatering, dat de piins <ian de loomsge/inden in 
de boei schap Zwolle loeslemming had gegeven vooi de bouw van een keikhuis 
Dit was niet uitgevoeid wegens een te klein aantal huisge/innen in de voogdi] 
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Eibergen echter, waren meer dan honderd gezinnen en de priester van Rietmolen 
kon niet in /"n eentje alle katholieke inwoners van de heerlijklieid Borculo bedie
nen, ['.ibcrgen, /o /eggen de brielschnjveis, ligt mooi centiaal in de heerlijkheid 
vandaar hun vcr/oek. Ze voegen eraan toe dat de hervormden in Eibergen er met 
het minste nadeel van /uilen ondervinden. 
De brief werd ondertekend dooi Jan ter Baak, Bcrent Nihuis, Jan Deik Harbers, 
Anloni Kormehnk en Jan te Nijenhuis "). 
Deze Jan ter Baak moet haast wel de Joannes /i |n van het erve Baak, dic in 1752 
trouwde met een meisje uit Winterswijk en in 1X05 overleed. 
Zou het de bedoeling /ijn geweest, dat het kerkhuis op erve Baak /ou woiden 
gebouwd' Het leit dat Jan tei Baak eerste ondeilckenaar was, zou erop kunnen 
wijzen, maai meci dan speculatie is het met. 

.lacob Baak handelt op Amsterdam. 
In de jiapieien van de lamilie bevinden ei /ich veel, die betrekking hebben op de 
verkoop van eieien en hammen aan hun niciit de weduwe van Rosiei Ottink in 
de Dirk van Hasseltsteeg in Amsteidam. 
De gegevens beslaan hel tijdvak 1812-1S33. in 19H8 heelt de student Willy 
Biinkman er een scriptie over willen schrijven, maar hij is met verder gekomen 
dan de documenten in hedendaags Nederlands ovei te /etten. 
Wat vooral opvalt is, dat het om Hinkc hoeveelheden gaat. In 1829 bijvoorbeeld 
werden dei tien /endingen vermeld van in totaal 190655 eieren en 4945 eende-
neieren. 
De eieren werden naar Deventer ol" Zutphen vervoerd en vandaar vermoedelijk 
via Harderwijk en de Zuidcr/ec naar Amsterdam. Wc denken dit, omdat er in de 
wintermaanden soms weid geschievcn 'ovci Deventer over land'. Kennelijk was 
vervoer over de Zuiderzee dan met mogelijk wegens ijsgang. l:cn andere moge
lijkheid is, dat de eieren per berkelschuit werden gctiansporlcerd, wat dooi 
bevrie/ing van de Bcrkcl in de winter natuurlijk ook problemen gal'. In de enige 
bcwaaid gebleven biiel van de weduwe Ottink staat: 

Amsterdam. 19 Mev IS25 

Waarde Nii^l en Neef. 
Hoop het welzi/n van UwE y,elijk wij ons noy, hevuiden. Ueh met leedwezen ver
nomen het afsterven van cmzen neej en wülen hoopen, dat wij ons (dien in den 
Hemel zullen weder zien en de i^oede God UwE voor verdere sterji^evalen man 
bewaren. 
Reeommanderende mij verdei in Uw I: vriendsc hap en hen met ai^tiiii^ UwE die
naresse 

Wed. R. Ottink 
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Ingesloten de rekening van de kouw eyeren. Het schip daar de anderen in is, (is) 
aan, maar nog niet ontfangen. Heden de prijs nog 21 stuivers. üwE moet zig 
eens informeren of de voerlui die de laatste kouw aan het schip bezorgd hebben, 
deze ook hebben laten vallen. Aan het end waren dezelve tot onder aan toe stuk
ken. Wij hebben de schipper er bij geroepen, maar verklaard dezelve niet anders 
te hebben ontfangen." 

In het gemeentearchief Amsterdam vond ik, dat Rosier Ottink, geboren in 
Haaksbergen, op 12 april 1776 in ondertrouw ging met Catharina te Bogt uit 
Groenlo. Hoe de familierelatie met Baak ontstaan is, werd mij niet duidelijk. 
In de brief staat, dat voerlui de eieren naar een schip hebben gebracht, dat ze naar 
Amsterdam vervoerde. In deze brief, maar ook in de andere papieren is vaak 
sprake van een kouw (ook wel kouwe of couwe) eieren. Het gaat dan om circa 
9000 stuks of een enkele keer om een halve kouw met ongeveer 6000 eieren. 
Kouw is een oud Nederlands woord voor kooi. Ook in het Eibergs dialect heeft 
het die betekenis.Odink )̂, Weeink "). 
In het boek Varen waar geen Water is ''), staat een afrekening uit 1789 afgedrukt 
van de schipper Jannes de Wilde uit Enter, waarin onder meer sprake is van het 
vervoer van 'eijer couwen en hoender couwen'. 
Een paar keer wordt gesproken over 'mand'. Bijvoorbeeld:'5 november twee 
manden over Deventer daar in 3900.' In januari 1830 gingen er 2650 eieren in 
een mand over land. Dat kan haast niet één mand zijn geweest, als men weet, dat 
er in een gewone eierkist 500 stuks gaan. 

Luchtfoto. Op voorgrond boerderij Baak.Grote dubbele kap. Onder voorhuis hooiz.older 
met ruimte voor 40 vracht hooi. Daarnaast nog opslag op "balken" en "hielde" moge
lijk. Op kökkenzolder werd haver voor paarden opgetast 
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In de brief staat, dat de pnjs 21 stuivers (de honderd) is, dus ruim een cent per 
stuk. In januari en februari werden er veel minder eieren geleverd en zien we 
soms een prijs van wel veertig stuivers Voor de eendeneieren ontving Baak tus
sen dertig en veertig stuivers 
Hoeveel leverde deze handel hem nu op'̂  Over de periode 5 mei tot en met 19 
oktober 1829 zijn er gegevens " 
opbreng 1460. 5 8 
inkoop 1350 
mijns 110- 5 8" 
Een winst dus van f 110, vijf stuivers en acht penningen 
Waarschijnlijk is dit niet de zuivere winst, want er waren natuurlijk ook kosten 
Deze blijken volgens sommige aantekeningen gemiddeld rond 5% te liggen 

BIJ ons weten was er in het begin van de 19e eeuw nog geen sprake van inten
sieve pluimveehouderij in Eibergen Baak zal dus zijn eieren wel van een groot 
aantal kleinere leveranciers hebben betrokken. 
Uit een brief weten we, dat er bij een brand in juni 1833 bij J W Arink op het 
Hulshof in Beltrum, onder meer veertien huishoenders verloren gingen '") Bezat 
Arink meer dan veertien kippen, had hij er meer ol minder dan andere boeren ^ 
We weten het niet. 
Wel IS bekend, dat per berkelschuit eieren uit het Munsterland werden ingevoerd 
Waarschijnlijk gebeurde dit niet op grote schaal, maar het is mogelijk, dat Baak 
ook via die weg aanvoer kreeg 
Eendeneieren waren er vooral in de lentemaanden. In die tijd zette de Berkel 's 
winters veel land onder water, wat ongetwijfeld talloze eenden zal hebben aan
getrokken. 

Eierhandel 
Er IS heel weinig bekend over de handel in eieren voor 1850. 
In het eerder genoemde boek Varen waar geen Water is, staat, dat er op het rivier
tje de Regge in Overijssel een uitgebreide handel in eieren plaatshad In een 
'Memorie van Solutien' van 4 juli 1733 gaven de gezamenlijke commiezen aan, 
dat kort daarvoor in Goor op drie attestatien 102 000 eieren zijn gepasseerd' 
J H Schepers, vermoedelijk uit Winterswijk ol omgeving, bracht in het voorjaar 
van 1785 op vijf verschillende dagen, in totaal 96000 eieren naar de markt in 
Zutphen 'of elders "). 

Volgens E H. Ketelaars ''), deskundige op het gebied van de historie van de 
pluimveehouderij, scharrelden er voor 1850 kleine groepjes kippen op de boe
renerven rond, meestal voor eigen gebruik '') Al vele honderden jaren geleden 
moesten sommige erven eieren leveren aan het Stift van Vreden De koster van 



-20-

Famihejoto uit ± 1913 

Eibergen had al eeuwenlang met Pasen recht op de kosterseieren. Hij moest dan 
43 hofsteden langs in de Eibergse buurtschappen en Haario, om het ene jaar drie 
en het andere jaar twee eieren op te halen, in totaal 215 in de twee jaar. 
Tot in de twintigste eeuw ruilden boeren hun eieren bij kruideniers in het dorp 
Eibergen voor artikelen uit de winkel. 

Johann Startmann (1891-1973) vertelde in 1966 aan Wilhelm Elling uit Vreden 
over zijn jeugd op het oudershuis in de Holterhoek vlak achter het grenskantoor. 
Het stuk is in platduits geschreven, maar dat zal voor de meeste lezers wel geen 
probleem zijn: 

"De Tante moss alle Wecke nao Aibargen nao'n ollen Bad Elferink, ne Botterkorf 
an'n Arm. Dann wodden en stuck of tien Aier metenommen, de de dann noch 
wassen un 'n paar pund Botter. Dann ging 't op Aibargen an -sewwen kilometer 
te Foot- wat dacht ih, Gott oh Gott!- Winkelware halen" "). 
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Voor een appel en een ei 
Het gezegde 'voor een appel en een ei', stamt kennelijk uit een tijd, waarin de 
waarde van de eieren gering was 'Bad Elterink', is een vn)e weergave van de 
naam Bart Elbrink, die tot begin jaren twintig een winkel had in de Groen-
loschestraat, nu J W Hagemanstraat. 
Ketelaars vermeldt een winstberekening uit 1885, waaruit blijkt, dat het houden 
van kippen toen heel lonend kon zijn 
"Aan voedsel kost elke kip 0,5 cent daags, alzoo f 1,80 per /aar. Gemiddeld legt 
een kip per jaar van 120 tot 140 eieren, welke voor minstens 5 cent per stuk wor
den verkocht, zoodat per jaar een kip een winst van gemiddeld f 4,40 verkregen 
wordt. Bovendien heeft men nog den mest, die hij het houden van veel hoenders 
zeker wel in rekening gebracht mag worden, daar men hiervoor gemiddeld van 
f 3,50 tot ƒ 4 per voer kan bedingen. " 
Waarschijnlijk zijn de genoemde bedragen de prijzen die de boer ontving Toch 
vragen we ons at ot er geen grote regionale prijsverschillen bestonden, omdat de 
eieren begin mei 1888 op de Eibergse markt fluctueerden tussen 1,75 en 2,25 
cent per stuk '̂ ) 
Rond 1900 waren de prijzen gezakt tot 3 cent in de zomer en tot 5 a 5'/2 cent in 
de winter. 
Hendrik Odink herinnerde zich, dat zijn grootmoeder wel eens zei 'twaalf eiere 
vuur un dubbeltjen- good an 't geld' Waarschijnlijk slaat deze pnjs op het mid
den van de 19e eeuw ot iets later De inkoopsprijs van bijna een cent, komt aar
dig overeen met de een a twee cent, die de eieren van Baak in Amsterdam 
opbrachten. 
En wat kostten de kippen"^ Mijn enige informatie daarover komt uit een proces 
verbaal uit 1834 naar aanleiding van het verbranden van de daghuurderswoning 
Nabers (eigenaar G.A. te Raa) te Rekken, bewoond door Arnold Walvaerd. Bijna 
alle have en goed verbrandde, alleen konden er drie varkens uit het varkensschot 
worden gered en wel door Willem Mellink. Op de lijst van de geleden schade 
staat helemaal onderaan vier hoenders ƒ1,20 Een kip kostte toen dus dertig cent, 
al weten we met, ot het een jong of een oud hoen betreft. 

Hammen 
Hoe Baak aan zijn eieren kwam, weten we met, maar van de leveranciers van 
hammen legde hij lijsten aan Hier volgen enkele namen uit de lijst van 1818. 

A Florijn 
JD Bals 
J D Vunderink 
A Alfennk 
J te Blesebeek 

een paar zwaar 
een paar zwaar 
drie paar zwaar 
een paar zwaar 
drie stuk zwaar 

19 
52 
68 
51 
52 
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In lotaal kocht hij in datjaar van 22 personen 82 hammen 
Door een stuk van hel scholtengoed Meerdmck weten we, dat Jacobus ter Baak 
in 1785 al \n vleeswaren handelde Tussen 25 april en 7 |uni van dat )aai bracht 
hl) 26 zijden spek en 71 halve varkenskoppen naar Zutphen ") 
Volgens de tamilieoverlevering ging de handel in hammen over op het Nienhuis 
in Lintvelde J J M Olminkhot ") schreef 

Huwelijk Harmanus Baak 
Harmanus Baak trouwt erfdochter Nienhuis 
Harmanus werd in 1800 geboren In 1819 werd hij ingeloot voor de dienstplicht, 
maar /ijn vader Jacobus huuide in 1821 voor f 150 en 4% rente een rempla^ant 
in de persoon van Willem te Veldhuis In 1830 brak de Belgische opstand uit 
Onder de schutters die op 11 november van dat jaar uittrokken, was Hermanns te 
Baak {gemeentearchief Eibcrgcn no 1601) Niet lang daarna, op 10 mei 1812 
trouwde hi| met Aleida Nienhuis, erldochtei op het erve Nienhuis, weduwe van 
Gerardus Joannes Harbeis Olminkhol schrijlt dan 

Voor de huwelijkssluiting vond er een merkwaardii^e gebeurtenis plaats wat ik 
in mijn vele navorsingen niet eerder ben tegengekomen Reind Havens, deur 
waarder hij het Vredet^erecht te Eibergen, maakte op 2 mei een 'Begrotende Staat 
van de roerende goederen bezeten wordende door Hermanus te Baak, landbou
wer te Olden Eibergen' " 

Zijn bezittingen bestonden uit een kabinet (f 4^), zes bruine stoelen (f6}, een 
manshoed (f 5) en kleding Verder onder andere twee korven med bijien en med 
hooning tien leedige korxen en een vadgen med hoonini> te saamen f 17 50 
Opvallend \ind ik dat een boven en onderbed met vier kusschens, een peulew , 
op maar liefst f 70 werden geschat 

Olminkhot: 
Hc(l merkwaardig \ind ik dat de handel die Hermanus dreef met werd 

genoemd Du handel bestond onder andere in hammen, evers en kukens Met 
paard en wagen gini> het over land via de route Deventer en Amersfoort Ook 
ging men deels over land en over de Zuiderzee Nadat Hermanus naar Lintvelde 
was vertrokken, heette het bij de familie Te Baak "En zo kwam Harhers aan 
onze handel ' 

Baak op Hiddink 
In 1818 werd de/e Jacob te Baak door Gedeputeerde Staten van Gelderland 
benoemd lot lid van de gemeenteraad, een functie die was voorbehouden aan de 
'vroedste en gegoedste' inwoners van de gemeente In 1812 werd hi) 2e luitenant 
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bij de rustende schutterij, een eenheid, die anders dan de mobiele schutterij, niet 
in actieve dienst was opgeroepen. 
Jacob trouwde twee maai. Uil het eerste huwelijic bleef alleen zoon Christiaan in 
leven, die op Baak bleef wonen. Zijn hall"broer Jan te Baack kocht in 1K27 van 
de emeritus-predikanl W. J. ten Cate, het gehele erve en goed Spenke, alsmede 
het gehele erve en goed Hiddink. Ook Hiddmk is een eeuwenoud goed. 
Sindsdien wonen Baak op Baak en Baak op Hiddmk op een steenworp afstand 
van elkaar. 

Brand 
Een bericht uit de Zutphensche Courant van 9 november 1888, laat zien, hoe 
Gerhardus te Baak een ramp overkwam: 

"Eihergen, 7 Nov. Heden middag omstreeks drie uur, brandde in de buurtschap 
Olden Eibergen de bouwplaats Hiddink van en bewoond door Baak, geheel af. 
De bewoner zelve afwezig zijnde, werden de andere huisgenoten, die op de deel 
aan 't werk waren, door de buren gewaarschuwd, dat het huis in brand stond. 
Door den feilen wind was aan blusschen en redden reeds toen. bijna niet meer te 
denken. Eenige kledingstukken, eenig linnen en een paar bedden is het eenige 
wat behouden bleef. 
Met het huis verbrandde bijna de geheele inboedel, het aanwezig gewas, bene
vens vier stuks vee en drie varkens en zoo men zegt een aardige waarde aan con
tanten en papieren. 
De oorzaak is als meestal onbekend. Huis en inboedel waren verzekerd in de 
Onderlinge Maatschappij te Lievelde. 
Op het bericht van brand, was de brandspuit van hier derwaarts getrokken, 
welke zich echter moest bepalen tot hlussching van het overgeblevene, ten einde 
belendende perceelen te beschermen. Burgemeester en secretaris waren op het 
terrein aanwezig. Een zolder met hooi hield onze brandweer tot het donker werd 
bezig; met het omwerpen van de .schoorsteen, viel deze echter ook en daarna was 
het hlussching.swerk spoedig afgeloopen. Er werd goed gewerkt, niettegenstaan
de de kou menigeen de natte kleren aan het lijf deed bevriezen. " 

De burgemeester schreef in een brief van 8 november, dat de brand waarschijn
lijk was veroorzaakt, door vonken uit de schoorsteen van een tornuispot, die op 
het gedeeltelijk van stroo zijnde dak in brand zetten. Het huis was met ƒ 1800, 
veel te laag verzekerd "). 

Uit een brief is mij gebleken, dat Baak vermoedelijk niet altijd zo dicht bij 
Hiddink heeft gestaan als nu het geval is. 
Burgemeester Koentz schreef op 29 juli 1852 een brief over de grote nadelen van 
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Na de slormramp van 1 juni 1927: van r.n.l.: tante Rika ten Hagen-Baak. oma Gruda 
Baak-Nahuis. oom Gerard Baak (ging naar Oude Borculoseweg weg 6) 
Herman Baak werd hoer op "Baok ", Hendrik trok naar Loehuizen en Jan werd ook hoer 
op "Baok". 

de overstromingen door de Berkel. Volgens hem stapten de bewoners van Raabe, 
bij vloed 's morgens vroeg uit hun bed in het water en 'in het verleden is het erve 
Baak naar een hoger liggend stuk verhuisd' "*). 
Tot de laatste berkelverbetering bleef het soms tobben. Jan Baak hoorde van zijn 
vader, dat nog omstreeks 1930 'de buurt' om beurten waakte als er hoog water 
was. De molenaar op de Nieuwe Molen, had er wel eens belang bij het water te 
stuwen, zodat 's zomers het hooi in het water kwam te liggen. Ook kwam het 
voor, dat boeren uit Haarlo of Olden Eibergen dijken doorstaken, zodat het water 
niet over hun land zou lopen. 

Van reizen buitenslands en begraven 
In het gemeentearchief zijn niet alleen zaken te vinden, maar komt men ook men
selijk aangelegenheden tegen, zoals de verre reis van een oude vrouw. 
Op 1 juli 1853 vroeg de 68-jarige Maria Elisabeth te Baak landbouwster, sedert 
ruim eenjaar weduwe van Jan Willem te Vaarwerk, een buitenlandse reispas aan. 
Zij was 'voornemens over Emmerik-Keulen-Aken in gezelschap van haar doch
ter Maria Elisabeth, 35 jaar, te reizen naar Sint Truiden-Witten en Maastricht; ten 
einde haren zoon en dochter in de twee differente kloosters aldaar te gaan bezoe
ken' '"). 
In het signalement stond, dat ze blondgrijs haar en wenkbrauwen had, een gewo
ne neus en dat ze haar ondertanden miste. 
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-sr-, 

Achterhuis van verwoeste boerderij met Herman. Jan en Rikii. 

Waarschijnlijk wilde ze op haar oude dag haar verre kinderen nog een keer zien. 
Nu in Duitsland en België al heel wat spoorlijnen waren geopend, viel er aan 
zo'n reis te denken. Het moeilijkste deel van de reis zal wel Eibergen-Emmerik 
zijn geweest. Vandaar kon zij met de trein naar Aken, Maastricht en Sint Truiden. 
Overigens was zo'n treinreis in die tijd allesbehalve comfortabel. Maria 
Elisabeth stierf in 1872, 87 jaar oud. 
In september 1878 vroegen Johannes Bernardus te Vaarwerk, r.k.-priester in 
Roosendaal, Hermanns te Vaarwerk, r.k.-priester in Amersfoort, Antonius 
Johannes te Vaarwerk en Gerardus Johannes Martinus Olminkhof toestemming 
van de burgemeester, 'om de lijken van hun moeder Maria Elisabeth te Vaar-
werk-te Baak en hun zuster, respectievelijk vrouw, Maria Elisabeth Olminkhof-
te Vaarwerk op te graven en onverwijld na die opgraving ter aarde te bestellen op 
de nieuw aangelegde r.k. begraafplaats'. Dit werd goedgevonden -"). 
We lopen nu met zevenmijlslaarzen door de tijd en komen bij de stormramp van 
1927. 

De stormramp van 1 juni 1927 
Door de verschrikkelijke cycloon op die dag, werd ook boerderij Baak verwoest. 
Tijdens de herbouw woonde de familie in een 'noodkeet'. De burgemeester ging 
op 10 juni de getroffen boerderijen langs en rapporteerde: 
"Wed. Baak: Noodwonimi. Zou eerst c/..s. woensdai^ in aanmerking komen om te 
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beginnen met de bouw (volgens Koe slag) Vraagt of eigen timmerman Odink de 
noodwoning mag komen opzetten " ) 

In de Zutphensche Courant van 12 september 1927 stond het volgende 
"Eibergen, 10 sept Bij het afbreken van de door den storm geteisterde hoeve 
Baak bij Eibergen, geraakten vier werklieden tusschen vallend bintwerk bekneld 
Een metselaar brak een paar ribben, een opperman bezeerde een hand en een 
timmerman werd in de rug gekneusd " 
Hiermee emdigt dit uit losse fragmenten bestaande stukje over Baak 
Ik dank de heren Jan Baak, dr Jan Bieleman (Wagemngen), Herman Schepers en 
Bennie te Vaarwerk 

Eibergen, januari 2000 L A van Dijk 

Bronnen en literatuur 
1 Het oudste schattingsregister van de heerlijkheid Borculo uit 1553-1554 In Kleine Reeks 

nr5 Uitgegeven door de Stichting Stad en heerlijkheid Borculo, november 1997 
2 Vaarwerk, B H M te Verpondingskohier van ca 1650 (transcriptie en bewerking) Niet 

uitgegeven 
3 Breukenprotocol der stad en heerlijkheid Borculo Bronnenpublicatie nr 4d, uitgegeven 

door de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo in 1999 
4 Dit stuk heeft nog geen inventarisnummer 
5 Odink, H , Uit kroniek en volksmond van de Achterhoek, Enschede 1976 
6 Streekarchivariaat Regio Achterhoek/ Gemeentearchief Eibergen.R K Parochie-archief 

Eibergen, Doe nr 21 
7 Odink, H Volkswijsheden uit de Achterhoek, Hengelo 1983 
8 Weeink, B, 't Eibargs plat op de riege, Doetinchem 1995 
9 Schutten, drs GJ Varen waar geen water is, Hengelo 1981 
10 Streekarchivariaat Achterhoek/Gemeentearchief Eibergen, Archief gemeente Eibergen 

(1811 1929), inv nr 1609 
11 R A G Archief Scholtengoed Meerdinck nr 97 In Mastboom, Joyce, The role of Eastern 

Gelderland in Dutch economic development 1650-1850, Brandeis University 1990 
12 Ketelaars, E H Historie van de Nederlandse pluimveehouderi] 
13 Grenslandontmoetingen Grenzlandbegegnungen 4 Borken 1980 
14 Lochemsche Courant 5 mei 1888 
15 Zie 11 
16 Olminkhof, J J M , Viei eeuwen Harbers, uitgegeven in eigen beheer te Wehl in 1990 
17 Streekarchivariaat Achterhoek/Gemeentearchief Eibergen, Archief gemeente Eibergen 

(1811 1929) inv nr 1842 
18 Streekarchivariaat Achterhoek/Gemeentearchief Eibergen, Archief gemeente Eibergen 

(1811-1929) inv nr 1806 
19 Idem 
20 Streekarchivariaat Achterhoek/Gemeentearchief Eibergen, Archief gemeente Eibergen 

(1811 1929) inv nr 1662 
21 Vaarwerk, B H M te en Baake, J, De cycloon van 1 juni 1927 themanummer Old Ni js 

augustus 1987 
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Jeneverbranderijen 
in Beltrum, Eibergen en Rekken in 1818' 
R.H.C, van Maanen 

Inleiding 
In de eerste helft van de negentiende eeuw heeft de rijksoverheid een aantal 
keren het nijverheids- en fabriekswezen in Nederland in kaart trachten te bren
gen. Hiertoe werden alle destijds bestaande gemeenten aangeschreven met het 
verzoek op een aantal gestelde vragen antwoord te geven en deze antwoorden te 
retourneren. Vervolgens werden in 's Gravenhage de gegevens in allerlei lijsten 
gecombineerd. Een aantal van deze enquêtes zijn gepubliceerd, bijvoorbeeld die 
van 1816 en 1819. Die van 1818 is voor zover ik weet niet gepubliceerd of 
slechts gedeeltelijk.-) Tijdens mijn onderzoek naar jeneverbranderijen in de 19e 
eeuw stuitte ik bij toeval op de gegevens die in 1818 voor deze bedrijven in lijs
ten per arrondissement bijeengebracht zijn en berusten op het Algemeen 
Rijksarchief te 's Gravenhage. 

Belastingwetgeving 
Bij de wet van 13 mei 1808 was bepaald dat een brander per last 26 ankers gedis
tilleerd moest stoken. Hoofddoel van de wet was fraude te voorkomen. De ver
schuldigde impost moest betaald worden door de koper, maar de brander moest 
dit schriftelijk kunnen aantonen en direct bij de ontvanger verrekenen met zijn 
peilrekening. Vijfjaar later werd bij koninklijk besluit bepaald dat de belasting 
per okshoofd ƒ 30 bedroeg en dat in plaats van de gewraakte 26 ankers gedistil
leerd tien stopen per honderd pond gebruikt graan. Bij deze trek woog een last 
rogge en mout 4.160 Amsterdamse ponden. Het ging echter niet goed met de 
Nederlandse branderijen, er was ondanks de vrede nauwelijks vraag naar de 
moutwijn, ook internationaal niet.') 
Op 15 september 1816 kwam een nieuwe wet op het gedistilleerd tot stand, dit 
ondanks vele protesten vanuit de branderswereld. De aanslag vond voortaan 
plaats aan de hand van de inhoud van de aanwezige beslagbakken. Per anker 
werd zes stuivers belasting geheven. Dit betekende dat het betalen van de ver
schuldigde belasting in tegenstelling tot vroeger verlegd werd van de afnemer 
naar de producent. De wet bond de brander aan een reeks van voorschriften. Zo 
moest een register worden bijgehouden van de verrichte werkzaamheden en sloot 
hij of zij met het Rijk een debet-rekening voor afrekening van de verschuldigde 
belasting. Zes jaar later werd de wet uit 1816 vervangen door die van 26-8-1822 
op het binnenlands gedestilleerd die de branders confronteerden met nog stren
gere voorschriften. Vele tientallen bedrijven hadden de voorgaande jaren echter 
niet overleefd. 
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Graafschap Zutphen 
Het voormalige graafschap Zutphen telde in 1811 35 jeneverbranderijen Aalten 
telde binnen haar grenzen elf. Eibergen tien en Winterswijk negen branderijen 
Het ging toen al jaren slecht met deze over het algemeen kleine bedrijven, die de 
dupe waren geworden van onder meer belasting- en monopoliemaatregelen 
Door hoge graanprijzen en belastingen nam het aantal bianderijen gestadig af Ze 
werden veelal alleen in bedrijf gehouden om met het afval (beter bekend als 
spoeling of draf) het vee vet te mesten In 1822, vier jaar na de enquête, beston
den er nog vijf en twintig branderijen, maar op twee na verbruikten zij jaarlijks 
minder dan duizend vaten beslag Van dit beslag werd de moutwijn gestookt 
Grote uitzondering was aanvankelijk de branderij op het landgoed Sinderen 
onder Wisch 

Eibergen 
Eibergen telde in 1816 twee branderijen, met twee werklieden tegen een gemid
deld arbeidsloon van ƒ 0,10 (per dag'̂ ) Voor 1816 ging het "zeer florissant", er 
waren toen tien branderijen Dit staat dus haaks op wat er in 1819 vermeld werd, 
namelijk dat de branderijen toen kwijnend waren De jenever werd of plaatselijk 
afgezet ot was voor Amsterdam bestemd In 1816 was de staat zeer ongunstig -
in 1819 matig - veroorzaakt door het belastingstelsel en de geringe douanesur-
veillance langs de grenzen om de smokkel van jenever uit Pruisen te belemme
ren Men vroeg om inschikkelijkheid bij de invordering van de belastingen voor 
de branders aan de grenzen, want de instandhouding van de branderijen was van 
belang voor de landbouw 

In 1819 IS sprake van drie branderijen, terwijl in 1818 nog vier branderijen wor
den genoemd Als we de gepubliceerde gegevens over 1819 op een rijtje zetten, 
dan krijgen we het volgende beeld In Eibergen stonden drie branderijen, elk 
slechts met een werknemer aangeduid als werkmeester De jenever werd plaat
selijk afgezet 
Voor 1814 en tussen 1814-1816 werd de toestand als kwijnend omschreven als 
veroorzaakt door de import van jenever uit Pruisen Tussen 1817 en de eerste 
helft van 1819 was er situatie iets ten goede gekeerd doordat de import was ver
minderd Op 31 december 1819 was er mets veranderd Op de vraag hoe de 
bedrijven konden worden gesteund, werd geantwoord dat het belastingstelsel 
moest worden gewijzigd en dan met name de impost op de gist Voor de brande
rijen omschreven als zijnde van groot belang voor de landbouw zou dit een grote 
stimulans zijn 

Beltrum 
Beltrum had in 1816 een branderij met een werknemer tegen een arbeidsloon van 
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ƒ 0,10. Zowel voor 1816 als in 1816 werd de branderij als "van geen belang" 
omschreven. De jenever was bestemd voor Beltrum en omliggende dorpen. 

1818 
Per branderij werden in 1818 steeds een aantal standaardgegevens vermeld, 
waaronder de naam, de plaats, een deel van de bedrijfsinventaris en het aantal 
werklieden. Wellicht dat de publicatie van deze gegevens onderzoekers kunnen 
stimuleren verder onderzoek te verrichten naar deze bedrijven. Er is een "maar" 
bij de gevonden gegevens. De namen waren niet altijd even goed leesbaar, dus er 
kan niet voor 100% voor de goede spelling worden ingestaan. 
In 1818 gebruikte men per vat beslag ongeveer tien pond meel. Dit leverde per 
vat beslag vijf kan jenever a 10° op. 

Beltrum 
1. J. te Bogt 

Eibergen 
2. G. Klein Brunink,3. W. Brunink,4.J. 01minkhof,5. J.W. te 
Vaarwerk. 

Rekken 
6. H.J. Bouwman. Deze branderij bestond sinds 17 juni 1820. 

A Aantal beslagbakken 
B Gezamenlijke bruto inhoud beslagbakken in vaten 
C Aantal versnellingskuipen 
D Gezamenlijke bruto inhoud in vaten 
E Aantal ketels 
F Gezamenlijke bruto inhoud in vaten 
G Hoeveelheid jenever in 1818 gestookt in vaten 
H Middelbare graad van de gestookte jenever 
I Bedrag van het verschuldigde recht op fabricatie in 1818 
J Het aantal werknemers 

A B C D E 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

6 
6 
4 
4 
6 
8 

31 
27 
17 
18 
22 
25 

F G 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

6 
4 
10 
6 
9 
4 

-
-
15 
-
74 
_ 

H I J 

10° ƒ 236 2 

10° ƒ 1.140 2 
2 



-30-

Noten 
1 De termen jeneverbrandenj en jeneverstokerij worden dikwijls door elkaar heen gebruikt 

De brander leverde de alcolhoudende grondstof oftewel de moutwijn, de jeneverfabrikant 
of distillateur maakte de jenever Mout verkreeg men door gerst en rogge drie dagen m 
water te laten weken waardoor het ontkiemde Na het kiemen werd ze op de eest gedroogd 
en ontkiemd met als eindprodukt mout Van dit mout vermengd met enig gist werd in met 
water gevulde beslagketels het beslag gemaakt Na een gistingsproces kon het destillatie 
proces beginnen De eerste destillatie vond plaats m de ruwketel, de tweede in de enkelke 
tel en de laatste in de bestketel met als eindprodukt moutwijn en nevenprodukten gist en 
spoeling Tijdens elke fase neemt het alcoholpercentage toe tot uiteindelijk circa 46% Bij 
de vierde keer dat er werd gedistilleerd (overgehaald), werd de feitelijke jenever verkregen 
door het toevoegen van jeneverbessen en eventueel andere kruiden De spoeling of draf 
werd veelal als veevoer verkocht aan boeren m de omgeving, branderijen hielden zelf ook 
varkens of ossen voor de vetmesterij We mogen voor de bedrijven in dit artikel vermoede
lijk uitgaan van een combinatie van brandenj en stokerij 

2 Damsma, D , Meere, J M M de en Noordegraaf L Statistieken van de Nederlandse 
Nijverheid De door mij gevonden gegevens hebben betrekking op het jaar 1818, de 
enquête over 1819 daarentegen blikt terug tot voor 1814 en geeft met tussenfasen de situ 
atie tot en met 31 december 1819 weer 

3 Verhoeff, J M De oude Nederlandse " Tussen 1820-1870 gold in Nederland het Neder
lands Metriek Stelsel Een vat was toen 100 liters groot, een pond stond gelijk aan een kilo 
en een kan aan een liter Een okshoofd was een inhoudsmaat en meestal een 1/4 vat of voe
der groot, in Amsterdam was een okshoofd zes anker of te wel 230 liter groot Een voeder 
(vat) werd gerekend op 4 okshoofden of zes aam, in totaal 921 6 liter Een aam was circa 
150 liter groot en bestond uit vier ankers Een anker was dus globaal 371/2 liter groot Een 
Nederlandse pond stond volgens het metrieke stelsel gelijk aan een kilo Een stoop was 1/16 
anker Gelet op de aantekeningen in de lijsten zijn deze na 1820 opgemaakt, dus kunnen we 
ervan uitgaan dat we het metrieke stelsel kunnen toepassen 

4 Statistieke beschrijving (1986) In 1808 werd opgegeven dat Eibergen vijt en Rekken twee 
jeneverbranderijen telde 

Bronnen 
- Archief ministerie van Financien Directe Belastingen (Algemeen Rijksarchief 's-

Gravenhage) 1813-1823 invnr 214 
- Beukelaer, H de Nijver in het Groen Twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek 

en Liemers Stichting Staring Instituut/H J Steenbergen Stichting, Doetinchem, 1990 
- Damsma, D , Meere, J M M de en Noordegraaf, L Statistieken van de Nederlandse 

Nijverheid uit de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw Supplement 's 
Gravenhage Martinus Nijhoff, 1979 

- Verhoeff, J M De oude Nederlandse maten en gewichten PJ Meertens Instituut, 
Amsterdam, 1983 

- Statistieke beschrijving van Gelderland, uitgegeven door de commissie van landbouw in 
dat gewest 1826, p 438-439 

- Statistieke beschrijving van Gelderland in 1808 Deel II Vereniging Gelre, Arnhem 1986 

Noot Redactie Old Ni-js. 
De heer van Maanen is archivaris in enkele gemeenten in de Betuwe en stuurde ons reeds in 
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1998 dit artikel over Eibergse jeneverbrandenjen in het begin van de 19e eeuw. 
Helaas waren we niet in staat het artikel eerder te plaatsen. 
Van de jeneverstokers in dit artikel genoemd, herkennen wij, redactie van Old Ni-js, enkele 
namen. W Brunink was Waander Bruinink in Hupsel, waar door gebrek aan zonen als opvol
gers de geslachtsnaam van de bewoners achtereenvolgens overging van Bruinink in Boerman, 
Groot Wassink, Hungerink, Scharpert en nu Baak-Scharpert. 
J.W. Olminkhof woonde op Scholte Olminkhof te Olden Eibergen, gelegen op de hoek van 
Needseweg en Stokkersweg en J.W. te Vaarwerk zal Scholte Vaarwerk geweest zijn, eveneens 
in Olden Eibergen. 
H.J. Bouwman was Poppink in de Ape. Thans bevindt zich op die plek aan de Apedijk het 
aannemersbedrijf Roosink. 
Waar we G. Klein Bruinik moeten zoeken, weten we met. Maar misschien roept dit artikel wel 
reacties op bij on/e lezers, zodat we daar meer over te weten komen. 

Redactie Old Ni-js 

Kloppendiek bij Zwilhroek 
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Oplossing Zoekplaatje Old-Ni-js 38 

Ditmaal kwamen er meerdere reacties binnen op Ons Zoekplaatje uit nummer 
38. Van diverse personen kreeg ik wat namen doorgebeld en van Wim Essink, 
B.J. Spoor en Jan Pierik kreeg ik schriftelijke reacties. Het ging ditmaal om een 
foto van de gemengde zangvereniging Belcanto uit Eibergen. Volgens Wim 
Essink is de foto gemaakt op de Maat in Eibergen in 1947, maar B.J. Spoor 
schrijft mij,dat deze opname dateert uit 1956, gemaakt tijdens een zangconcours 
in Bemmel, waar men de eerste prijs met lof van de jury kreeg. Mies Bomers-
Cornelese die samen met Jan Pierik ook namen heeft verzameld,komt met een 
datum in juni 1950. Zij denken dat de foto is gemaakt tijdens het 1 O-jarig jubi
leum dat werd opgeluisterd met een internationaal zangconcours dat werd gehou
den op 1,2 en 3 juni 1950. Misschien hebben enkele leden van deze zangvereni
ging deze foto met de juiste datum erop, dan kunnen we in ons volgende num
mer daarop terugkomen. We komen nu met de namen. 

Onderste rij v.l.n.r.: 1. Jopie te Poele, 2. Gertie Strengers, 3.Willemien Bomers, 
4. Annie Blankenborg, 5. Jan ten Barge, 6. Dirigent Max Macrander, 7. Mevr. 
Brevink, 8. Johan Weeink, 9. Annie te Poele, 10. Rikie ten Barge. 

Middelste rij v.l.n.r.: 1. Mevr. Stoer uit Neede, 2. Rikie Maar.se, 3. Mevr. T. 
Penterman-Wessels, 4. Rikie Cornelese, 5. Mevr. Roelink, 6. Mevr. Papen, 7. 
Mevr. Unland, 8. Gerda Booltink, 9. Vronie Roelink, 10. Tinie Konings, 11. 
Mevr. Nijhof, 12. Annie Leusink. 

http://Maar.se
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Bovenste rij staande v.i.n.r.: 
1. J. Ribbers, 2. Johan Wegdam, 3. Jan Startman, 4. Johan Verdaasdonk, 5. 
Bennie Spoor, 6. Mevr. Kupper-Van Gemert uit Neede, 7. Truus Geeiink-
Aarnink, 8. Tony Karnebeek, 9. Annie Macrander, 10. Mevr. Broshuis, 11. 
Willem Nijhof, 12. Jan Bomers. 

Neede, februari 2()()() 
Johan Baake 

Ditmaal geen groepsfoto van een vereniging maar een oude foto met daarop een 
aantal ambachtslieden die bezig zijn met het maken en schilderen van een veran
da aan huize "Catharina" op de hoek van de Grotestraat/Stationsstraat. Deze 
oude foto met informatie kregen we van mevrouw F.H. Teunissen-Veldink uit 
Haarlo. Zij denkt dat de opname uit het begin van de jaren twintig stamt. Met 
haar zijn we op zoek naar de namen van bovenstaande personen. 
Wie kan ons helpen? 

Reacties, graag schriftelijk, zijn welkom bij: J. Baake 
Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161 VB Neede. 
()545.294()()1 
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De grint weg van Eibergen naar Rekken in 1872 
Een geschiedenis via Raadsverslagen. 

In het raadsverslag van 20 oktober 1871 wordt er melding gemaakt van het aan
leggen van een grintweg vanaf Eibergen door Rekken naar Oldenkotte met een 
aftakking naar het dorp na de Molenbrug - deze werd vanaf ± 1900 Piepershrug 
genoemd - in Rekken naar Oldenkotte. 
Vanaf de Molenbrug blijkt een voetpad naar het dorp te lopen naast de Berkel. 
De zandweg liep toen rechtdoor in de richting van de weg die kwam via Poppink 
en Butz naar de Kwekkenbrug en verder richting Scholte Eunk, Triebekker enz. 
De weg vanaf de Molenbrug ging verder via de Mors richting Sjongen, 
Bumpthuis en verder de Vossenbulten enz. naar Haaksbergen. (De Kwekkenbrug 
bevond zich na het Eikenlaantje van de Kraaienboomsweg.) 
Tot aan de ruilverkaveling in 1969 was het tracé van de oude opgeheven weg nog 
goed te volgen. 
Uit het raadsverslag blijkt, dat er voor 20 oktober 1871 al een aantal "verken
ningen" uitgevoerd waren. 
Uit het uitvoerig beschreven raadsverslag blijkt, dal de bestaande weg van 
Eibergen naar Rekken op een aantal plaatsen vaak onbegaanbaar was. En verder, 
dat er al wat tegenwerking was geweest van sommige eigenaren in verband met 
de verbreding van het voetpad langs de Berkel vanaf de Molenbrug naar het 
dorp. 
Met het dorp wordt bedoeld de plek van de hervormde kerk, pastorie, logement 
De Prins en de openbare lagere school. Op het Kip was in de omgeving van de 
windmolen en het muldershuis geen enkel ander gebouw te vinden. Vanaf De 
Wol ter richting de Molenbrug stond toen niets. 
De voorzitter van de raad - burgemeester C.H. Koentz - vraagt de raad om finan
ciële medewerking tot het treffen van maatregelen tot aanleg van die weg. 

In de raadsvergadering van 14 november 1871 brengt de voorzitter verslag uit 
over de verlegging van de weg vanaf de Molenbrug tot op de weg lopende van 
de Kwekkenbrug naar de brug in de Stompsvoort (nu de weg van de Lindevoort 
naar de Zonderkamp.) en wel "om daarvoor in de plaats het op te maken tot eene 
groote hoge en brede weg van het bestaande voetpad vanaf de Molenbrug tot 
nabij de Stompsvoort". 
Hier wordt feitelijk gezegd: Opheffing van de doorlopende weg vanaf de 
Molenbrug richting de weg vanaf de Kwekkenbrug en inplaats daarvan het voet
pad langs de Berkel richting het dorp te verbreden en te verhogen. 
De voorzitter toont aan de slechte, onbruikbare en soms gevaarlijke toestand van 
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de genoemde weg. Hij wijst de voorbeelden aan (er is waarschijnlijk een wegen
kaart aanwezig) "hoe soms over dien lagen weg het vloedwater van den Berkel 
naar binnen stroomt en een groot deel van Rekken inundeert". Verder betoogt hij, 
dat de bewoners van Rekken geregeld van communicatie beroofd zijn en "het 
genaken van de molen en eene daar gesticht wordende kerk ondoenlijk kan 
maken". 
- Deze genoemde kerk is de rk-kerk, die gebouwd werd in het voorjaar en de 
zomer van 1872-. 
Hij toont aan hoe door hem en de wethouders voorlopig een overeenkomst is 
getroffen met de grondeigenaren tot bekoming van het benodigde terrein, waar
over de nieuw aan te leggen weg te bouwen. Dit waren de eigenaren Jan 
Roerdink (op Eunk), Derk Jan Kuiper, Erve Arend Jan Boevink en een bakker 
Arend Jan Stomps. 
Met Jan Roerdink wordt een ruilovereenkomst gesloten over de te vervallen weg 
en een toegift van f 200,- "voor meer gemis van zijn gronden"; hij raakte meer 
grond kwijt voor de verbreding van het voetpad, dat bijna in de volle lengte langs 
zijn terrein liep tot aan de Lindevoort. De voorzitter heeft zich voorgenomen de 
nieuw aan te leggen weg op een "hoogste peil" te brengen, gerekend naar de 
stand van het water die de Berkel kan bereiken, zodat deze te allen tijde water-
vrij zal zijn en blijve en aan de passage daarvoor nimmer enig verlet meer zal 
toegebracht worden". 
Dit is ook zo uitgevoerd. De Berkel heeft die weg nooit kunnen overstromen; ook 
in 1946 niet. 
Bij het algemeen welzijn en de verbetering van deze weg voor de gemeente, 
heeft hij niet uit het oog verloren het meer speciaal voordeel en genot dat voor 
de ingezetenen van Rekken in de "daarstelling" (de tot stand koming) van deze 
weg gelegen is. 

Daarom heeft hij vooropgesteld, bedongen en bepaald: 

a. dat alle spandiensten tot aanvoer van de benodigde grond voor die weg, vrij
willig en zonder "ontgeltenis" zullen moeten geschieden door de bewoners van 
Rekken tot zolang de gehele weg als voltooid zal worden opgeleverd, 

b. dat eveneens zo handdiensten zullen verricht worden door ingezetenen van dat 
dorp welke daartoe bij machte zullen zijn - en geen houders van vaartuigen zijn 
- daartoe zullen worden aangewezen. 

c. Dat alle benodigde grond en grondspecie voor de verhoging en verbreding van 
die weg door de bewoners van Rekken zal worden aangewezen en kosteloos 
beschikbaar worden gesteld, terwijl de overige kosten voor opzicht en arbeids-
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diensters zullen gevonden worden uit de gelden ten dienste en tot verbetering van 
wegen in Rekken op de begroting uitgetrokken. 

Met dit voorstel heeft de raad zich zonder aanmerking verenigd en daarna is het 
plan goedgekeurd. 
Besloten werd de uitvoering onder leiding van B&W geheel aan hen op te dra
gen, terwijl tevens werd verklaard de oude weg als voor de dienst ongeschikt te 
verklaren, die at te staan en niet meer op Legger B der wegen te doen voorko
men 

Dit raadsverslag werd opgesteld door de secretaris A.J G. Mellink (Diekeboer 
uit Rekken ^) 

In de raadsvergadering van 29 augustus 1872 wordt in een van de agendapun
ten over de weg van Rekken gesproken en daarvan het volgende genoluleeid 

"Gronden benodigd voor aanleg van gemeentewegen". 
De voorzitter geett een verslag over de opmeting van benodigde gronden in 
Rekken vanal de Molenbrug tot aan de Stompsvoort. 

Eveneens volgens raadsbesluit in de raadsvergadering van 29 oktober 1872 
wordt de weg vanat de Molenbrug tot aan de Stompsvoort, Legger B no. 153 vol
gens de raadsbesluiten van 29 aug 1871 - 20 okt. 1871 en 14 nov. 1871 aange
legd 
1 Aan Jan Roerdink zal zonder ontgeltenis worden afgestaan de oude weg, gele
gen tussen zijn gronden, vanat de Molenbrug tot aan de bestaande weg, komen
de van de Kwekkenbrug, houdende een vlaktemaat van ± 2900 m' f± 360 m 
lang), terwijl daarentegen van hem worden overgenomen 54 aren (5400 m-) van 
het entlang (= lani>s) bouwland, hakhout en opgaande bomen gelegene; één en 
ander is bekend (de toegezegde J 200,— zie raadsverslag van 14-11-IH7I} 
2 Derk Jan Kuiper 383 m2 oude weg en 59 m2 bouwland voor de nieuwe weg 

een bedrag van f 14,50 
3 Met Erve Arend Jan Boevink 36 m2 oude weg en 67 m2 bouwland 1 10,05 
4 Bakker Aicnd Jan Stomps 57 m2 oude weg in ruiling voor 50 m tuingrond 
(Er blijkt nogal wat verschil in de grondprijzen per ml Dit kan afhankelijk zijn 
van de gebruikswaarde van de grond ) 

Uit het raadsverslag van 20 augustus 1873. 
Agenda punt J. 

Van de ingezetenen van Oldenkotte is een adres (verzoek) ontvangen aangaande 
voorstellen tot een spoedige aanleg van een "geheelen begnnten" weg en daarin 
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een brug aan te leggen. 
De voorzitter merkt op, dat dit adres te laat is voor een gedegen onderzoek en 
stelt voor dit punt aan te houden. 

Een bijzonderheid uit deze raadsvergadering: 
Jaarmarkten op Oldenkotte. 

Het heeft niets te maken met de aan te leggen grintweg, maar er is vanuit de 
Pruisense bewoners van Oldenkotte en bewoners van Oldenkotte bij de gemeen
te een verzoek gekomen tot het houden van één of meer Jaarmarkten op 
Oldenkotte op Pruisens en Hollands gebied. 
- De raad vindt dat er een nader onderzoek moet plaatsvinden of zulks in het 
financieel en moreel belang is voor de gemeente en er enige toenadering of 
medewerking zoude verdienen, dan wel er geheel dezerzijds van moet worden 
afgezien. 
In de raadsvergadering van 2 september 1873 wordt op het verzoek van de leden 
uit Vreden tot oprichting eener markt aan de grens ingegaan. Ten dienste van dit 
oppervlakkig verzoek wordt er een raadscommissie benoemd. Deze commissie 
bestaat uit de heren Kuiper, Butz, Smits, Te Vaarwerk, Bouwmeester en de bur
gemeester. 
In de raadsvergadering van 3 oktober 1873 wordt gesteld, dat enige ingezetenen 
voor dit plan een gezamenlijke vereniging moeten oprichten 

Brug nabij de handwijzer Vreden 
In de raadsvergadering van 2 september 1873 komt het voorstel aan de orde 
de begrinting van de weg naar Rekken spoedig tot stand te brengen en eene brug 
te leggen in den over- of doorlaat nabij de handwijzer Vreden (splitsing 
Rekkenseweg-Zuid-Rekkenseweg; deze werd ook wel de ijzeren brug genoemd). 
Dit voorstel wordt in handen gesteld van de commissieleden Kuiper, Butz, Smits, 
Hassink en Schootmans. 
- Voor onderhoud van de grintweg wordt f 110,— beschikbaar gesteld. 

In de raadsvergadering van 3 oktober 1873 wordt besloten, dat de weg wordt 
begrint en dat de brug op de begroting van 1874 wordt geplaatst. 

Rekken, januari 2000 J.H.J. Aarnink 
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Nazaten van Eibergse landverhuizers 
Een onderzoek door Bert Smeenk 

Families Te Nijenhuis, Schwering en Thesseling. 
Naar aanleiding van een verzoek van een oudcollega om contact op te nemen 
met Mary Ols, een nazaat van een emigrant uit Eibergen met het verzoek een en 
ander uit te zoeken in de Holterhoek, heb ik een genealogisch onderzoek verricht 
naar de families Te Nijenhuis en Schwering uit de Holterhoek, waardoor ik enke

le gegevens kan aandragen van gezinnen die ook de oversteek hebben gemaakt 
naar de USA 

Twee families Schwering 
Men moet de twee families Schwering niet door elkaar halen, omdat ik tot op 
heden nog geen verwantschap heb kunnen vinden tussen de familie van Elisabeth 
Schwering, samenwonend met Jan Willem Dulmes en de familie van Bernard 
Heinrich Schwering en Maria Christina Sibbing 
Mary Olsen bleek een nazaat te zijn van Hendricus (Henricus, Henrich) 
Thesseling, kleermaker, geboren 1797 in Vreden en gedoopt in Zwilbroek. Hij 
tiouwde in 1828 te Eibergen met Anna Catharina te Nijenhuis, geboren 0708

1805 te Eibergen Ze kregen drie kinderen. De tabel van hun nageslacht ziet er 
als volgt uit. 

Hendricus Thesseling 
1797 1866 

Anna Christina (te) Nijenhuis 
1805  .'^ 

emigreert 1871 
I 

Grada Hendnka 
20041835 

tr. 12111867 met 
Johan G Schwering ■'') 

02041840 
I 

1 Joh. Bemardus 1860 
2 Joh Hendricus 1862 
3 Joh Bernhardus 1865 
4 Hendrik Jan 1867 
5 Joh.Antonius 1870 

Hendrik Jan 
08121837 

tr. 16091864 met 
Christina Nienhaus 

11111835 
I 

Hendrik Jan 1865 
FemiaAnna 1867 
Gradus Hendr 1870 

Harmina Hendnka 
01101840 

tr 03081866 met 
Heinrich Schwering'") 

21091836 
I 

1 levenloos 1867 
Anna Maria 1868 
HendncaChr 1871 

I 

2 
3 

I 
Mary Olsen 
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Johan Gerhard Schwering *) en Hendrik (Heinrich) Schwering *) waren zonen 
van Bernard Hennch Schwering en Maria Christina Sibbing 

Opmerkingen redactie: 
Gradd Hendrika Thesseling en haar zuster Harmina Hendrika trouwden dus met twee broers, 
Johan en Hemrich Schwenng die allebei uit Weseke (Did) kwamen De oudste broer trouw
de met de jongste zuster en de oudste zuster met de jongste broer 
Van de oudste broer Heinrich wordt vermeld dat hi) wever was 
Van de overigen wordt geen beroep vermeld 

Op 17 augustus 1871 gaan de drie kinderen van Anna Christina te Nijenhuis met hun gezin
nen met jonge kinderen emigreren en nemen moeder Anna Christina mee dus ze gingen met 
15 personen tegelijk Ze vestigden /ich waarschijnlijk in dat deel van de USA waar al pio 
niers uit Westfalen zich voordien hadden gevestigd Daar blijkt hun nazate Mary Olsen nu nog 
te wonen 

Bert Smeenk vervolgt 
Hendnca Christina Schwenng, de jongste dochter van Hendrik Schwering en 
Harmina Hendrika Thesseling, is de grootmoeder van Mary Olsen uit Greenville, 
South Carolina USA, met wie ik e-mail contact heb, omdat zij op zoek is naar 
haar roots in de Holterhoek Uit dit eerste contact is een toch wel regelmatige e-
mail uitwisseling ontstaan" 

Genealogische gegevens van Elisabeth Schwering: 
De tweede familie is die van Elisabeth Schwering Waarom Elisabeth Schwe-
ring'^ 

Haar zoon Johannes Bernardus Schwering gaat op 29-05-1872 naar de USA en 
komt weer terug naar Eibergen op 06-01-1875, waai hij op 11-12-1887 overlijdt 
aan de gevolgen van een jachtongeluk 

Elisabeth Schwering, geboren in 1806 te Vreden (Pruisen), (bron Bevreg 
Eibergen), overleden op 8 maart 1875 te Eibergen (bron burg stand Eibergen, 
aktenummer 30) geboren te Vreden, koninkrijk Pruisen en woonachtig 
geweest onder deze gemeente (= Eibergen), in leven laatst zonder beroep zijnde, 
de aangevers onbekend met de namen der ouders, van welke zij was ongehuwde 
dochter (Deel uit de overlijdensakte) 

Samenwonend voor 1836 te Eibergen met Jan Willem Dulmers (Dulmes), gebo
ren op 18 05 1796 te Winterswijk, overleden op 24-09-1860 te Eibergen op 64 
jarige leeftijd (wordt bij het overlijden aangemerkt als ongehuwd) bron BS 
Eibergen, aktenummei 95) 
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Uit deze relatie werden drie kinderen geboren, te weten 

1 Wilhelmus Bernardus Schwering, dagloner, geb 26-08-1836 om O 200 uur 
te Eibergen (bron BS geb Eibergen, aktenummer 79,brontekst op vrijdag 
den zesentwintigsten dezes jaars des nachts te twee uren ten huize van gezegde 
Jan Willem Dulmes in nr 27 in de Holterhoek ter wereld heeft gebracht met ver
klaring aan hetzelve te willen geven de voornamen Wilhelmus Bernardus bij de 
geboorte van welk kind hij comparant verklaart tegenwoordig geweest te zijn en 
erkent vader te zijn van het ) 

2 Anna Catharina Schwering geboren op 11 -04-1840 te Eibergen (Dulmes is 
hier weer de aangever) (bron BS geb Eibergen, aktenummer 38) 

3 Johannes Bernardus Schwering, geboren op 26-04 1843 te Eibergen (bron 
Bev reg ), overleden op 31 -12-1887 om 20 00 uur te Eibergen op 44-jarige leef
tijd (bron BS ovl Eib , aktenummer 1) 
(Left Holland on 29-05-1872 to the USA, back to Holland on 06 01-1875) 
source Bevolkingsregister Eibergen) 

N B de emigratiegegevens in het Engels zijn afkomstig van Mary Olsen (Red O N ) 

Jachtongeluk 
Bij het zoeken naar een familie Schwering in Eibergen werd mij door de heer 
L van Dijk gwezen op een artikel uit 1888 (nr 1842, 1 -1 -88) betreffende een 
jachtongeluk 

Op 1 januari 1888 schrijft burgemeester Smits aan de Officier van Justitie te 
Zutphen de volgende brief 

Aan den Heer Officier van Justitie te Zutphen 
Ik deel Ued Achtb mede dat gisteren avond omstreeks 10 ure in de buurtschap 
Holterhoek onder deze gemeente is overleden de persoon van Schwering en wel 
aan de gevolgen van een vol schot hagel dat hi] op slechts zeer korten afstand 
in de achtervlak van het rechter dijbeen heep gekregen 
Dit ongeluk heeft zich volgenderwijze toegedragen Schwering is i>isteren mid 
dag 12 ure uitgegaan met geweer om op een koppel patrijzen te schieten nabij 
zijn woning Nadat hij een schot gelost had en de patrijzen wegvlogen, wenkte hij 
zijn buurman Tuinte om tot hem te komen en nep hem toe het geweer mede te 
brengen Beiden gingen toen naar de plaats waar de vogels waren nedergestre-
ken Onder het voortgaan liep Schwering voor Tuinte heen bukte zich om naar 
de vogels te zien en tegelijkertijd ging het geweer van Tuinte toevallig af en trof 
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het schot Schwering in de dij. 
Schwering moet voor zijn dood verklaard hebben, dat Tuinte geen schuld had 
aan het voorgevallene en ik twijfel er niet aan of zulks is de waarheid. Beiden 
waren vrienden. De geneesheer J.W.G. ter Braak alhier heeft gisteren middag 
den getroffene onderzocht. Beleefd verzoek ik Ued. Achtb. mij per kerende post 
te willen melden, of consent tot het hegraven van het lijk mag worden afgegeven 
of dat gerechtelijke schouw het gevolg zal zijn. 
Het proces-verbaal zal zoo spoedig mogelijk worden opgezonden. 
De Burgemeester van Eibergen 
w.g. W.H. Smits 

Op 2 januari werd de volgende overlijdensakte opgemaakt. 

No 1. 
Heden den tweeden — der maand Januari — achttienhonderd acht en tachtig, 
zijn voor ons — Willem Hermanns Smits Burgemeester — Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand der Gemeente Eibergen, Provincie Gelderland, verschenen 
Johannes Gradus Wielens — van beroep — bakker — oud achtendertig jaren, 
en Jan Hendrik Tuinte — van beroep — landbouwer — oud — achtenveertig 
— jaren, beide te Holterhoek — in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons 
hebben verklaard, dat op den eenendertigsten der maand December des jaars 

/zeven achtienhonderd /acht en tachtig des namiddags — ten — acht— uren, in het huis 
No 82 — te Holterhoek — binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vieren
veertig jaren is overleden Johannes Bernardus Swering in leven landbouwer 
geboren en woonachtig geweest binnen deze gemeente ongehuwd zoon van 
Elisabeth Swering overleden. 

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt en in de beide daartoe 
bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, 
door ons zijn getekend. 
met de aangevers 
w.g. 
J.G.Wielens W.H.Smits 
J.H.Tuinte 

Onder de verbetering : /z.even was bijgeschreven in de marge: 
Bovenstaand renvooi en de doorhaling van een gedrukt woord in de tiende regel 
dezer akte goedgekeurd. 
J. G. Wielens 
J.H.Tuinte 
W.H.Smits 
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1849 - 1929 1862 - 1940 

Wielens was buurman van Tuinte aan de Vredenseweg en thans ook familie. 
Aan de huidige woning is nog duidelijk te zien, dat de familie Wielens tot na de Tweede 
Wereldoorlog nog steeds een hakkerswinkel had daar hij de grens. 

Familiefoto uit 1918 van de familie Tuinte met daarop; zittend Johan Hendrikus Tuinte 
(1839- 1931) en zijn echtgenote, die van Te Poele was (1848-1928). 
De foto werd gemaakt op de trouwdag van zoon B. Tuinte met R. Zieverink (van Duitse 
afkomst). Verder op de foto de ouders van de hruid, een zus van de bruidegom en een zus 
en broer van de hruid en een neef Die neef, die kleermaker was, was zeer klein van 
gestalte. Hij was als kind in het vuur gevallen hij een geliefde bezigheid op het aardap-
pelland, n.l. het "aardappels" poffen in de gloeiende as van het in hrandgestoken aard
appelloof Dat verklaart zijn kleine oorschelpen. 
Het was dus "opa Tuinte", die in 1879 per ongeluk zijn buurman Schwering raakte met 
een .schot hagel uit zijn jachtgeweer Het gebeurde bleek hij zijn kleinzoon B. Tuinte, die 
nu als senior naast "De Verwachting" woont, nog bekend te zijn. 
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Scheppels Mankzaod 

Nog een spierken EIBARGS PLAT op de riege. 
In 1995 kwam 't book "'t EIBARGS PLAT OP DE RIEGE" oet, een verzame 
ling woorden en oetdrukkingen oet de gemeente Eibergen Ik bun door heel bli-
j met Ik gebruuke 't vake Mien vrouw en ikke praot namelijk volle plat met 
mekare En dan mens kan 't gebeurn, dat ene van ons beiden een woord zeg, dat 
ons heel olderwets veurkump En dan kiek ik in 't book van Ben Weeink, urn te 
zien of 't ter in steet Meestentieds dut 't dat wel En da's een groot compliment 
veur de samenstellers At ter mangs zo'n woord van ons neet in steet, dan schrief 
ik dat op een papierken en leg 't bi-j in 't book Zo he'k nog een spierken Eibargs 
Plat bi-j mekare egaard 

Boddel - borrel. 
't Is mien opevallen, dat in Eibargen soms een 'd' wordt ezeg, woor in 't 
Nederlands en andere delen van den Achterhook een 'r' wordt esprokken 
In Eibargen sprekt ze volle een brouw 'r', net as in Grolle In Zellem sprekt haos-
te lederene een tong r, veur in de mond 
'Borrel wodden in Eibargen "boddel" umdat ze de tonge neet heten rollen tegen 
de tande De stand van de tonge tegen de tande is bi-j den letter d en de tong-r 't 
zelfde I-J kriegt pas een r, a'j de tonge tegen 't gehemelte kont laoten rollen Da's 
veur kleine kinder moeilijk Laot i-j de tonge met rollen, dan klinkt de r as een 
d Zo zal 't ekommen waen In Zellem zegt ze nooit "boddel" 

Smodde- smorre. Koffiekanne. 
In Eibargen zegt ze 'smodde', maor een bekend hotel in Markelo heit officieel 
'Hotel in de Kopren Smorre ' Zo zie'j maor 

Pladdeken - plarken - plerken. Platvoets en ok lomp, lukraak argens deurhen-
lopen In Zellem zegt ze 'plarken' of 'plerken' 
"Hie kik nargens naor, met zien grote pladden (plarken) kump e zomaor naor 
binnen pladdeken (plarken) He' k de boel weer smerig" "Met warm weer doot 
de kleine blagen niks liever as met de blote pladdeken (plerken) deur 't water hen 
pladdeken (plerken)" 

Noo de anvullmgen (alfabetisch)op 't Woordenboek 't EIBARGS PLAT OP DE 
RIEGE Niet onder alle letters he'k anvullmgen evonnen 

B. 
Bendern. Kabaal maken 
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"Wat bunt de blagen weer an 't bendern'" Ok in 't bedde ko'j as blagen liggen 
bendern Lawaai maken en met kussens smieten in plaatse van gaon slaopen Dan 
kwam mooder en nep "Wat hei'j toch te bendern, gaot toth endehjk es slaopen" 
Boelekeerl. Boeman 
Den zat onder 't bedde of in 'n duustern achter een schure langs de weg Den 
boelekeerl gebruken ze um kleine kinder bange te maken A'j niet luustem, pak
ken OW de boelekeerl 

F. 
Flitsebaoge. Voor 't pijl-en-boog-schieten 
Een Wilgentak met een vliegertouw an beide uutenden anespannen, zodat er 
spanning op dat touw ston Dan ko'j der een rieten piele met afschieten 
Falderabbes. Een falderabbes van een keerl Onbetrouwbaar en gewetenloos 
Flaaien. Met iemand henflaaien Mooi praoten, iemand naor de mond praoten, 
zonder eigen mening, weinig karaktervol "Wat een ilaaien-je" 
Flokkern. Flakkeren 
Bi-j 't tlokkerende lech van een keerse 
Anllokkern Met winderig weer haostig kommen anlopen 't Wodden veural van 
viouwluu ezegd Door kwam ze weer deur den wind hen anflokkern, zonder 
mantel, met enkel maor een dasse um den nekke hen eslagen 

G. 
Gleistrig. Een gleistrig gladden steen Glinsterend glad 

"Nog klatert door de Bekke 
Op den gleistrig glatten steen 
En schoemt 't vallend water 
Of bros 't ter as een zee" 

Opm De Holter mek hier van broezen - bruisen een stark werkwoord met klin 
kcrverandenng 't bros Heel bezunder 
Grootsmechtig. Hie zat heel grootsmechtig te vertellen met zelfvoldaanheid 
aover 't succes Mechtig van het Duitse machtig 

H. 
Haar-op, hot-op. Bevel an 't peerd um linksaf te gaon en bevel om rechtsaf te 
gaon Weeink vermeldt "hot-op" met 
Harrel. 'Ik snap ter gin harrei van" Niks dus 
Hiepern. Huverig Lopen te hiepern van de koldigheid Bi j vriezend weer zegge 
wi-j "vrusterig"of "mi-j vrus" 

J. 
Jan. 't is 01de Jan en Jonge Jan Van alles deui mekare 
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Jent. Een ]ent keerltjen Fris, goed gekleed, actief 
Joechterbokse, joechterkonte. Dat wodden van jonge vrouwleu ezeg, die altied 
dl uk in de wcci waarn, ok met jonges Door ko-) schik met hebben 
Jonkern. De hond lei tejonkern verlangend, klagend janken 

K. 
Kelfken. Kalfje. Het Nederlands kent de Umlaut met op een verkleinwoord 

vgl Kamp-kempken, bankc benksken 
Kastenwark. Monnikenwerk, herkomst mien met bekend 
Kawauwen. Der wodt wat atekawauwd Kletseri-je, van weinig gehalte 

Ok ontevraeden, zich beklagend "Wat he') toch te kawauwen'" 
Kattepul. Katapult 
Kaoje. Een dikke laoge Der zit mien toch een kaoje vet op de klompe, ik 
wet neet, hoo ik t ter af mot kriegen 
Kiabestern, klabastern. Met volle lawaai van klompe ot schoene lopen En 
dooruut ontslon de betekenis "Ze klabestert ter wat af' "Rondklabestern" 
Druk met uutgaon Van den enen naor den andern Allied op pad 
Klaözerig. As een holten Klaos Houten Klaas 
Kloete. Een kloete botter (een kluit) De pap zit vol kloeten At de pap met goed 
eruurd wodden, ging 't mael an kloeten zitten 
Knasterd. Van kanaster = neten mande Gezegde "Da's andern tabak as knas-
teid" 
Kanastei was oorspronkelijk een kort van net ot ander vlechtweik veur verzen
ding van tropische producten, speciaal ok een mande van Spaans net, woor van 
nastabak in bladen in wodd verstuurd En toen ging benaming k(a)naster aovei 
op de inhold van de mande, de vannastabak de tijnstc soort van rooktabak En 
in plaatse van iijne tabak kreeg 't op raodseachtige manieie de betekenis van 
'slechten tabak' "Da's andern tabak as knasterd" 
Knorf Een vergreujden denneboom 
Koorloze. een kaï loods 
Krao/e, kreuze, kroze: 't klokhuus van een appel 
Kraoze. Benaming veui een pittig kind, dat zien eigen willeken het "Da's mien 
ok een kraoze'' 
Kroelderig. Rul De zandwaege bunt deur de dreugte weer kioeldeng I | ri )dt 
ter OW in vaste met de tietse 't Is mien zo'n kioelden-je 
Kroelen. Wat ligt die hoonder in 't zand te kioelen 
Kroel/and. Ok maaldeng zand Rul mul zand 

O. 
Onstrank. Een onstrank van een jonge Pittig, fris, ondeugend Haalt onschuldig 
kattekwaod oet "Hie kik onstrankeiig" 
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Ozewolter. Domoor 

P. 
Parre. Een parre van een keerl Ok een praggel Eigenwies, dwarsliggei, met 
makkelijk in den umgang Kan zich moeilijk schikken 
Poetjen. Een varken Ham nuumen ze spottend ok wel poetekonte 
Een smeerpoetjen had zich smerig emaakt, mos neudig ewassen wodden 
"Ha, wat bu'j toch een smeerpoete", zei mooder, toen 't kind zich van alle kan
ten beknooid had Ok iemand, die der allied smerig, onverzorgd uutzag 
Proem. Pruim tabak "Hee kan van de proem spi-jen" kan zich laoten gelden 
Pröserik. Da's mien zonnen proscnk Misschien hetzelfde als "Piaostenk" een 
grappig kind 

R. 
Raove. Rooi, korst op een wond 
Reern, raern. Schreeuwen, hard huulen Reein van honger 
Rikraoden. Hen en weer praoten um tot een besluut te kommen 
Rospelen. Daor rospelt wat Een schoerend geluud achter struke, heer, iets 
anders van klank as ritselen 
Rochelen. Rochelen 
Rowboksen. Slordig warken I-j kont ter de tied toe doen, i-j hoeft niet te row 
boksen Rowboksen-je slordig wark afleveren 

S. 
Scheppel. Oorspronkelijk een inholdsmaote (± 25 1) De oppervlakte van een 
stuk bouwland wodden afemetten naor de scheppels zaod, dee der neudig waz-
zen um 't in te zaejen Um 1 bundei(= Iha) in te zaejen waarn ± 10 scheppel zaod 
neudig Zo wodden een inholdsmaote ok een maote veur de oppervlakte van een 
stuk land 
Schiethakke. Van schijten Schi|tlaars 
Schiethoes. Schi|thoes Plee, toilet Ok bangerd 
Schoet. Smeer, nat vuil "Mo') es kieken wat een schoet der met 't wassen oet 
die boksc kump'" Van 't Duitse woord Schutt = atval, puun 
Schoem. Schuim Tussen bier en schoem in 't is noch het een,noch het ander 
Opgreu|end jcugd Gien kind meer en nog niet volwassen 
Schoeven. Schuiven "Zie um doar es hen schoeven" Een bepaolde maniere van 
lopen, veur/ichtig, ietwat veuraover 
Schorremot. Verbastering van schorriemorrie, schoium "^ 
Schuiken. Schurend op en neer bewegen '"k Heb jok op de rugge, ik mot mien 
ellen tegen de deurpost schuiken" 
Schöppendag. Raegendag, dus den helen dag warken in de schoppe (schure) 
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Schrien - schrit. Schrijden. "Wat loop i-j toch te schrien?" 
Ik schriede - hie schrit (een andere klinkerwisseling as in 't Nederlands) Net as 
in: lieden - hie lit, hie hef volle eleden. 
Ned., hij schreed - hij leed 
Schrit. Hie hef 't schrit uut de bokse. 't kruus uut de bokse. 

A'j 't schrit uut de bokse hadden, liep i-j der beschnens bi-j 
(Disse oetdrukking kump in 't Nederlands niet veur) 

Slagholt. Slagholt, holtsingels um het bouwland. Holt, dat nao verloop van tied 
eslagen (omgehakt) wodden. 
Smerig. Vuil Ok. 't Is smerig weer. Slecht weer met wind en raegen. 
Smozzelig. Variatie op 't Eibargse smoddelig= smoezelig. 
Soeter. Natten smeer."Wat was den bokse smerig. Daor kwam bi-j 't wassen 
toch een smengen soeter uut'" (In Eibargen onbekend'^). 
Spekkaöne. Ok spekschraoven. Spekdobbelsteentjes die nao 't uutbakken van 't 
spek aoverbliett 
Spekkorste. Spekkórskes. Spekzwoerd. 
Spelken. Iemand oetspelken. "Sliep uut" en tegeliekertied de tonge uutstekken. 
Dus veui de gek hollen. 
Spölkwattier. Vri-je kwartier in de morgenschooltied. 
Steuken. Opstoken. Den is altied an 't steuken. 
Stomp. Verkleinwoord stumpken. Eibargs gezegde: "i-j hebt leu en potleu en 
stumpkes" 

T. 
Teksten. Naost "amparte teksten hebben" = rare kunsten hebben, kwam ik bi-j 
Van dei Lugt tegen " Geen van beiden had ter nog teks van" = had er geen zin 
of lust meer in. Bijv. naamwoord: tekstig = raar? 
Tootasten. Toetasten, methelpen. Dan ok." Iemand een tootas helpen", eigenlijk 
dubbelop. In de taal heit zoiets een stapelvorm. 
Toetje, toete. Niet al te Hink Niet deurtastend: Geerte schrok, toon Aornt zei, dat 
e 't knien wol slachten, "'t Was ok zo'n toete". 

V. 
Vaam. Vei korting van vadem, een iengtemaote van vrogger. ± 1.70 m. 
Sprekwoord: Ik wet 't op gien vaam of voet nao. (Ok voet was een Iengtemaote, 
±30 cm.). 
Veraltereerd. Van de wiese Ok: veralterasie = veraltereerdheid. 
Versiezen. Opkunncn, verstouwen. "Etten, wa'j verziezen kont". 
Veurhollen. Bunt ze now nog bezig'' 't Holt ter nogal veur 't Duurt nogal 



-48-

W. 
Westen Een soort boender van stug materiaal 
Wede, weedas. Fen soort potas veur t bleken o( verven 

Z. 
Zobben. Sjokkerig lopen Der achteran kommen /obben 
Zonnie. De holten kleppe die aover den voerbak van l vaikenshok hen en weer 
etrokken kon woiden veur 't voeren van de varkens 
Zo)». De /euge hel gin zog veui /ovolle keune Ze hef gin melk genog Van zui
gen- /oog- ge/ogen in 't plat 
Ik /oege, i-| /oegt- hie /ug, hie /aog- hie hel e/aogen 
Van /oegen (/uugen) bunt dus twee /elistandige naamwoorden ateleid 
Zog = wat atezaogen wodt en /euge = die lot /uugen (/oegen) 

Dit IS mien spierken Eibargs plat tot now too Wie wet nog meer, wat nog neet 
op de riege steel' 
t Book van Ben Weeink 't EIBARGS PLAT OP DE RIEGE' heb i-|luu toch ' 't 

Is nog steeds te koop en de meujle weerd 

I aot 't OW allemaole good gaon Tot de volgende keer 
Reacties ol bi jdiagen /oas altied an 

EH Wesselink, Hondevoort22, 7152BAEibergen tel 0545 471866 






