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Bestuursmededelingen 

Nieuw bestuurslid 
Op de ledenveigadeiing weiden op vooistel van het bestiiui lol bestuuislid 
benoemd Dick Somsen, Mallumse Molenweg 2"^ en Andié Rotman, fisweg 6, 
allebei te Eibeigen Daaimee /i|n gelukkig twee vacatures vervuld 

Open Monumentendag;. Huis en Haard 
De Open Monumentendag staal, /oals elk )aai de tweede /aterdag van septem
ber op het progi anima, dat is dit |aai dus 8 septembei 
Het thema van dit )aai is Huis en Haaid en dat houdt velband met het leil,dal 100 
jaar geleden de eeisle woningwet tot stand kwam 

Villa Smits 
We hebben als bcsluui gemeend op dit thema Ie kunnen inspelen, dooi in ovei 
leg met het gemeentebestuur dit |aai op die zaterdag de villa Smits, representa
tief centrum van ons gemeentehuis \an 10 - 17 uur open te stellen voor bezoc-
keis Men kan ei een kop|e kol lie nuttigen en om 11 uui en 14 uui /al ei ook 
iemand aanwezig zijn, die iels ovei hel huis weet Ie veilellen 
Als vooimloimatie treil u in dit nummei van Old Ni-|s een uitgebieid artikel over 
de villa Smits en de lamilie Smits aan, die in hibeigen due eeuwen lang nadiuk 
kelijk op bestuuili|k lei rein aanwezig was 
Daarnaast zal naluili|k Museum de Schepei open zi|n van 10 - 17 uui De beide 
huizen, waaiin hel is gevestigd, passen met hun velschillende inleiieuis volop m 
het thema Huis en Haaid 
Ook de hervormde keik tegenovei het museum zal die dag van 10 17 uui open 
zijn en ook de i k Matlheuskerk iets verdeiop We hopen, dat ook de Mallemse 
Molen en de Piepeimolen op die dag zullen diaaien 
Veidere inloimatie zullen we te zijnei li)d via de peis geven 

Themanummer 2001 
Onze eeiste secietaiis Bennie te Vaaiweik heelt een induikwekkend boek klaar 
over De Hot te Vaaiweik en zijn bewoneis Hel behandelt in '̂ 60 pagina's een 
stuk geschiedenis van het Eibergse platteland vanal 1188 
Ovci hel stadje Eibeigen is al van alles geschreven en gepubliceerd, over de 
bestuuisculluui van het omringende platteland van vooi 1800 met zi|n hoven en 
hoi igheid was tol nu toe weimg bekend Het unieke boek, waai m o a de geschie
denis van 22 boerderijen ter sprake komt, is het lesullaal van jarenlange studie 
en het zal om zi|n uitvoeiing maai vooial om zi|n inhoud een waaidevol bezit 
zi)n en een veiii|king van de boekenkast 
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Op de ledenvergadering zijn de leden aeeoord gegaan met ons voornemen, dit 
boek als themanummer 2001 van onze vereniging uit te geven. Maar, omdat met 
de/e uitgave ons budget met ƒ 20.000,- wordt oversehreden, krijgen de leden het 
be/orgd of toegezonden met het ver/oek, ditmaal f 10,- extra te storten middels 
de bijgevoegde aeceptgirokaart. De leden hebben ook dit voorstel spontaan goed
gekeurd. Velen vonden /.elfs de extra bijdrage van /' 10,- erg laag. 

Filmfestival 
Op on/.e laatste bestuursvergadering hebben we met de l'ilmcommissie besloten 
ons eerstvolgend filmfestival te houden op zondag 4 november a.s. 
Houdt dus voor dit jaar 4 november maar vast vrij. Er zijn een aantal leuke films 
in voorraad. Het zal velen van ons deugd doen te weten, dat de laatste film van 
Ben Tragter is bekroond als de beste amateurfilm van Nederland. We zijn blij 
zo'n kei in ons midden te hebben. 

Het bestuur 
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Villa Smits... bekroning van een tijdperk. 1650-1924 

Villa gered dank zij actie burgers 
Als uiting van de laat-negentiende eeuwse burgermanscultuur staat in de 
Grotestraat de villa Smits met zijn torentje als visitekaartje van ons gemeentebe
stuur In 1960 had het niet veel gescheeld, of ze was onder de slopeishamer 
gevallen Het toenmalige gemeentebestuui besloot toen een geheel nieuw 
gemeentehuis te bouwen, niet alleen omdat de villa te klem was om ruimte te bie
den aan het groeiend ambtelijk apparaat, maar ook omdat ze qua inrichting en 
accomodatie niet meei "bij de tijd" was 
De plannen van B en W weiden echter gedwarsboomd dooi een burgercomite 
van veertien personen, dat een opinie-onderzoek hield met als uitslag, dat van de 
2260 gezinshoofden van toen er 2000 te kennen gaven tegen afbraak van de villa 
Smits te zijn, deels uit piëteit tegenover "den weldoener", aan wie men met 
alleen het gemeentehuis te danken had, maar ook de Maat en het wandelbos het 
Kerkloo 
Het gevolg was dat de bouwplannen op de lange baan werden geschoven, zodat 
men voor verschillende ambtelijke diensten zoals voor het gemeentelijk ont
vangkantoor, de dienst sociale zaken en gemeentewerken, ruimte buitenshuis 
moest zoeken. 
Na lang beiaad weid de villa gehandhaald Ze werd representatief centrum van 
een nieuw te bouwen gemeentekantoor in sobere uitvoering 

Weinig historische panden. 
Eibeigen was tot aan de twintigste eeuw, zoals de meeste Achterhoekse gemeen
ten, een dorp van hoofdzakelijk kleine boeren, wat middenstanders en aibeideis-
mensen en weinig rijken Het dorp beschikt dan ook over weinig beeldbepalen
de gebouwen uit vroeger tijd Daaiom is het te prijzen, dat deze villa behouden 
IS gebleven als heiinnering aan de laat-negentiende eeuwse burgeimanscultuur, 
waarvan ook het herenhuis waarin museum De Scheper sinds kort is gevestigd, 
getuigt en waarvan verderop aan de westzijde van de Grotestraat nog enkele vil
la's, in dezelfde tijd gebouwd dooi de families Prakke en ten Gate, uitingen zijn 

Een familie van achtenswaardige mannen. 
Over de families tei Braak, Prakke en ten Gate zijn al wel publicaties versche
nen, o a in Old Ni-js ni 31 van juli 1997 Over de inmiddels uitgestorven fami 
lie Smits IS m i nog geen studie verschenen 
Het thema Huis en haard van de Open Monumentendag 2001 bracht mij op het 
idee om aan deze familie en het door haar aan de gemeente Eibergen nagelaten 
huis een studie te wijden 
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De villa staat er sinds 1906 en werd gebouwd door G.H.Smits, die in 1904 bur
gemeester was geworden. Hij was de laatste mannelijke telg van het Eibergse 
geslacht Smits, dat hier al vanaf de zeventiende eeuw bestuursfuncties vervulde, 
het bracht al voor de Franse Tijd door de burgers gekozen gemeenslieden en bur
gemeesters voort en in de negentiende eeuw een predikant en tweemaal een door 
de koning benoemde burgemeester. Daarnaast bekleedden ze drie eeuwen lang 
functies in de hervormde kerk. 
Ze woonden aan de Grotestraat, aanvankelijk in huizen met woon- en stalruim-
te, want ze waren boer en burger tegelijk, zoals haast iedereen. Na 1800 staan ze 
in het gemeente-archief en in akten geregistreerd als winkelier of koopman en die 
laatste functie maakte hen tot grondbezitter en zelfs pachtheer. Ze behoorden in 
de negentiende eeuw dan ook tot de welgestelde burgers, die door de koning ach
tenswaardig genoeg bevonden werden kerkvoogd en zelfs burgemeester te zijn 
en pasten hun huizen bij hun toenemend aanzien aan. 

Predikant, vrederechter en burgemeester. 
Vooral vanaf 1768 zijn de Smitsen nadrukkelijk in kerk- en stadsbestuur aanwe
zig, want van 1768-1816 stond de in Eibergen geboren en getogen Barend Smits 
hier als predikant en Gerrit Smits, de zoon van zijn broer Jan, die zich koopman 
noemde en een lakenwinkel had, was tijdens de Franse overheersing een tijdje 
maire (burgemeester) en vrederechter (een voorloper van de functie van kanton
rechter) en zijn oudste zoon, Willem Hermanns, werd waardig bevonden om 
burgemeester te zijn,( 1879-1903), evenals diens enige zoon Gerrit Herman (1904 
tot 1915). 

Vijf generaties Smits 
Hendrik Odink noemt een Derk Smits, die in 1625 provisor was (een soort arm
bestuurder) en in 1640 een Gerrit Smits, die toen één van de vier gekozen bur
gemeesters was. 

In de boeken van de hervormde kerk van Eibergen vond ik in 1708 de naam van 
Garrit Smits in de functie van gemeensman. Hij was blijkbaar geen onbemiddeld 
man, want hij was met zijn gift van 7 gld. de op twee na hoogste intekenaar op 
de collectelijst ten bate van het nieuwe kerkorgel van 1708. Alleen ds. W.Immink 
en burgemeester W. ten Kate tekenden voor 10 gld. 
Waarschijnlijk was deze Garrit Smits de vader van Derk Smits, die gehuwd was 
met Maria de Kleijn, die volgens Odink in 1749 gemeensman was. 

Ter verduidelijking volgt hier een beperkt overzicht van vijf generaties Smits uit 
de periode van 1700 - 1924. Ik heb mij beperkt tot die namen, die sporen nalieten 
in de geschiedenis van Eibergen. 
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Deik Smits x Maiia de Kleijn (± 1700) 
gemeensman m 1749 

Baiend Smits (1711 182!) 
X 

lohanna Ainolda Becking 

5 zonen, 7 dochters, w o 

Jan Willem Smits (geb 1734) 
X 

Johanna Mathtclda v Campen 
al"komstig uit Lochem 

Derk Willem 1770, (zie onder A) 
Jan Adriaan 1774 (overleden) 

Jan Adiiaan 1776 (gegevens onbekend) 
Geihaid Hendrik 1777 x Cathaiina Dekkers 
Jan Willem 1780 (geen veidere gegevens) 

Maiia Elisabeth x J A Boland (nrDinxperlo) 
Johanna Bemarda Arnolda x D v Eps Reerink 

A Derk Willem Smits x Elisabeth te Raa 
(geb 1770) 

(in 1814 gul her) 
I 

Joh Gcrhardus x Josephina Trip 
1797-1881 1804 1851 

1 Femia 1814-1911 
2 Derk Willem 1814-1911 
1 Jacomina 1837-1880 geh metTelting 
4 Egidius Daniel x Aleida Gantvooil 

1840-1911 1848-1924 
5 Josephina 1844-1921 

Garrit Smits, (1780-1854) 
in eeiste echt gehuwd met 

Elisabeth Scholten 
I 

uit dit huwelijk 2 dochters 
(beide na huwelijk vertrokken) 

I 
tweede huwelijk 

G Smits X Elisabeth Cathaiina Huiskes 
(1780 1854) (geb Gioenlo 1790) 

5 kinderen 

1 Elisabeth A M T 
(geb 1821) 

gehuwd 1939 

2 Willem H 
(1825 1904) 

X 

3 Anna A G 
(1827 1900) 

4 EgbeitJ 
(1929 1873) 

X 

5 AleidaG 
(1832 1846) 

Anna H Huiskes E H Lasonder E J Huender 
1829-1864 (uitVooist) geb 1841 
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Gegevens van de vijf kinderen G. Smits en E.C.Huiskes: 

1. Elisabeth Anna Maria Theodora Smits huwde in 1939 en vertrok naar ter Borg. 
Naam echtgenoot staal in gemecnte-archiei' niet vermeld. 

2. Willem Hermanns Smits (1825-1904) burgemeester 1879-1903 
X (1859) Anna Hendrika Huiskes (1829-1864) ai"komstig uit Groenlo 

Gerrit Hermanns (1861 -1924) Elisabeth Ge/.iena Wilhelmina (1863-18651 
bleef ongehuwd 
Dus met G.H.Smits stierj'de naam Smits in de mannelijke lijn uit. 

3. Anna Aleida Gerharda Smits (geb. 1827) x E.H.Lasonder 
(1865 na huwelijk vertrokken naar Eoenen) 
Ze keerde in 1888, nadat haar man was overleden, terug naar Eibergen en liet 
daar een herenhuis bouwen naast dat van haar broer, de burgemeester. Overleed 
1900. 

4. Egbert Jan Smits( 1829-1873) x Euphemia Johanna Huender (geb. 1841) 
I 

Elisabeth Anna Catharina (Lize) Smits (geb. 1865) x E.H. Ledeboer (1863-1910) 
overleden te Apeldoorn (1954) 

I Egbert Johanna 1902-1922 Gerharda Hendrika Vrij-Ledeboer. I 
Met het overlijden van Egbert Jan Smits in 1873 stierf dus de naam Smits in deze 
tak uit. 

5. Aleida Gerharda Smits (1832-1846) Ze werd slechts 14 jaar oud. 
Op de oude begraafplaats aan de Borculoseweg liggen acht grafstenen met 23 namen 
uit de twee stammen van de familie Smits. 

Smitssporen 
B(arcnd) Smits was predikant in Rekken van 1762-1768 en in Eibergen van 
1768-1816. Naast predikant was hij ook boer en grondbezitter. Een voor die tijd 
bemiddeld man. 
Een van de dochters van ds. Smits, Johanna Bernarda Arnolda, huwde met Derk 
van Eps Reerink, afkomstig uit Lochem, die hier kort na de Franse tijd vrede
rechter was. Later wordt hij genoemd als rijksontvanger. 
Tijdens het predikantschap van ds. B. Smits komt men herhaaldelijk de namen 
tegen van zijn broer Jan als ouderling (1791, 1794, 1801, 1802 en 1805) en zijn 
oudste zoon Derk Willem werd diverse keren benoemd tot diaken en was in 1814 
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Foto uil ± IS7(). W.H. Smits, mei :ipi zoontje Gerrit Herman in de achtertuin van zijn 
woning tuin de Grolestraat. Thans parkeerterrein achter gemeentehuis. 

De Maat, nog open weiland, gezien vanuit de toren van de hervormde kerk. Op de voor
grond links hoomgroep. thans Openluchttheater Voorgrond rechts tussen de struiken 
tuinhuisje van meester Leppink. Nu achterterrein Hiive. In het midden de Ramsheek. 
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lid van het kerkbestuur en griffier. Het waren vooraanstaande lieden in Eibergen, 
de Smitsen. 

De tak van Jan (Willem) Smits: Gerrit (17S0-1854), 
Willem Herman (1825-1904) en Gerrit Hermanus ( 1861-1924) 
De zoon van Jan Smits, Gerrit Smits, was in de Franse Tijd een poos vrederech
ter en zelfs "muire", burgemeester dus. H.Odink schreef, dat hij in 1835 behoor
de tot het drietal, dal genoemd werd om burgemeester van Heeckeren op te vol
gen, die in dat jaar stierf. Maar die benoeming liep hij mis. Het werd C.H.Koentz. 
Na diens dood in 1879 had de familie Smits wel succes. Willem Hermanus, de 
zoon van Gerrit werd toen burgemeester en bleef dat tot 1903. Net als zijn vader 
speelde hij vele jaren als kerkvoogd een vooraanstaande rol in het kerkelijk 
leven. Hij werd in beide functies opgevolgd door zijn zoon Gerrit Hermanus, 
wiens roepnaam Gerrit was. Die vervulde het ambt van burgemeester veel korter 
dan zijn twee voorgangers, want al in 1915 hing hij de harp aan de wilgen. 
W.H. Smits werd al in 1865 weduwnaar. Hij hertrouwde niet. Zijn zoon Gerrit 
bleef ongehuwd en woonde tot 1903 bij zijn vader in. Zo ging dat vroeger met 
kinderen, die niet trouwden. 

Femia Smits 
Huisgenote van vader en zoon Smits was Femia Smits, de oudste dochter van 
Johannes Gerhardus, een kleinzoon van ds. B. Smits. Zij bleef ongehuwd en 
woonde sinds de dood van haar ouders in bij burgemeester W.H. Smits, die een 
achterneef was van haar vader. Familiebanden reikten blijkbaar ver. 
Ook in het nieuwe huis, dat Gerrit Herman na de dood van zijn vader liet bou
wen, woonde "nicht" Femia bij hem in. Toen hij in 1924 overleed, vertrok Femia, 
inmiddels bijna 90 jaar oud, naar Brummen, waar haar schoonzoon Aleida Smits-
Gantvoort woonde, die overigens nog in datzelfde jaar overleed. 
De familie Smits loont dus nog het oude beeld van vroeger. Verschillende gene
raties woonden bij elkaar in. Ongehuwden woonden niet zelfstandig, maar woon
den bij broer of zuster in. Werk was er genoeg in voor- en achterhuis. 

I^asonder -Smits 
De zus van burgemeester W.H. Smits, Anna Aleida Gerharda, trouwde met E.H. 
Lasonder die later professor te Leiden was. 
Nadat haar man overleden was, keerde ze in 1888 van Utrecht naar Eibergen 
terug. Ze kocht twee oude huizen in de Grotestraat, vlak naast haar broers huis, 
liet die ai"breken en zette er een nieuw, groot huis voor in de plaats. Op foto's is 
de situatie te zien. 
Na haar dood fungeerde het huis enkele jaren als tijdelijk verblijf voor ds. 
Wensink tijdens de bouw van een nieuwe pastorie, ook Betsic Prakke woonde er 
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G rote St raat anno 1932 Vooraan postkantoor, kilei winkel Meuleiikciiup Huis met spits 
dak voormalige koetsierswoning, daarachter het hek \an het gemeentehuis (xilhi Smits) 
en het koetshuis Daarachter huis Lasonder 

l'dision I (d( ho( I me I enooi Willu Iminahndi Inuuisltwci "de/lii^c" hui:( n uu win 
ki IpaiuU n Ohhmk < n He Imink 

> ^ 

►-s» 
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koil na haai huweii)k enkele jaien met haai man J WG tei Biaak 
Daarna werd het lot ± 19')() bewoond door het tien kinderen tellende gezin van 
de heer F Gi|sbeis, die bedii)ls!eidei in de pickeiiabuek van Piakke was 
Tenslotte deed het toch wel statig aandoende huis dienst als kantooi van de 
gemeente-ontvangei en het bureau sociale /aken Ook was hel na \9^9 een tijd
lang politiebureau Toen viel het ondei de siopershamei 

Egbert Jan Smits. Koopman, iabrikant en iinancier. 
Egbeit Jan, de tweede /oon van de vrederechter G Smits, was aanvankelijk win
kelbediende, later woidt als /ipi beioep vermeld steenbakkei 
Waaischi|nli)k betrok hi) de leem van Huendei, /i)n /wager, die een leemput had 
aan de Looweg ondei Rekken Huendei en Jongsma waren de stichteis van de 
Eibergse Cementwareniabiiek 
Dat de Smitsen kapitaalkiachtig waren bleek in IH'iy Toen werd op iniliatiel 
van notaris G b H lei Bi aak een spaaibank vooi hibeigen opgelicht Daaivooi 
was een aanvangskapitaai nodig van / 1 ()()(), een groot bedrag in die tijd Als 
mede-oprichters koos de notaris de gebroeders Smits, Willem en Egbert Jan, leet-
ti)dgenoten van hem Hi| wisl dat de beide Smitsen al waien/e nog )ong, solide 
waien Ze hadden geld en giond In de opiichtingsakle staat h I Smils genoemd 
als fabrikant Van wat staat er niet bij De Smitsen heten /ich m aktes ook note
ren als koopman Zo zouden Gerrit Smits, de vredeiechtei en ook /i|n /oon, de 
latere burgemeester koopman in laken /i)n geweest En E J stond als )onge man 
te boek als winkelbediende De bank latei bekend onderde naam N V Deposito 
Vooischot en Eftectenbank van Eibergen, Neede en Omstieken luseeide in 1970 
met de ABN en nog weei latei met de Ami o bank thans gevestigd op de Hagen 

Huender-Smits 
De viouw van Hgbeit Jan was Euphemia Johanna Huendei 
De Huendeis waien inde 19e eeuw bekende liguien in Fibeigcn G Huendei was 
landmetei bi| de maikeveideling en H A Huendei was opiichlei wdu de bibeigse 
Cementwaienlabiiek en zat als promotor van de agrarische vooruitgang in divei-
se besturen o a v.m de Coöperatieve Zuivelfabriek 
De Griekse naam 1 uphemia betekent "geluksbode" De veikoile voim I emia 
komt meikwaaidig genoeg in Fibeigen nogal eens vooi 

l^edeboer-Smits 
De enige dochtei van Egbeit Jan Smits, Li/e, tiouwde met een klcin/oon van ds 
B C Ledeboei / e woonden in hel huis, waar nu meubel/aak Helmink is geves
tigd Mcviouw Vii)-I edeboei uil Den Haag, dochter van Lize Ledeboer-Smits, 
biachl haar |eugd dooi in I ibeigen 7e noemde /ich in 198"̂  in een biiel aan nn| 
de laatste telg uil de combinatie Smits Ledeboei 
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Berghege-Smits 
5. Het dochtertje Aleida Gerharda, zusje van Willem Hermanns en Egbert Jan 
Smits,geboren in 1832, overleed in 1846. Ze werd waarschijnlijk vernoemd naar 
haar tante Aleida Gerharda Smits, waaraan een zilveren avondmaalsschaal in de 
hervormde kerk herinnert met daarin gegraveerd: "Tot een Gedachtenis aan 
Aleida Gerharda Smits, weduwe J.H.Berghege, aan de Hervormde Gemeente te 
Eijbergen 1829". 

Uit het voorgaande blijkt, hoe de Smitsen zich verzwagerden met vooraanstaan
de families binnen en buiten Eibergen. Het is aardig te zien, hoe de notabelen van 
Eibergen met elkaar verwant raakten: de patriciërs Smits en Ledeboer, de uit 
Nijbroek afkomstige Huenders, de Ter Braaks, en de fabrikantenfamilies Prakke 
en Ten Cate. Uit hun midden kwamen burgemeesters, dokters, notarissen, predi
kanten, fabrikanten en banklui voort. In de twintigste eeuw zwermden ze over 
Nederland uil. Uit Eibergen zijn ze verdwenen. 

De Villa Smits 
Gerrit Herman Smits was door zijn vader voorbestemd om burgemeester te wor
den. Hij woonde tot aan diens dood in hetzelfde huis en werkte bij zijn vader op 
het gemeentekantoor. Toen hij in vaders plaats tot burgemeester werd benoemd 
in 1904, werd diens lang gekoesterde wens vervuld, zegt men. 

V.l.n.r. Het witte huis en het grote huis ernaast met de bomen ervoor werden in 1905 afge
broken om plaats te maken voor de nieuwe villa. Rechts vooraan huis van hakker 
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HIJ was goed en wel burgemeestei, toen hij besloot, zi)n huis af te bieken en op 
dezelfde plek een heel nieuw huis te bouwen Het weid een villa, die er zijn 
mocht Een burgemeester waardig 
Dank zij ons lid B Sprokkeieet kwam ik in het bezit van het bij de wed G 
Haitog in Winterswijk gedrukte boekje Bestek en Voorwaarden, opgemaakt door 
de architecten Gantvoort en Streek uit Winterswijk Architect Gantvoort zal 
familie geweest zijn van Aleida Gantvoort uit Gioenlo, die gehuwd was met E D 
Smits, de broer van Femia Smits 

De aanhef van het boekje luidt 

BESTEK EN VOORWAARDEN 

Waarnaar namens den Edelachtbaren Heer G H Smits te Eibergen zal worden 
aanbesteed 

Het afbreken van het bestaande WOONHUIS met SCHUUR, 
KOETSHUIS, en TUINMANSWONING en het bouwen eener nieu
we VILLA met KOETSHUIS, STALLEN enz te Eibergen 

Het merkwaardige is, dat in Artikel 1 woidt veimeld, "dat het werk zal bestaan 
in het afbreken dei bestaande woonhuizen, schuui koetshuis en tuinmanswo
ning en het daar tei plaatse bouwen van eene nieuwe villa met koetshuis, alsme
de het maken van een ijzeren hek, een tuinmuui, rioleenng en eenige verdere 
hiermede in verband staande werkzaamheden" 
Ging het nu om afbraak van éen of meer woningen ^ 
Het boekje "Eibergen in oude ansichten", deel 1 van FJ de Leeuw verduidelijkt 
de stuatie enigszins Ei weiden zeker twee huizen afgebroken, n 1 het grote huis, 
waarin Smits woonde (huisnr 58) met aan de oostzijde washuis en stal, nummers 
59 en 60, en aan de westzijde een huis met wit gepleisteide voorgevel op nr 57 
Was dat misschien de tuinmanswoning ^ Of stond die woning weei naast het witte 
huis^ 
Dat er veel ruimte moest komen, is wel duidelijk, want anders had de nieuwe 
villa tussen andeie huizen ingeklemd gestaan, de huizen in de Grotestraat ston 
den dicht opeengepakt, zoals oude foto's uitwijzen En dan stond er naast dat 
tuinmanshuis nog een koetsieiswoning met schuur Die hoorde in 1924 bij het 
legaat aan de gemeente Eibergen In 1924 was die koetsier Herman Buigeis 
Het koetshuis, het laatst huis met winkel en bediijfsruimte van het installatiebe-
drijl Hogeweg, werd in de jaren tachtig algebioken Ook de resteiende viei 
woningen tot aan het kerkplein vielen toen ondei de slopershamer en maakten 
plaats voor het appartementencomplex, annex makelaaiskantooi Woimgoor, dat 
nu samen met het gemeetehuis de ruimte van ell vroegere panden inneemt 
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Terug naar villa Smits. 
De villa kwam niet pal aan de straat te staan, zoals de oude huizen. Ze werd van 
de straat afgescheiden door een ijzeren hek met aan weerszijden een oprit naar 
de voordeur. Tot 1988 met de later aangelegde vijver ervoor, een vertrouwd 
beeld. 
Tussen het huis van Lasonder en het koetshuis bevond zich een poort, afgesloten 
door twee hoge poortdeuren. Tijdens volksfeesten en andere evenementen op de 
Maat gingen die poorten open en werd het feestterrein voor het publiek toegan
kelijk. 

Op bijgaande plattegrondtekening zijn de afmetingen van de villa te zien. 
De suite is maar liefst 12.50 m. diep en 4.50 m. breed. Hel prachtige trapportaal 
is 6.85 m x 4.50 m en zeer opvallend is de serre, die langs beide suitekamers lag 
en 7.00 x 2.75 m meet. 
Wie het interieur in ogenschouw neemt, merkt op, dat de indeling van de verdie
ping ongeveer overeenkomt met die van beneden, dus boven de suite twee grote 
slaapkamers, de voorste voor zijn gezelschapsdame (huishoudster?), de achter
ste voor hemzelf en een andere voor zijn "nichtje" Femia. 

Villa Smits met tuinhek en ernaast koetshuis {later brandweerkazerne) 

ik! 



Plattegrond hcneclenverdiepeing villa Smits 

Voor de dienstmeid was het kamertje op de tweede verdieping in het torentje. 
Er kwamen twee privaten (luxe plees) in, die aangesloten waren op een grote 
beerput. Interessant is, dat in 1924, toen het huis werd overgedragen aan het 
gemeentebestur, men de boodschap mee kreeg, dat de burgemeester 's winters bij 
vorst zijn privaat niet kon gebruiken, omdat dan de waterspoeling niet kon wor
den gebruikt, de leidingen in huis bevroren dan. Burgemeester Smits maakte dan 
gebruik van de plee van de dienstmeid, die had geen waterspoeling, die luxe was 
voor een meid niet nodig. Verschil moest er zijn! 

Bij de ingang naast de vestibule bevond zich een wachtkamer naast de werkka
mer van de burgemeester. Daar is nooit wat aan veranderd. 
Er werden degelijke materialen voorgeschreven en dat is na 75 jaar nog duidelijk 
te zien. 
Aan het bestek (25 pagina's) is een tien pagina's tellende bijlage gehecht, over 
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Koetshuis met poort 
naar de Maat tijdens 
de afbraak in 1987 

de bouw van een nieuw koetshuis met stallen en "eenige meerdere werken". De 
burgemeester liet zich door zijn koetsier Herman Burgers rijden, als hij ergens 
heen moest. Het koetshuis diende tevens als koestal en paardestal en de bouw 
van de stalling werd nauwgezet beschreven. 
Hel is niet meer te bewonderen. Het werd afgebroken, toen er een nieuw gemeen
tekantoor kwam in 1988. De afmetingen van de plattegrond worden in het bestek 
niet genoemd. Het koetshuis moest al in november 1906 worden opgeleverd, de 
villa moest pas op 1 mei 1907 in zijn geheel kant en klaar worden opgeleverd. 

Het Legaat. 
Nadat burgemeester Smits op 23 maart 1924 overleden was en zijn eigenhandig, 
helder geschreven testament door notaris mr. G.P. ter Braak werd geopend, bleek, 
dat de burgerlijke gemeente, onder nr. 28 bedeeld was met een groot legaat, dat 
als volgt begon: 

Jk legateer aan de Burgerlijke Gemeente Eibergen, waaraan ik mij door hechte 
banden gebonden gevoel, mijn woonhuis in het dorp Eibergen, met voor- en ach
tertuin, koetshuis, stalling, koetsierswoning en schuur met de achter mijn tuin 
gelegen weide "de Maat" aan de Berkel. 
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En dan komt een bijzonder belangrijke bepaling: 
Aan dit legaat aan de Gemeente verbind ik de volgende lasten: 
1° De eigendom van het weiland "de Maat" zal nimmer mogen worden afge
scheiden van den eigendom van het huisperceel, zoodat een en ander als één 
geheel eigendom moet blijven van de Gemeente; 
De kadastrale nummers staan nauwkeurig erbij vermeld. Verwarring is niet 
mogelijk. 

Burgers contra gemeenteraadsbesluit. 
De eenheid van villa en Maat kwam in 1991 zwaar onder druk te staan, toen de 
gemeenteraad accoord ging met het voorstel uit de pen van vooral burgemeester 
ter Laak, om op de Maat een nieuw bejaardenhuis te bouwen voor alle gezind
ten. 
Het besluit stuitte op grote tegenstand bij veel burgers, al waren die niet op de 
hoogte van de bepaling in het legaat van 1924. Door deze tegenstand zag het 
bestuur van het bejaardenhuis tenslotte van dit plan af, zodat aan de oorspronke
lijke bedoeling van de erflater niet is getornd. 

De laatste halve eeuw hebben de burgers dus tweemaal plannen van gemeente
bestuurders rond de villa Smits verijdeld. Het waren wel geen referenda, maar 
wel een bewijs, dat het soms nuttig kan zijn dat gemeenteraadsbesluiten door de 
burgers worden gecorrigeerd. Tweemaal werd in Eibergen door actie van de bur
gers waardevol cultuurbezit behouden voor de toekomst. 

Voor- en achtertuin 
Een tweede last luidde als volgt: 
2°De voor- en achtertuin moet steeds in goeden slaat worden onderhouden, ter
wijl de moestuin óf aan den Burgemeester óf aan den veldwachter in gebruik 
moet worden gegeven, óf aan beiden, zoals de gemeenteraad zal bepalen. 
Daarna geeft hij de wens te kennen, om zijn werkkamer met inbegrip van het 
meubilair tot burgemeesterskamer te bestemmen. Daaraan is voldaan. 
Als uitdrukkelijke voorwaarde stelde hij, dat de gemeenteraad binnen zes maan
den het woonhuis moest bestemmen, hetzij tot gemeentehuis, hetzij tot ambts
woning van de burgemeester, hetzij tot beide. (Zo klein was het ambtelijk appa
raat toen dus nog.) 

De schuur aan de overkant. Blankvoort. 
Het legaat bevatte ook nog een voorwaardelijk legaat. Wat was het geval? De 
burgemeester bezat aan de overkant van de straat een schuur met erf naast het 
huis van timmerman J.G. Blankvoort en diens zoon J.H., op zijn beurt vader van 
de volgende opvolger J.G. Blankvoort. 

fc^ 
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Aan Blankvoort had hij ooit de toezegging gedaan, dat deze de schuur zou kun
nen kopen zes maanden na zijn overlijden tegen de prijs van ƒ 2500. 
Maar Blankvoort kon dit pand slechts overnemen onder voorwaarde, dat het 
gekochte de eerste twintig jaar slechts mocht dienen tot gebruik van Blankvoort 
zelf of een of meer leden van zijn familie. Zou Blankvoort niet toehappen, dan 
erfde de burgerlijke gemeente de schuur met erf. Maar Blankvoort hapte wel toe. 
Op de plek van de schuur aan de Grotestraat bouwde hij een winkelhuis met bak
kerij voor zijn schoonzoon Lubberdink. Het erf van de schuur diende jarenlang 
als werk- en opslagplaats voor zijn timmerbedrijf. Koetsier Burgers mocht van 
burgemeester Smits tot 1 september 1924 in de koetsierswoning naast de villa 
blijven wonen. 
Na september 1924 kon men bezien, of het koetshuis te verbouwen was tot twee 
woningen. En dat is gebeurd. Voorin kwam (kleine) Scholten de schoenmaker en 
achterin Lodeweegs te wonen. De huur was bepaald niet laag, resp. ƒ 6,- en ƒ5,-
per week. Het pand heeft daarna nog enkele bewoners meer gekend, de laatste 
was elektricien Hogeweg, die een installatiebedrijf hasd met winkel. 
Het koetshuis, het laatst in gebuik als brandweerkazerne, werd evenals het grote 
huis van Lasonder, in 1987 afgebroken en maakte plaats voor seniorenwoningen 
aan de Maat. 

Bakkerij Lubberdink op de plaats van de schuur van burgemeester Smits met ernaast het 
huis van J.G. Blankvoort. 
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Kerkloo 
Tenslotte legateerde hij aan de Burgerlijke Gemeente het gehele boscomplex van 
het Kerkloo, met daaraan verbonden de voorwaarden: 
a. dat dit bos door de gemeente steeds als bos in stand gehouden moest worden 

gehouden, 
h. dat het te allen tijde een vrije wandeling moest zijn voor het publiek, 
c. dat op dit complex nimmer een vergunning tot verkoop van sterken drank in 

het klein mocht worden verleend of geëxploiteerd. 
En hij zou het op prijs stellen, dat de familie Wennink, die in het boswachters-
huis woonde aan de Kerkloolaan (inmiddels afgebroken),vooreerst op het bos-
wachtershuis zou kunnen blijven wonen. 
Dat verzoek respecteerde het gemeentebestuur en ook de afspraak, dat Wennink 
in het jaar van overlijden van de burgemeester geen pacht behoefde te betalen. 
Die was overigens net in het jaar ervoor verhoogd van ƒ 170 tot ƒ 195,-, omdat 
de potstal was gemoderniseerd tot een grupstal. Het boerenbedrijfje van Wennink 
was al met al ± 4 ha groot, waarvan 2 ha niet tot het Kerkloo behoorde. 
Het Kerkloo was omtrent honderd jaar geleden (± 1820) op 15 ha woeste grond 
aangeplant door G. Smits, D. van Eps Reerink en burg. van Heeckeren. Het den
nenbos maakte woeste grond productief en werkte waterregulerend. 

Kerkloo met koepeltje. ± 1912. 

Ikit 
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Aanvaarding van het legaat 
De gemeenteraad had niet veel tijd nodig, Op 9 april 1924 stelden B.en W. voor 
de burgemeesterswoning te bestemmen tot gemeentehuis, op 22 april werd dit 
voorstel door de raad aanvaard en op 13 mei gaven gedeputeerde staten van 
Gelderland hun goedkeuring aan het raadsbesluit. En zo kreeg Eibergen een bij
zonder gemeentehuis. 
Het werd op 15 december 1924 officieel in gebruik genomen. En iedereen in 
Eibergen mocht het komen bekijken op 10 december van 10 -15 uur tegen be
taling van ƒ 0,10 per persoon. Niet voor niks dus. Voor niks gaat de zon op. De 
opbrengst was bestemd voor de armen. Aldus getekend door J.Wilhelm (burge
meester) en Gurck (secretaris). 

Het interieur. 
Het interieur is zeker de moeite van het bekijken waard, al hangen er geen kunst
schatten. Een kunstverzamelaar was de rijke burgemeester Smits niet. 
Het in het huis aanwezige onroerend goed werd door notaris ter Braak verkocht 
en bracht ƒ 795,- op 

In de hal beneden prijkt het portret van burgemeester Smits in een lijst, geschon
ken door mevrouw Ledeboer-Smits, die in 1924 in Eibergen woonde in het pand, 
waarin nu meubelzaak Helmink is gevestigd. 
Het trapportaal werd in 1948 verrijkt met vijf gebrandschilderde ramen, door 
een burgercomité aangeboden aan het Gemeentebestuur en overgedragen in het 
jaar van het Gouden Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 
Halverwege op het trapbordes staan twee bustes, van koning Willem III en zijn 
gemalin koningin Emma. 
De suitekamers beneden zijn samengetrokken tot één zaal, een representatieve 
ruimte, die o.a. gebruikt wordt als trouwzaal. 
In de burgemeesterskamer bevindt zich voor één van de ramen het gebrandschil
derde ruitje met de tekst "Die Stadt Eiberge Anno 1662", afkomstig van 
mevrouw E.A.C. Ledeboer-Smits. Een miniatuurtje om zuinig op te zijn. 

MDCCCLXX 
Achter in de hal, in de doorgang naar het nieuwe gemeentekantoor bevindt zich, 
ingemetseld in de wand, een driehoekige zandsteen met daarin het jaartal 
MDCCCLXX, het jaar 1870, waarin de school op de Hagen gereed kwam en de 
oude .school op het kerkplein als gemeentehuis in gebruik werd genomen. 

Burgemeester G.H.Smits. Einde van een tijdperk 
Wat voor mens was nu deze burgemeester Smits eigenlijk? 
Het lijkt erop, dat hij een vaderskind was. Zijn moeder heeft hij nauwelijks 
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Comilé onafhan-
kelijkheidsfeest 

1913. 
V.l.n.r. Samson, 

Fokkink, Ahhink. 
hurg. Smits, 

Oldenampsen, 
Urbaan, 

de Jong (secr), 
Schaperclaus, 

Timmen? Antink, 
v.d. Noordaa. 

gekend. Ze stierf, toen hij amper 3 jaar oud was. Hij leefde teruggetrokken tot 
1904 samen met zijn vader en met "nicht" Femia". In later tijd, als kinderen bij 
hem op bezoek gingen, zo werd mij verteld, kregen ze van de ouders hel consig
ne mee, dat ze de burgemeester geen hand mochten geven. Daar hield hij niet 
van. Leed hij aan smetvrees en was hij daardoor misschien toch een wat eenzaam 
man? Iemand, die hem nog gekend heeft, vertelde, dat hij een wat opvallende 
manier van lopen had; hij liep met kleine trippelpasjes. Hij maakte bepaald geen 
stoere mannelijke indruk. En Amor liet hem onberoerd. 
De Eerste Wereldoorlog was nog slechts een jaar oud, toen hij besloot, af te tre
den. Hij was blijkbaar niet opgewassen tegen de druk van de toegenomen werk
zaamheden als gevolg van de oorlog: -mobilisatie- grensbewaking- Belgische 
vluchtelingen- meer regeringsbemoeienissen met het gemeentelijk bestuur, enz. 
Toen de burgerij op 30 november 1924 met een volgens H.Odink grootse en 
dankbare hulde afscheid nam van deze als beminnelijk mens bekend staande 
"burgervader', klonk in het afscheidsgedicht van de gemeente-ontvanger H.W. 
Ellerbeck iets door van de beslommeringen, die geleid hadden tot dit vroegtijdig 
afscheid: 

"Al bleef Neerland bevrijd, 
niet bevrijd toch van zorgen, 
noch gistren noch morgen: 
Verord'ningen hier, daar mobilisatie! 
En bergen papier vol administratie! 
tot last van den burger
voor u echter 't meest, burgemeester-
als nimmer ter stee was geweest". 
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Royale weldoener 
Al was hij dan misschien geen bestuurder "pur sang" 
geweest, in Eibergen werd hij nog lang genoemd als 
"de grote weldoener". Dit zal o.a. met het legaat te 
maken hebben. Maar ook verenigingen deden nooit 
vergeefs een beroep op hem. 
En hij kon zeer royaal zijn. Toen de hervormde 
gemeente in 1904 een nieuwe pastorie moest bouwen 
en een collecte langs de huizen hield, tekende burge
meester Smits, nel kerkvoogd geworden, als eerste in 
voor ƒ 2()()(),- Dat was een kwart van de aanneem-
som. De andere notabelen volgden op grote afstand 

en slechts één boer kon ƒ 100,- missen. De overige bedragen waren guldens en 
soms nog minder.Toen men in de hele gemeente was rond geweest, kwam men 
nog /2()()(),- tekort. Hij was een rijke burgemeester in een arm dorp, waar de kin
deren nog massaal op klompen naar school gingen, zoals op oude schooltoto's is 
te zien. 
Bij zijn ai'scheid schonk hij de gemeente een nieuw uurwerk in de kerktoren met 
de inscriptie, dat het een herinnering was aan zijn burgemeesterschap als dal van 
zijn vader. Welke bestuurder wil zich geen naam maken? 
Hij zal zich bij het maken van zijn testament (in 1918) bewust zijn geweest, dat 
met hem een lange familichistorie en traditie ten einde liep. Rijkdom en bezit
tingen genoeg, maar geen kinderen en dus geen naam Smits meer in Eibergen. 
Zou het legaat een poging geweest zijn, om te voorkomen,dat zijn naam in ver-
gelhcid zou raken? 
Op zijn grafsteen staat: "Zijn daden zullen in dankbare herinnering blijven". 

Eibergen, juni 2001 E.H.Wesselink 

Bronnen: 
- archief gemeente Eibergen 

met bijzondere dank aan archivaris H.NiJnian. 
- Odink: Land en Volk van de Achterhoek: 

Van Heide tot Weide en 
Het oude gemeentehuis van Eibergen. 

- aichief kerkvoogdij hervornule gemeente Eibergen. 
- H.Odink/E.H.Wcssehnk: Kostgangers van On/,e Lieve Heer, 

uitgave kerkvoogdij herv. gemeente, 1984. 
- Stichting Kcrkehjk Kunstbezit in Nederland, Maliesingei 38, Utrecht; 
- Inventarisatie hervormde kerk te Eibergen 1983,pag.22. 
- F.J. de Leeuw en W.J.Heinen::Eibergen in oude ansichten. 
- Informanten: G. Blankvoort. D.Slagtcr-Burgers. 
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Oplossing Zoekplaatje Old Ni-js nr. 40 

De Eiberf»sche Gymnastiek Yereeniging, 1947 
In Old Ni-js nr.4() van januari van dit jaar deden we een oproep aan onze leden 
om te helpen zoeken naar namen van personen op een groepsfoto van de E.G.V., 
ofwel de Eibcrgschc Gymnastiek Vcrecniging. We waren op zoek naar zo'n 182 
namen van de gymnasten, begeleiders en bestuursleden uit de eind veertiger 
jaren. We kregen al snel vele reacties binnen van onze leden, wat zo'n 90 namen 
opleverden. Naar on/e mening nog wat te weinig om deze namen al te vermel
den in Old Ni-js nr.41. Vandaar een herhaalde oproep die succes bleek te hebben. 
Veel reacties nu ook uit het hele land en zelfs één uit het buitenland. Veel namen 
van personen kwamen ook binnen bij Rikie Lodeweegs, die ik toen heb gevraagd 
mij behulpzaam te zijn om alle namen op de goede plaats te krijgen. 
Ditmaal kregen we aanvullende reacties van o.a..lan de Groot, Karel Lodeweegs 
uit Winterswijk, Riek te Hagen-Recsink uil Haaksbergen, Cobi Prins uit 
Enschede, geboren in Eibergen (A.120) begin van de Hagemanstraat. Zij is nog 
zeer actief betrokken bij de Buurser Revue en treedt met een eigen gezelschap 
op, die liedjes en schetsjes in het dialect ten gehore brengt. In nr.41 kon u lezen 
dat Gerrit Odink samen met zijn moeder er eens opnieuw voor zou gaan zitten 
om namen te verzamelen. Dit leverde al met al toch nog eens 15 namen op. De 
buitenlandse reactie kwam van Annie Boeve uit Ashwell (Engeland) Haar vader 
was vroeger direkteur van de 'Bottcrfabriek". Zij herkende ook nog een aantal 
personen. Ook waren er natuurlijk nog de bekende gesprekken op straat en kof-
fievisitcs van Riki Lodeweegs met o.a. Dinie Stomps, Jennie ten Elschof, Alwine 
Mcnkhorst, Genie Wansink-Nicsink, Annie Menkhorst, Genie Berendsen, 
Bennie en Henk Blankvoort en Guus Burbank die ook de nodige namen ople
verden. Ook kregen we reacties van Lies Danker uil Brummcn en Mini 
Schulcnberg. Van Ali Boekweg-Leonhard en Riek Bartelink-Fenthsahm kregen 
we het feesllied van het 2()-jarig bestaan van de E.G.V. Dit lied is ingestudeerd 
en gezongen door alle leden tijdens de gymnastiekuitvoering in het "Oude 
Gymlokaal" aan De Hagen in 1947. Ali Leonhard moest het lied ook leren maar 
weet zich nu nog te herinneren dat ze hel destijds maar een raar lied vond, maar 
de melodie zil nog steeds in haar hoofd. Ook kwamen er namen van personen 
binnen met daarbij een vraagteken. We hebben deze zo goed mogelijk met de 
andere reacties vergeleken. Een aantal bleken niet op waarheid te berusten en zijn 
dan ook niet opgenomen in de oplossing. Van de 182 personen hebben we 153 
namen (80%) kunnen achterhalen. De vlag of het vaandel hebben we nog niet 
gevonden. Deze zou zich bevinden in een bruin koffertje en bij de fusie naar 
Odival zijn overgedragen aan hel nieuwe bestuur. Vroeger werd deze vlag 
bewaard in de kast die hing aan de wand in het gymnastiek lokaal. 



» 
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20-jarig bestaan Eibergsche Gymnastiek Vereeniging 1947 

Ie Rij. 17 kinderen, allemaal meisjes: 

t) 
p> 

fi» 

1 

1 1 Greetje Stap 
1 2 Gcrda Vcldink 
1 3 Ans Staikc 
1 4Gcinc v/d Beek 
1 't Dinic Balen 
1 6 Tunis SchLiuiniaii 

1 7 Mansje Ie Hennepe 
1 8 lannie Ie Spenke 
1 9 AnniL 1 antink 
1 10 AnniL Pleilei 
1 1! Rikie te Pas 
1 12 Mmie Wieberdink 

2e Rii. 25 kinderen. 9 ioniiens en 16 meisjes: 
2 1 Dinart Fentsahm 2 10 Hermien Bartelink 
2 2 vSiegmund 1 odeweegs 2 11 lo 1 endeiink 
2 1 Geml Meddeler 
2 4GeiaidPiakke 
2 'S loop v/d Berg 
2 6 
27 
2 8 
2 9 laii Meddelei 

2 12 
2 13 
2 14 Ria Lenselink 
2 \S 
2 16 Annie Lohman 
2 17 Greta Reuvekamp 
2 18 Annie te Nijenhuis 

3e Rij, 23 kinderen, allemaal jongens: 
3 1 Gerrit l/aks 
3 2 Gerard v/d Noordaa 
3 3 Guus Burbank 
3 4 
3-1 
3 6 Kaïel 1 odeweegs 
3 7 Bennie Biankvoort 
3 8 Jan Rmsbioek 

4e Rii. 24 personen. 22 

3 9 
3 10 Diik Schapet claus 
3 11 Dinant Abbink 
3 12 Bennie Baileinik 
3 13 Geiiit Odink 
3 14 Puls Koeslag 
3 \S PielMuller 
3 16 

jonire dames en 2 heren: 

1 13 Nellie van Waniooy 
1 14 limgaid Lodeweegs 
1 \S Annie Mcnkhorst 
1 16 Baibaia I loois 
1 17 

2 19 
2 20 Dime Scholten 
2 21 DmieHeiiink 
2 22 
2 23 
2 24 
2 25 

3 17 Heiman Beskeis 
3 ISFieek Bailelmk 
3 19 Jan Rolhman 
3 20KeesPiakke 
3 2! Henk Biankvoort 
3 22 
3 23 

4 1 Riek Stomps 
4 2 JoNijiand 
4 3 Jennie ten Eishol 
4 4 Mauetie Smeijei 
4 5 Geme I enlhsahm 
4 6 Bertha Mol 
4 7 Lies Dankci 
4 8 Netta Bomei 

4 9 Janme Odink 
4 lODetNijland 
4 11 Agnes Arink 
4 12 Hmkedc Boer 
4 13 Kaat|e Komngs 
4 14 Willemien te Riet 
4 liTiuidaNiiland 
4 16 Dina Woimnieeslei 

4 17 laiina 1 euveimk 
4 18 Gei da Heutink 
4 19JoHaimelmk 
4 20JoNi|land 
4 21 Geida llondelmk 
4 22 Gees Wennink 
4 23 Heiman Reith 
4 24 Toon Wielens 
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5e Rij, 23 kinderen, allemaal meisjes: 
'S 1 I les Jonker 
5 2 Trees Ti in men 
5 3 
5 4Hilda ViLdcvfld 
5 "i lanny Schapciclaus 
5 6 Collie Konings 
'S 7 )() Schollen 
S 8 Icnny Nicssink 

5 9 Annie Brugman 
5 10 Leid|e Wansing 
5 11 Jo Roes 
5 12 lanny Pardijs 
'S n Rikic Sloot 
5 14 Dime hloors 
'S 1 'S Jo Keupci 
S 16 Stien Beicndscn 

Rij, 27 personen, 1 man en 26 meisjes: 
.lan Keisics 6 lOGcrric Bcici 

6e 
6 1 Jan Kcisjcs 
6 2 Maigie Kupcrus 
6 3 THUIS Haitink 
6 4 Guus|e Mengcnnk 
6 5 Gerdd Pleiter 
6 6 Rikie Bocvink 
67 
6 8 Slicn KI Biuinmk 
6') 

6 10 Gcrrie Beiendsen 
6 11 Lennie Boskoppei 
6 12 1 cnmc Biuggeit 
6 n Nellie Reichman 
6 14 1 ydia Vcnluia 
6 I'S 
6 16 Jannie de Boei 
6 17 Genie Niessink 
6 18 liuus Vcldink 

'S 17 
S 18 Alwinc Menkhoisl 
^ 19 Jannic Haai man 
î 20 

5 21 Mime Schulcnbeig 
'S 22 
'S 21 

6 19 Wilhe Ic Ni|cnhuis 
6 20 Toos Paidi|s 
6 21 Tim Konings 
6 22 Maiicl|c Kiuidcmci 
6 21 Gecil|e I oglmei|ei 
6 24 
6 2'S 
6 26 
6 27 

7e Rij, 18 personen, 2 mannen en 16 jontje dames (2x8): 
7 1 Beinhaid Odink 7 7 Dime Stomps 7 11 Annie Schapeiclaus 

7 8 Annie Schollen 7 14 Dime Smalen 
7 9 lans|c lop 7 I'SWillcmien Schapeiclaus 
7 10 Willemien Schapeiclaus 7 16Geida lemmink 
7 11 7 17 Marietje Biumsma 
7 12 lo I loor 7 18 lo Maikeiink 

7 2 Derk Blankvooi 
7 1 F̂ iek Fenlsahm 
7 4 liuus Anlink 
7 'S Dime Rothman 
7 6 Bertha te Riet 

8c Rij, 5 personen, 5 meisjes in het midden: 
8 I Dime Himmelbeig 8 1 Linie Meddeler 
8 2 lo Ni|hot 8 4 lo Boevink 

8 S ledWiinen (Del 'O 

9c Rij. 20 j<>n};ens en meisjes op de achterste rij: 
9 1 Anion Wagenvoort 
9 2 FieekOdinkG/n 
9 1 Fieek Schapeiclaus 
9 4 Freek Odink H /n 
9 'S All Lconhard 
9 6 Sicnl)e Vos 
9.7 Fats ten hlshol 

9 8 Fnts Vcldmk 
9 9 liuida Abbink 
9 10 Jan Koeslag 
9 11 Bertha Lanlink 
9 12 Frans Swidde 
9 l l C o b i Piins 
9 14 1 lans Reichnian 

9 IS Rikie Schapeiclaus 
9 16 llcnk I cnlsahm 
9 17 Mime uithol 
9 18 Gijs Lodeweegs 
9 19Annic Mullei 
9 20 Al ie Simmelink 
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1947 I eostlied E.G.V. 

De E.G.V. viert heden feest, Ja-ja-ja, 
20 jaar is /ij geweest, ja-ja-ja. 
Zij bracht aan lichaam en aan geest, 
veel heil, veel heil, veel heil. 
Zij sch()ni< ook vreugde aan hart en aan ziel, 
zij schonk ook vreugde aan hart en aan ziel. 
De E.G.V. zij leve lang voor ons en lol ons aller vreugd, 
tot het zilver schoont en hel goud ons kroont. 
Wij gaan weer verder op ons pad, 
joecheidic- joecheidida, 
geen tijden hebben op ons vat wij houden ons pad. *) 
Wij spannen weer opnieuw de boog, 
joecheidi-joecheidida, 
en houden vast ons doel in het oog, 
wij gaan, wij gaan omhoog. 
Leve de Eibergse Gymnastiek Vereniging 
leve de sport de gymnastiek. 

*) "Geen tijden hehhen op ons vat wij houden ons pad". 
Deze zin sloet^ op de oorlogstijd. 

Eib. Gymnastiek Vereen. '. Eibergsche Gymnastiek Vereeniging „E.G.V." 

De contributie was in 1944 voor dcnnesleden J'0,55. Heren hetcudden f 0,60 en 
jeugdleden f 0,30 per maand. Men kon ook donateur worden voor f 1,50 per jaar 
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Genealogie ten Nienhausz/Niënhuis/Nieuwenhuis/ 
Nijenhuis. 
Haaksbergen - Neede - Lintvelde - Beltrum - Rietmolen. 

De transcripties welke gemaakt zijn door mijn 
oud-oom J.A.W.Harbers in het jaar 1897, hij was 
toen kapelaan aan de St.Joseph parochie in 
Enschede, lagen ten grondslag aan deze genealo
gie. De eerste genealogie is gemaakt door mijn 
oom Joep Harbers (1892-1962), voormalig huis
arts te Hengelo (Ov.), op 5 april 1918. Daarop 
zijn door mij bij tijd en wijle, aanvullingen 
gemaakt in de periode 1988 -1991 en nogmaals 
lussen 1998cn20()(). 

J.A.W.Harbers IJohan ten Nienhausz overleden voor 1614. 
Kinderen: 

1 Gerritien ten Nienhausz, zij trouwde met Lubbert Smeinck. 
2 Jenneken ten Nienhausz, trouwde met Johan ten Bachhaus. 

Gerdt ten Nienhausz trouwde met Marien N.N. en hij is de stiefvader 
van Gerritien en Jenneken. 

Haaksbergen. 
II Joan ten Nijenhuis is overleden voor 22-10-1671 en was getrouwd met 

Lambertien N.N. Zij hebben waarschijnlijk onder Haaksbergen gewoond en 
daarna onder Neede. Er bestaat nog geen zekerheid of al deze kinderen tot 
hun gezin behoren. Kinderen: 
1 Berentjen ten Nienhuis "in Haxbergen" trouwde in Eibergen op 26-7-1663 

met Gerrit ten Hanselaar/Hanseler/Hanselman in Lintvelde. Mogelijk 
trouwde zij als weduwe op 24-7-1698 te Groenlo met Gerrit 01de Frackink 
in Beltrum. 

2 Grietjen ten Nienhuis "jonge dochter van Jan ten Nienhuis uit het kerspel 
van Haxbergen" trouwde te Neede 26-3-1671 Gosen Harperinck weduw
naar van "Sail, (zaliger) Fenneken Suithof'. 

3 Jenneken Nienhuis "dochter van Jan Nienhuis uit Neede", zij trouwde op 
1-6-1691 "in Haxbergen" met Geert Wolterinck zoon van Rotger 
Wolterinck in Buurse. 

4 Joan ten Nienhuis "tot Neede"geboren ca. 1650. Te Neede trouwde hij op 
22-10-1671 inel Janna te Giffel. Zie afbeeldingen 1 t/m 3. 

5 Marie te Nijenhuis trouwde te Groenlo op 24-7-1698 met Jan te Hermölle 
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Het Giffel in de buurtschap Hoonte, gemeente Neede 

(Haarmühie ?) weduwnaar van Jenneken Assinck "onder Haxbergen". 
Zij hertrouwde op 3-10-1706 met Jan Alferink. 

6 Tönnisken (Tonia) ten Nienhuis trouwde te Groenlo op 23-8-1685 met 
Peter Tanckink uit Lievclde. Op de Markendagh van 4-8-1718 bij 
Revehorst in Linvelde over de Marken Dijke (Dijkhoek) en Lintveide 
vertegenwoordigt Peter Tanckink het Nienhuis in Lintveide. 

Neede. 
lil Joan ten Nienhuis trouwde in Neede op 22-10-1671 met Janna te Giffel 
"jonge dochter" van Jacob te Giffele alias Jacob Schulte tho Gieffelen, uil 
buurtschap Hoonte onder Neede. Joan woonde voor dit huwelijk in Lintveide en 
daarom wordt hij in oude akten steevast genoemd als -Johan ten Nienhuis tot 
Neede-. Alle kinderen uit dit gezin werden in de Nederduits Gereformeerde Kerk 
te Neede gedoopt. De kinderen: 

1 Johanna tho Nienhaus gedoopt 13-11-1762. Getuigen: Gerert tho 
Nienhus, 
Goswienert tho Gieffeli en Johanne Niehemollers (Niehe Mölle in Olden 
Eibergen?). 

2 Hendriksken ten Nienhuis gedoopt op 31-5-1674. Getuigen: Jacob te 
Giffele, Anna te Giffele, Sline ex Giffele weduwe van zall. (zaliger) Aernt 
Olthaar. Zij trouwde te Neede op 3-7-1692 met Roelof Schootkate. 

3 Gertien ten Nienhuis gedoopt 19-9-1675. Getuigen: Christian ter Giffele, 
Derksken Wesselshuis en Anna ter Giffele. 

4 Griete/Margretha ten Nienhuis, gedoopt 12-11-1676. Getuigen: Christian 
Muller, Tonnisken ten Nienhuis en Derriskcn ter Giffele. Op 18-11-1696 
trouwde zij te Neede met "Hoferbe" Gcrrit Alferink in Hupsel. 
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5 Jacobina ten Nienhuis gedoopt 29-9-1678 "circa tertiam post meridiam". 
Getuigen: Herman Garverdinck, Derrisken ten Giffcle, weduwe Wessels-
huis en Anna ter Giffele. 

6 Lambert ten Nienhuis gedoopt 14-11-1680. Getuigen: Gert Schulz te 
GilTcle, Jan ten Nienhuis en Altien ten Nienhuis. Deze Lambert is waar
schijnlijk op kinderleeftijd overleden omdat er nog een Lambert komt. 

7 Gerrit ten Nienhuis gdoopt 30-4-1682. Getuigen: Joan Niehuis, Herman 
Garverdinck, Wendelina ten Caete ehevrouw van Gert Schullz to Giffele. 

8 Goessentgen ten Nienhuis ('t is een meisje!) gedoopt 14-3-1684. 
Getuigen: Hendric Olthaer, Lisabeth Mulleis en Marie Niehuis. 

9 Lambert ten Nienhuis gedoopt 13-9-1685. Getuigen: Anna te Giffele 
"vrouw Garverdinck in Haarlo", Gerrit ten Nienhuis en Egbert ten 
Nienhuis. 
Hij trouwde te Neede op 11-1-1711 met Taddea te Lintelo. Hun zoon 
Christiaan ten Nienhuis trouwde te Neede op 30-10-1740 met Joanna 
Hondelink. Christiaan zal op erf Hondelink komen wonen want de naam 
ten Nienhuis ging verloren en het werd later Hondelink. Zoon Jan ten 
Nienhuis trouwde op 2-8-1762 met Engele Tankink, jonge dochter van 
wijlen Aelbert Tankink in Haarlo. 

10 Maria ten Nienhuis gedoopt 11-12-1687. Getuigen: Christian Olthaer, 
Jenneken Garverdinck en Willem Avinck. Zij trouwde op 26-6-1707 met 
Jan Alfcrink uit Hupscl. 

11 Christina ten Nienhuis is gedoopt op 14-4-1689. Getuigen: Jacob 
Warnsinck, Jenneke Niehuis, en Jenneken ten Nienhuis. 

12 Christian ten Nienhuis gedoopt op 19-2-1693. Getuigen: Hendric Warn
sinck, Hendric Garverdinck en Gerfken Ncgbcrinc. 

Waar de familie ten Nicnhuis-te Giffele onder Neede woonde is (nog) niet 
bekend, alhoewel ik dit graag zou weten. 

Lintvelde. 
IV Gerit ten Nienhuis, hij werd ook Geurt genoemd, trouwde te Groenlo op 22-
11-1685 met Engele Frackinck. Zij woonden op het erve Nienhuis in Lintvelde. 
Geurt overleed voor 14-7-1694; de weduwe hertrouwde op 26-10-1704 met 
Lammert Hassinck zoon van wijlen Jan Hassink in Beltrum. Door dit huwelijk 
kwam Lammert op Nienhuis te wonen en naar gebruik van die tijd noemde hij 
zich dan ook Nienhuis. Kinderen: 

1 Geertjen ten Nieuwenhuis trouwde op 28-6-1716 met Jan Willem 
Geverdinck zoon van wijlen Jan Geverdinck "uit Meddehoe". 

2 Grieten Nienhuys trouwde te Groenlo op 17-6-1708 met Hendrik 
Tankinck, zoon van Hendrik Tankinck in Lievelde. Als weduwe her-
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trouwde zij op 11-2-1720 te Groenlo met Aelbert te Braack alias 
Tanken/Tankinck uit Olden Eibergen. Zij woonden te Neede. 

3 Anthonius Niënhuis, roepnaam Tunis. 
4 Willem Nicnhuys. 
5 Jenneken Niënhuis, echtgenote van Antynk. Op 28-11 -1723 trouwde zij te 

Groenlo met Berent Scholte van Lintvelde. Ook vond ik; "1714 getrout 
Garril Pellen uit Haerio en Jenneken Nienhuys uijt Bcltrum". 

6 Jan Nicuwenhuys, alias Johan te Nijenhuis, alias Hassink, daaruit valt af 
te leiden dat hij uit het tweede huwelijk stamt. Volg V. 

V Jan Nieuwenhuys ( hij zou volgens hedendaags gebruik eigenlijk Hassink 
moeten heten). Hij is voor 1700 geboren en overleden in 1754. Op 31-5-1716 
trouwde hij te Groenlo met Anna Alferinck overleden voor mei 1757 "jonge dog-
ter van Gerrit Alferinck uit Hupsel". (Gerrit Alferinck is drie keer mijn voorva
der.) Kinderen allen op het erve Niënhuis geboren. 

1 Engele/Angela Nieuwenhuis geboren 6-6-1717. Zij trouwde op 8-11-
1733 op 16-jarige leeftijd met Kuene (Coenraad, een naam die in die tijd 
wel meer voorkwam) Geverink "op Marveld in het schependom Grol" 
zoon an Derek Geverdinck in Beltrum. 

2 Gerrit Nieuwenhuis gedoopt 11-9-1718 te Groenlo. 
3 Aaltien Nieuwenhuis gedoopt 25-11-1719 te Groenlo. Zij trouwde te 

Groenlo op 17-11-1743 met Jan Derk Slottelaer uit Zwolle bij Groenlo. 
Zij hertrouwde op 10-7-1757 te Groenlo met Jan Bleumink. 

4 Jacob Nieuwenhuis gedoopt 12-12-1723 te Groenlo. Volg VI. 
5 Janna Nieuwenhuis geboren 26-5-1726. Zij trouwde 24-11-1753 met 

Gerrit Laerbergh zoon van Lubbert Elferink en Trijntjen Laerbergh uit 
Winterswijk. 

6 Harmyna/Harmine Nieuwenhuis,overleden op 6-2-1764. Zij trouwde op 
12-4-1749 te Groenlo met Jan Hendrik ten Hanseier, alias Hanselman, 
geboren 17-1-1723 te Lintvelde en overleden op 8-8-1775. 

7 Garritjen (Gerarda) Nieuwenhuis. 
8 Teune (Anlonia) Nieuwenhuis trouwde op 9-10-1757 te Groenlo met 

Garrit Revehorst "beide uil Lintvelde". 

VI Jacob Nieuwenhuis is gedoopt 12-12-1723 te Groenlo. Hij was kerkmees
ter in Groenlo. Op 82-jarige leeftijd overleed hij op 23-2-1806 en liet 7 kinderen 
na. Te Groenlo trouwde hij op 14-7-1757 met Aaltjen Hassinck, dochter van 
Willem Hassinck en kleindochter van Jan Hassink. Aaltjen overleed kort na de 
geboorte van haar jongste dochterje en is Op 6-8-1777 te Groenlo begraven. 
Kinderen, allen op het Niënhuis geboren. 

1 Gerrit Jan Nieuwenhuis geboren 17-12-1759, overieden in hel najaar van 
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1821 HIJ was met gehuwd en behoorde in 1784 tot de "weerbare man 
nen" 

2 Jan Hendrik Nieuwenhuis geboren 5 12 1762 overleden op 23-10 1844 
Volg VII A Ook hij behoorde in 1784 tot de "weeibaie mannen" 

3 Anna Maria Nieuwenhuis geboren 2 7 1765 en tiouwde te Groenlo op 
16-11 1783 met Hendrik Jan Derk Avink uit Lievelde 

4 Johannes Nieuwenhuis gedoopt op 6-10-1767 te Groenlo Hij trouwde te 
Groenlo op 12-5-1803 met Beinaidina Egginck Jannes (zijn loepnaam) 
was landbouwer op het eive Egginck in Beltrum Van hem stammen onde 
meer af Nijenhuis op Gebbink in Lintvelde en Nijenhuis op Settelbrink 
ook genoemd Zieveiink in Lintvelde Volg VII B 

5 Geiardus Wilhelmus Nienhuis geboren I6-7-I770 en overleden in de 
gemeente Neede op 22-2-1833 Volg VII C Hij werd Willem genoemd, in 
de stamboom die mijn oom in 1917 opzette wist deze mets over Willem 
dan de gebooite datum Bij een onderzoek naar de kerkgeschiedenis van 
de parochie van St Martinus van Wehl raakte ik verzeild in het 
Rijksarchief voor de provincie Utrecht Daar bevindt zich de zogenaamde 
Collectie Rijssenburg Dit behoeft een nadere uitleg 

Wanneer vroeger een pastoor oveileed dan gingen de pieken die hij had geschre
ven, en ook andere geschriften, naar het Klein Seminarie te Apeldoorn Begin 
jaren zestig werd dit seminaiie opgeheven Het ai chief is toen ovei gebracht naai 
het naar het Groot Seminaiie in Rijssenbuig Ook dat seminarie is latei opgehe 
ven en het totale archief heeft enige jaren onbeheerd in een leegstaand gebouw 
gelegen' Niet voor te stellen Gelukkig is het archief nu ondergebracht in het 
Rijks Archief voor Utrecht Welnu toen ik bezig was de inventaris te bestuderen 
zag ik dat daarin ook was ondergebracht het werk van pastoor Hofman Pastoor 
Hofman is afkomstig uit Beltrum en geboren op het erve Hofman Maigaritha 
Maiia Nieuwenhuis (zie hierna kind nr 7) is een grootmoedei van pastooi 
Hofman, vandaal dat hij zich ook voor het voorgeslacht Nienhuis interesseeide 
(Heeroom Harbei s, in de inleiding genoemd, is een neef of achterneef van pas
toor Hofman ) Bij de stukken van pastoor Hofman vond ik een stukje genealogie 
van het Nienhuis en daarin vond ik waar Willem Nienhuis is gebleven 
Rietmolen' 

6 Joanna Christina Nieuwenhuis is geboren op 9 9 1772 en zi| is te Zwolle 
bij Groenlo ovei leden op 5-2-1855 Zij was getrouwd met Jan Hendrik 
Reyerink "brouwei Reiennk" geboren 6-8-1765 en overleden op 17 12 
1836 zoon van Jan Hendiik Ren ink 

7 Marganthd Mai ia Nieuwenhuis is geboren op 7-1 -1776, en overleden op 
7-I-I858 (haai verjaardag) te Beltium Zij tiouwde (met dispensatie, neef 
en nicht) op 30-10-1805 te Gioenlo met de weduwnaar Johannes 
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Henricus Holman geboren op 8-9-1762 en overleden op 14-6-1830, 
laatstgenoemde is de opa van pastoor Hofman die veel onderzoek heeft 
verricht van Oost-Gelderse parochies. 

8 Hermyna Nieuwenhuis is gedoopt op 26-7-1777 te Groenlo. Zij is voor 5-
4-1791 overleden. 

VII A Jan Hendrik Nieuwenhuis geboren op 5-12-1762 en overleden op 23-
10-1844, hij is op 29 november te Groenlo begraven. Hij werd 82 jaar oud en was 
in leven kerkmeester in Groenlo. Op 14-7-1792 is hij te Groenlo getrouwd met 
Johanna Reyerink ("brouwer Reierink") geboren te Zwolle op 12-1-1770, over
leden op 11-1 of 6-1837 te Lintvelde. De kinderen zijn allemaal op Nienhuis in 
Lintvelde geboren. 

1 Aleida Nieuwenhuis/Nijenhuis, Aaltjen genoemd, is geboren op 5-10-
1793 en overleden op 11-7-1878. Zij is een betovergrootmoeder van mij en 
zij al schreef een stukje familiegeschiedenis ! Hebben wij het van haar 
geërfd dat wij nazaten ons met het voorgeslacht bezig houden? Zij trouw
de op 13-5-1824 te Eibergen met Gerardus Joannes Harbers gedoopt op 
16-7-1801 te Eibergen zoon van Joannes Harbers en Adelheid te Vaarwerk 
afkomstig van het gelijknamige erve in Olden Eibergen. De familie 
Harbers woonde in hotel "De Klok" toen vaak het "Harbershoes" genoemd 
aan de Grotestraat in Eibergen. 

Gerardus Joannes Harbers (mijn betovergrootvader) overleed op 18-9-1830 in 
Lintvelde. Toen kwam zijn weduwe Aleida, zij is de erfdochter, er beroerd voor 

De grote Sclioppe hij het Nienhuis in Lintvelde. waar men wagens met koopwaar stalde. 
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te staan: een grote boerderij, een bierbrouwerij, een herberg, dat alles vraagt wel 
heel veel aandacht, temeer daar in die tijd veel werk nog handwerk was. Vaak 
moest er in zo'n situatie noodgedwongen weer getrouwd worden om alles draai
ende en behouden te houden ter voorziening van het dagelijkse brood. Aleida 
trouwde op 10-5-1832 met Hermanns te Baak van het erve Baak in Olden 
Eibergen (Baak op Baak). Hermanus is op 16-7-1801 geboren als zoon van 
Jacobus te Baack en van Margatictha ter Braaek. (Dit zijn de ouders van mijn 
betovergrootmoeder Maria Elisabeth te Baak van vaderszijde.) Aleida en 
Hermanus kregen 2 kinderen: Grada Maria te Baak (1833 - 1880) die met 
Bernardus Hassink (1818 - 1889) trouwde. 
En Gradus Jacobus te Baak (1835 - 1881) die vrijgezel is gebleven. Hij is op het 
land terwijl hij aan hel ploegen was overleden. Zoals reeds genoemd was er veel 
werk aan de winkel! De herberg bijvoorbeeld waar vaak Hessen kooplieden en 
Joodse handelaren overnachten. De kooplieden konden hun karren met koop
waar de grote "sehöppe" inrijden en de volgende morgen er aan de andere kant 
zo weer aan uit (aan weerseinden grote openslaande deuren). De paarden werden 
ook in de sehöppe gestald. Het Nienhuis ligt aan de Heelweg (Hessenweg) dat 
vroeger het Munsterland met Holland verbond. 
Voor de herberg was ook personeel nodig en het Bevolkingsregister van de 
gemeente Eibergen (dat in 1817 begint en het oudste bevolkingrestcr dat ik ooit 
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\ GEDENK IN ÜWE GEBEDEN \ 
\ DE 71FL V V^ Z A U G T R \ 

A L E I D A N I E N H U I S , 
< M Lduii e van } 

H E R M A N U S T E B A A K . 
I Op het aiEKHUIS In LINTVELOE geboren den 5 Octo- | 
\ bor 1793, tijdig voorzien mot de H.. Sacramenten, \ 
\ daar overleden den II Juni 1878 en den 14 } 
\ daaraanvolgende op het R K Kerkhof \ 
\ teBELTRUM begraven \ 

ï Do dcuf̂ il IS het sieraul vaii Jeu meiisLti, luermcde \ 
; was 71J steeds getooid en liet maakte haren ouderdom j 
\ eerbiedwaardijr 7.ij was eene eeuvoudii^e en opregtc 1 
\ vrouw die God vreesde ca het kwaad vermeed. ï 

Joh I, L 
\ ZIJ wist wel te doen door een elk m goeden raad J 
\ bij te staan Zij zullen linar pnjzeu eu de eeuwige ? 
\ roem zal haar deel /ijn Fopli XXXI, 8, ö, 10 i 
I L ieve k i n d e r ' «tet dat ik u beminde en leert j 
\ ^an mij uw geluk toch met op deze aarde te zoeken' \ 
] maar houdt God in uwe gedachten olie de dagen uws J 
S levens en wiulit n van ooit in zonde toe te stemmen ] 
] eu de geboden \an den Heer ouzeu God te overtreden S 
i (Tob IT, O \ Werkt zoo voor deiiHcmcP Blijft dus i 
\ braaf, bemint, helpt en troost cikandir en bidt voor \ 
\ niij dat de goede God mij „'eindig zij en ons een \ 
\ maal in deu Ileiucl vereenige \ 

ï Heer geeft Inar de eeuwije rust eu liet eeuwige \ 
\ licht verlichte Iiinr < 

ZIJ RUSTE IN VIIEDE' 
; Onze Vader — Wees gegroet \ 

I II Ilirliirs tl Beltrum 

Bidprentjes \tin Aleulu Nieuhun en loluiniui Geeilniiilii Nijenluiis. lesp oudste en joiii^-
\le kind \an .1 H Niienliiiis en Joanna Re\nnk 

heb gezien in mijn 50 |aar als genealoog werkzaam) geeft aan dal er veel perso
neel nodig was. Wat ook nog met bekend was is dat men vaak kostgangers had: 
in de periode 1840 -1850, 3 kostgangers en daarvoor in de periode 1830 - 1840, 
9 kostgangers. Daarbij was er altijd een "Ontvanger" (?) die er zijn onderdak 
vond. In het /g . patent op naam van Hermanns te Baak van 1860/1861 staat: 
Logement /es kamers, stalhouder, wagenaar. Verder: Bierbiouwer minder dan 
250 vaten m het vorige jaar vervaardigd hebbende. Het bier werd in de nog aan
wezige bierkelder opgeslagen. 
Ook de veestapel had verzorging nodig en dat is ten tijde van Aleida en 
Hermanus uitgebreid. Hadden de ouders van Aleida: 2 paarden, 17 beesten (denk 
aan de benaming koebeesten), 3 varkens, I wagen en I kaï, Hermanus en Aleida 
hadden: 2 ruinen, 3 veulens, 12 koeien, 9 kalveren, 8 varkens, 3 wagens en 4 kar
ren. De laatst genoemde aantallen wagens en karren verklaard dat er ook voor 
anderen werd vervoerd. Toen Hermanus Baak trouwde ging /i)n "hammen, eyere 
en kuukenhandel" mee naai hel Nienhuis in Linlvelde. Bij de familie Baak is nog 
heden tendage het gezegde bekend: "En /o kwam Harbers aan on/e handel'" Het 
IS bekend dal enige generaties van iTii|n voorvaders Haibers handel dieven in 
hammen, spek en metworst; bij boeren werd dil opgekocht en geleverd aan hotels 

lu t muliieu nitjiis levens ga ik zoo iicncn H,lar de 
poortiju des grafs ls\iAb XXXVIII 10 

Gedenkt daarom bijzonder in göcl#uchlige hcriiiDcring 
DF ZlZl VAN ZALIGFU 

JOllAMA GERTRUIDA ÜIJEMUIS, 
Geboren iii dt bumtschap lAntcelde, ondfr Lihciijm, 

den 10 Mit 1810, 
IV IFVFN ECHTGKNOOTK VVN 

JOIKNNES BERNAKDUS WTSliNIVK 
Voorzien van de 11U Sacramenten der slet icndi n, 

overleed ztj na eenc kortstondige doch hevige ziektf 
(e Groenlo, Vfn 2* Juhj 1858 

Dtnkt op het oordeel, want zoo zal ook het uwc 
komen. tccL XXXVIII 2t 

Zy \%as overigens een opregt en eenvoudig mcnbch — 
ZIJ leed met voorbeeldig gpduld — In hare hennauwd 
hcid waren hcrhaaldelyk do woorden haar op de lippen 
fJezus, Maria, wees mij Hrinc zondares genadig'-

Daarom, Ilecre Jezus, Verlosser en Zaligmaker, zoo 
vol van liefde en ontferming, vertrouwen wij dat de 
/iel van jouKSsx GEETRUIDA in de verblijfplaats der 
uitverkorenen door uwc barmhartigheid in vrede zal 
rusten Aiwii 

Onze Vader. — Wee^ ijegroei — 
ÖlERGEI , DIJ r n BCiioönLi 
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en kloosters Na deze uitgebreide uiteenzetting hoe men in die tijd leefde keren 
we nu terug naar de andere kinderen in het ge/in Nieuwenhuis-Reyerink 

2 Giada Nicuwenhuis IS gcboien op 2 1 1796 
3 Jan Hendrik Nieuwenhuis is geboien 1 4-1798 
4 Giada Joanna Nieuwenhuis IS geboren op 18-2-1801 en gestorven op S I 

1855 Zi| tiouwde op 3-7-1823 Ie Gioenlo met Hendiicus Tankink die 
waai schijnlijk verwant is aan Antonius Tankink op ei ve Vaai weik in Olden 
Eibergen, echtgenoot van Mariene Holschers weduwe van Geiardus 
Joannes te Vaarwerk (Laatstgenoemden zijn voorouders van mij ) 

5 Hermijna/Harmina Ni]enhuis/Nicnhuis is geboren op 10-10-1803, oveile
den op 29 3 1874 op 701/2 jaiige ieellijd te Eibeigen In Eibeigen liouw-
de /ij op 10-7-1829 me Joannes Theodorus Harbers, kastelein in hotel De 
Klok, hij IS gedoopt op 1-5-1807 en overleden op 12-3-1871 te Eibergen 
In 1837 wordt hi) voerman genoemd en in 1857 logementhouder 

6 Jacoba Hendnka Nijenhuis is geboien op 20-6-1807 en overleden op 25-
10-1869 op de Jonge Scholte in Olden Eibergen (vooi Bennie te Vaaiwcrk 
die er van afstamt en voor mi) een laadsel hoe het komt dat / i | daar is ovei-
leden ) In augustus 1829 verhuist zij van Lintvclde naai Eibeigen naar De 
Klok om haai zus te helpen In 1839 vei huist zij naar Olden Eibergen en 
hel lijkt Cl op dat / i | toen trouwde met Antonius Johannes te Vaarwerk 
geboien op eive Vaaiweik op 18 12 1814 en ovcileden op civc Biescbeek 
in Olden Libcrgen Hij is een zoon van Jan Willem te Vaarwcik en Maiia 
Elisabeth te Baak (Laatstgenoemden zi]n mi|n betovergrootouders) 

7 Johanna Geertuida Nieuwenhuis geboien 30-8-1810 en overleden op 24-7-
1858 te Lievelde Zi) trouwde met Johannes Bernaidus Wecnink (Erve 
Kots in Lievelde ) Zie al"beeldingcn 6 en 7 

Beltrum. 
VII B Johannes Nieuwenhuis op erve Eggink gedoopt op 5 10 1767 te Giocnio 
HIJ tiouwde op 12-5-1803 te Groenlo met Bcinaidina Egginck Van hun kinde
ren vond ik bij toeval 

I Gei ai dus Joannes Antonius Nieuwenhuis gedoopt te Groenlo op 20-3-
1804 Veider onderzoek naai deze tak heb ik gestaakt 

Rietmolen 
VII C Gcrardus Wilhelmus/Geuit Willem Nicnhuis werd te Lintvclde geboren 
op 16-7-1770 en is te Rietmolen ovcileden op 22 2 2833 Hij tiouwdc op 25 5 
1839 te Neede met Janna Assink alias Lonnekei ( zi) weid Jannemeuje Lonnekei 
genoemd), overleden 7-8-1838 te Rietmolen Dit cchtpaai woonde eerst ondei 
Haaksbergen en daarna onder Ncedc Kindcicn 
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1 Anton Nijenhuis gedoopt 28-8-1805 te Rietmolcn, priester gewijd op 20-
9-1828. Steevast gebruikte hij als familienaam Nijenhuis. In 1838 droeg 
hij te Rietmolcn zijn eerste H. Mis op. Hij was aanvankelijk kape laan in 
Twente, hel laatst in Ootmarsum. Wegens priesterschaarste in Zeeuws 
Vlaanderen werd hij overgeplaatst naar Sas van Gent en werd daar pastoor. 
In 1839 werd hij benoemd tot pastoor in Ossenisse; daar is hij zijn verdere 
leven gebleven en op 29-2-1867, bijna 62 jaar oud, overleden en werd te 
Ossenisse begraven. 

De kerk van Rietmolcn ontving uit zijn nalatenschap zijn zilveren kelk met 
pateen en lepeltje, die kelk is later veranderd in een ciborie. Zijn broer en diens 
vrouw en hun kinderen zijn in zijn testament bedacht mcl o.a. gouden en zilve
ren gebruiksvoorwerpen. 

2 Gerrit Jan Nijenhuis is geboren op 8-9-1812 onder Neede. Hij trouwde op 
25-5-1839 te Neede met Willemina Esselink van erve Schurink in de 
buurtschap Hoonte onder Neede. 

Gert Jan was landbouwer op erve Lönneker in Rietmolcn waar hij op 20-4-1885 
is overleden. Willemina was 19 jaar oud toen zij trouwde en zij kreeg als alle kin
deren Esselink van hun ouders: "eenen uitzet of uitbreiding bestaande in eene 
koe, een boven en een onderbed, 12 linnen lakens, 12 slopen, een stuk viervijfde 
doek lang 34 Nederlandse ellen, voorts 30 cl en 60 duim Nederlands pcllcngoed 
en 10 el 20 duim Nederlands grover pellen, 11 ellen en 70 duim tlesschenlinnen 
en eindelijk een kabinet ter waarde van 50 gulden, en in 1861 kreeg Willemina 
nog ƒ 500,- uit de nalatenschap van haar vader. (Die is echt niet met lege 
handen vertrokken !) Willemina is op 18-4-1883 overleden. Kinderen: 

1 Antonie Nienhuis, roepnaam Toon en hij is vernoemd naar zijn heeroom, is 
geboren in 1840. In het voorjaar van 1869 vertok hij naar erve Lekkergat 
wat zijn vader al bezat. Hij trouwde op 11-7-1873 te Haaksbergen met 
Johanna Weernink van het erve Weernink uit Langelo dat later Ketterink 
werd genoemd. Zij is een dochter van Christiaan Weernink en van Aaltje 
Vuilkate. Johanna is te Rietmolcn overleden op 13-8-1880. Toon 
hertrouwde 4-9-1882 R.K. te Rietmolen met Berendina Bouwmeester. Zij 
hertrouwde op 25-9-1896 R.K. te Rietmolen met Bernardus Stotteler op de 
Krabbe in Hoonte en is weduwnaar van Aleida Johanna Hendrika Grada 
Papen. ( zo waar een ketlinghuwelijk !) 

2 Johannes Bernardus Nienhuis, roepnaam Jans, is geboren ca. 1844. Hij 
moest in 1864 in militaire dienst maar een plaatsvervanger nam zijn dienst 
over. Vroeger werd daar 300 gulden voor betaald, maar in de tijd dat Jans 
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in diensl moesl /al dal wel nieei /ijn geweest lli| trouwde op 16-2-1889 
vooi de wet Ie Neede en in de kerk te Rietmolen op 26-2-1889 op 44-)ari-

ge leelli|d met de 22-)aiige Beiendina te Vregelei dochter van Bernardus 
ten Vregelei en Hendrika Beishol 

3 Gcrardus Johannes Nrenhuis, roepnaam lan rs op 22-9-1847 geboren Hi) 
volgde zijn vader op op Lonnekei Op 38-|aiige leettijd trouwde hij op 6-

2-1886 te Neede en R K te Rretmolen op 8-2-1886 met de 29-|aiige 
Willemina Bouwman, lannao genoemd, geboien 24-12-1856 te Neede 
dochtei van Hendik Jan Bouwman en van Her mina Johanna Olminkhot 
(Laatstgenoemde is at"komstig van erve Gieber in Rekken ) 

4 Bernaidus Nrenhuis, roepnaam Bernard is geboren op 1-9-1849 Hr) bieel 
ongehuwd en woonde srnds 1869 br| /i |n bioei op Lekkeigat Later werd 
hi| boerenknecht in Gelsenkirchen en m Alten Bochem in het Roergebied 
70 |aar oud rs hr| op 31-5-1920 IcRiclmoien ovei leden 

5 Claia Beiendrna Nrenhuis geboien ca 1852 Op 24-)aiige ieelli|d trouwde 
ZIJ te Neede op 17-5-1877 de 41-)aiige Needse kopeislager Mrchiei Lours 
Lennsen geboren te Leeuwarden , zoon van Jan Joseph Ixnnsen en van 
Gei ai da Maiia Meuis 

6 Anna Maiia Nrenhuis, geboren 20-6 1855 L\\ trouwde op 29-4 1884 met 
Bernard Heinneh Volkering zoon van Johann Volkering en van Anna 
Catharina Hoitschlag landbouweis te Ammeloe D Bernard was molenaar 
op Heuvinkmollc en woonde met Anna op Berend|csboci Due |aar na hun 
trouwen stier I Beinaid, !■! ]aai oud 
Anna overleed een )aai latei, op 16-1-1889 

7 Mar ra Alerda Nrenhuis, is rn 1900 drenstbode te Munster 

De tamilenaam Nienhuis ging dus van Lrntveide naar Rietmolen en is daai vooit 
blijven bestaan, ook nu nog anno 2000 
Dat de oude generaties goed br| kas zaten, bli|kt urt een lenrng en koop die 
bekend zi)n. 

Unula \an Bronckhorst, weduwe van Goossen Platvoet, verklaart opmnomen te 
hebben van lohan ten Ni/enhuis Ie Neede en jiijler Ai^nes van Be\er\oeide de 
som van 280 daler en 30 stuivers ÜRAB, 400,iol 152, 23-11 -1659 

Johan van Seenbergen, heei tot Nijenheeck, mede als gevolmachtigde van zijn 
vrouw Texsia van Baer tot den Slant^enhor^h (volmacht Voorst 1131677) ver

koopt en draaft over aan Jan ten Nujenluus tot Neede, het deel van het i^oed 
Niienliiiis m de heerlijkheid Bon ulo, huursc hap Lint\ elde nc le^c n tussen \c hul 
te van Lmdxeldts mate aan de ene zijde, en Hassimk aan de andere zijde. 
ORAB406, 12-3-1677 
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Hcl erve "de Löiineker" Ie Rielinolen, bewoond door de jhmilie Nieiiliuis. 

Dankwoord. 
Aan het eind van dit verhaal gekomen past een woord van dank. 
Allereerst mijn oud-oom heeroom Harbers; ik zou hem graag hebben gekend 
maar hij was al lang overleden eer ik werd geboren. Op de tweede plaats mijn 
oom Joep Harbers,die ik goed heb gekend. Wal zouden zij opkijken als ze nu 
konden zien hoeveel er over deze familie bekend is, zij zouden er van hebben 
genoten. 
Verder Bernard Kossmann te Ochlrup bij Gronau, hij heeft mij veel informatie 
aangereikt van de oudste generaties. Bernard heeft veel onderzoek verricht voor 
mij in Munster, waar hij toen woonde, en ik deed onderzoek voor hem in hel 
Rijks Archief te Arnhem. 
Henk Kormelink te Enschede, hij verschafte mij de informatie van de familie 
Nienhuis te Rietmolen. 
Dan mijn 2 nichten, wijlen Annie Harbers te Lintvelde en Els Kager-Harbers te 
Hilversum. Els is een dochter van Joep Harbers die de eerste stamboom maakte. 
Bennie te Vaarwerk, archivaris. Wij zijn 3 keer aan elkaar verwant. 
En -last but not least- Henk Nijman, archivaris o.a. voor de gemeente Eibergen, 
hem was het niets teveel om voor mij uit het archief te halen. 
Aan al deze mensen mijn oprechte dank, zonder hen zou het niet mogelijk zijn 
geweest deze familiegeschiedenis tot stand te brengen. 

J.J.M. Olminkhof 
Wehl, augustus 2()()() 
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Onder de oude ginkĵ o biloba 

Museum De Schepei begeell /ich de komende 
maanden op hel Icrrem van de beeldende kunsl 
met lan Ikm van Rooy en oj") hel leiiem van 
openluLlitliieatei en kindcikunsl mei Hans en 
Giiel|e Inlussen bii|ll hel veiliouwde euiluieel 
erfgoed ni de Vuuiievei en m de Villa van 
mevrouw Belsy naluuili|k elke middag van 
woensdag tot en mei /aleidag Ie be wondei en 
Zo u wilt met een kopje kollie 

Jan Hein van Rooy 
Wdw 20 |uni lol 12 augustus exposeeil Museum 
de Schepel gialiek en schildeii|en van lan Hem 
van Rooy (Voorburg, 1940) Uil de |aien I9S4 
1987 en 19X8 heelt de gemeenlc I ibeigen 

.— ^4 i. sleendiukken van hem in be/il met boeieneiven 
en Zwilseise en Italiaanse landschappen In 

1990 maakle V.m Rooy vooi de gemeente /es dioge naald eisen vanal de walei 
loien 

Jan Hein van Rooy is veiknochl aan landschap, en m hel bi|/ondei aan hel haide 
droge, scheipe Spaanse landschap Hi| gaal hieiin heel vei Hi| schildeil daai met 
verf, die hi) /ell maakt van pigmentii|kc Spaanse aaide met caseïne als bind
middel / o bli|ll hi| bi| /i |n aaidsc ondeiweipen en sluit hij ddn bij de liaditie dat 
de kunslschildei /ell /ipi veil maakt 

In /i|n boek|e Alioia', danhocknotitus uit iiiiin iiiocdciUmd nut teksten en 
tekeningen le^t hij nit wat het Spaanse landschap met hem doel 
L\ttcnia(hna dohcnd hidianl i^cil pamjxinias oiiiiand im 1 paaihnuH i ml 
geschoten venkelstniikcn Zacht is het hatt \an I xlicmadiiia Kiiikchoon staan 
de eiken met naakte rode stammen uitgekleed, gestript kunnen gesnoeid tot 
waai de i^citcii en de koeienkoppen reiken Al het undeie i^ioen is v\e^ opt^e^c-
tcii \efdofd \eitiapt Alles is op 
Seiiama de Ronda Op de intens \an Se\illei en Malaga is een landschap waar 
de kleur lilt \eidnenen is overal i^nistoiun witte plekken en zwarte strepen De 
eieiide s i^aaii \cin wit naar i^ii/s de hengen ipi me 1 potlood i^e Ie ke iid e n de home n 
met houtskool}>ekrast herstzi/n we er iii stille hewemdennn eieiii \e>e)il>ii i;e i^eieiii 
meieirele iiielruk is :e> o\erweldi^enel eleil we leiiii^i^aan 

file:///efdofd
file:///eitiapt
file:///eidnenen
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Hans en (irietje 
Op vrijdag 17 augustus /uilen Rijn & Trijn (van de Sliehliiig lol Behoud van 
Roodkapje en de Bo/e Wolf) uit Zierik/.ee mei professioneel straallhealer een 
spiookjesaehtige voorstelling verzorgen van "Hans en Grietje". Om 11.00 en om 
14.00 uur zullen Reint Laan en Cecilia Meinders de binnenplaats van de Scheper, 
tussen de Vuurrever en de villa in hun greep nemen. 
Rob van den Heuvel zal daarbij een zecfdrukwerkplaats leiden. De inspiratie die 
de kinderen bij het theater of bij de schoolpialen (van de Boze Wolf met 
Roodkapje of de zeven geitjes, van Assepoester ol' Sneeuwwitje) opdoen, kunnen 
zij daar omzetten in prachtige zeeldrukkunsl. Ben selectie van deze werken 
wordt in het aansluitende weekend (18 en 19 augustus) tentoongesteld. Ook kun
nen kinderen lol sprookjesfiguren geschminkt worden, zodat de bengel die moe
der naar hel museum meeneemt na enige lijd als prins weer mee naar huis kan. 
Bij die Icntoonsleiling zullen de Drèjtcillekes uil Rekken optreden, waarbij met 
klederdraehlen de relatie met het museum opnieuw gelegd wordt. Van hel één 
komt het ander. 

Meiino ter Braak 
Op 22 september wordt in de hervormde kerk van liibergcn het tweede deel van 
Léon Hanssens biografie van Menno ter Braak gepresenteerd. Het eerste deel 
werd vorig jaar in de Nieuwe Kerk in Amsterdam gepresenteerd en haalde een 
glorieuze pers. Samen met de gemeente organiseert Museum de Scheper bij deze 
gelegenheid een symposium over Menno Ier Braak en de betekenis van zijn 
werk. Herman VCMI der Dunk (over fascis
me en inlellectualiteil). Madeion de 
Keizer (de dood van Ter l^raak is een ces
uur in onze eulluurge.schiedenis) en 
Machiel Karskens (de wijsgerige omge
ving van Ter Braak) zorgen voor geleerde 
inhoud. Museum de Scheper zorgt voor 
een expositie over de Eibergenaar Menno 
ter Braak en de Openbare Bibliotheek 
(gebouwd op de plaats waar vroeger het 
woonhuis van Ter Braak stond) houdt een 
expositie over de boeken van Ter Braak 

Eibergen, mei 2001 
R Puntman 

V.l.n.r. .1(111, Willi cii Menno Ier linuik 
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Oplossing zoekplaatje nr. 41 

(SSS) Sport Staalt Spieren of Steeds Sportief Spelen 

Direct nadat ons vorig nummer bij onze leden was bezorgd, kreeg ik al een aan
tal reakties met oplossingen aangedragen van diverse sportievelingen, familiele
den en supporters van de christelijke voetbalclub SSS uit Eibergen. 
Van deheer B.H. Klein Hesselink kreeg ik een brief waarin hij schrijft:" Deze 
foto bij de laatste grote uitbreiding van clubgebouw D'n lemhof uitvergroot is 
aangeboden aan het bestuur en toen is opgehangen in onze bestuurskamer. 
Alhoewel veel namen direkt herkenbaar waren, ben ik er later toch in geslaagd 
alle namen te achterhalen. Ik zou het tevens waarderen, wanneer er bij een ande
re gelegenheid wat meer over haar geplaatst zou kunnen worden." Van Wim 
Smalen uit Amersfoort kreeg ik een brief met een aantal namen en hij weet nog 
dat meester Huigen en Gijsbers de club hebben opgericht. In de weide tegenover 
Timmer, en boerenbedrijf te Vaanholt zijn we begonnen. Later heeft men een ter
rein aan de Haaksbergseweg gekregen. De foto is genomen ca. 1934, toen mijn 
broer 8 jaar was en ik 10. Tot zover Wim Smalen. Verder kreeg ik nog namen van 
G.F.Wolfs uit Eibergen en Henk Kcdde uit Bodegraven. Mevrouw H.J. Cor-
nelissen- van Gaaien uit Zeewolde schreef ons , dat ze met heel veel plezier Old 
Ni-js leest. Ze herkende haar vader en weet zich nog te herinneren, dat ze 's zater
dags als kind regelmatig naar het voetbal ging kijken. Ze besluit de brief 
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met:"Het is erg leuk, je vader na zoveel jaren terug te zien als jong broekie." 
En als laatste kreeg ik een brief met een groot aantal namen van mevrouw Kock-
Scheffers uit Saillagouse. Uw eerste reactie zal nu wel zijn, dat u zich afvraagt 
waar deze plaats in Nederland ligt. U hoeft echter niet te zoeken, want deze 
plaats ligt niet in Nederland, maar in Zuid-Frankrijk, hoog in de Pyreneeën, dicht 
bij Andorra. Ze is daar bij haar dochter, die daar sedert een jaar een camping 
heeft en waar veel Nederlanders komen. Alhoewel ze al heel lang niet meer in 
Eibergen woont (sedert 1936), blijft ze toch contact houden met Eibergen en de 
Achterhoek, en vindt het fijn als er mensen uit onze omgeving komen. Mocht u 
haar nog kennen van vroeger, dan zou ze het leuk vinden dat te horen. U kunt 
zelfs een berichtje versturen per Email (lecerdan@lecerdan.com). Mevrouw 
Kock-Scheffers is de dochter van W.B.Scheffers (nr.31), destijds de voorzitter. 
Behalve voorzitter was hij in het dagelijks leven chef van het NS-station in 
Eibergen. Volgens een aantal personen staat Scheffers in uniform op deze foto. 
Hartelijk dank voor de vele reacties op dit zoekplaatje. 

Joh. Baake 
Email: famhaake@hetnet.nl 

Sport Staalt Spieren (SSS) ca. 1934 

Voorste rij zittend, 10 kinderen, v.l.n.r:: 
l.Gernt Kuiling, /.Bouwman, 
4.Lulof Timmermans, 5.Jan Smalen, 
7.Tony Izaks, S.Gerrit Prinsen, 
lO.Wim Heinen. 

Tweede rij knielend, 9 jongens: 
l.Gerrit te Loo, 12.Derk Meulenkamp, 
14.Wim Smalen, 15.Henk Stoelhorsl, 
17.Jan Adoifsen, 18.Jan van Gaaien, 

Staande achterste rij, 22 
20.Jopie Schol, 
23.Bennie Olthof, 
26.Gerard Wolfs, 
29.Empie Gijsbers 
32.Renimelt Bosklopper 
35.Marinus Kuiling, 
38.Hennie Kuiling, 

personen: 
21 .Jan Wieberdink, 
24.Kees van Gorcum, 
27.Tjeerd Bosklopper, 
30.Ds. E.Masselink 
33.Theo Vrendenbarg 
36.Herman Overman 
39.Johan v/d Berg, 

3.Johan te Raa, 
6.Appie Wolfs (keeper), 
9.Henk Heuveisland, 

13.Henk te Raa, 
ló.Wim Smalen, 
19.Herman Mengerink 

22.Anton Antink, 
25.Lambertus Huigen, 
28.Mathijs van Zeis 
31.W.B.Scheffers 
34.Wouter Logtmeijer, 
37.Jacob van Gaaien, 
40.Jan ten Broeke. 

mailto:lecerdan@lecerdan.com
mailto:famhaake@hetnet.nl
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Ditmaal twee foto's. Ze hebben met de muziekvereniging Excelsior te maken. 

Onze gebruikelijke vragen /ijn: 
In welk jaar werden deze foto's gemaakt? 
Waar en bij welke gelegenheid werden deze foto's gemaakt? 
Wie staan er op de foto's? 

Reacties, het liefst schriftelijk, aan: J. Baake 
Nieuwenhui/enslraatS 
7161 VB Neede 
Tel. 0545-294001 
E-mail: famhaake@hetnet.nl 

mailto:famhaake@hetnet.nl
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Scheppels Mankzaod 

Pannekooke 
H.A.Huender (overleden 1925) hef eschreven: 
Boekweitenpannekoek met karnemelk beslagen is voor hoer en burger het mor
gen- of avondmaal. Met een paar plakjes spek of met worst wordt het een goden-
spijs voor feestelijke gelegenheden. 
Veur mien waarn pannekooken bepaold gien traktatie, too'k kind wazze. 
't Sprekwoord moch dan heiten: 
"Knollen köj in den hoek neet hollen, maor pannekoek, dat vult den hoek", ik leet 
de lippe hangen, a'k zagge, dat ter pannekooke egetten mos wodden. Ik krege der 
ok nog vake zuurbrand van. Veural van pannekooke met appels. Ik hadde een 
hekkei an zoere appels, zoas belletleurs en goldrenetten. Sterappels, dat ging nog 
wel. Zuute appels, dee von 'k lekker. En peren, veural bloedperen. Pannekooke 
met stroop, dus met zuutigheid, dat was lekker. In de tied van 't roggemaeien 
kreeg ik ok wel es pannekooke bi-j den boer, woorak ging rogge binden. Dat mos 
een traktatie waezen, moor ik kon ze der nauwelijks deur kriegen in de hette. Van 
't harde warken kreeg ik gien honger, maor dors. De boerinne bakk'n van dee 
grieze pannekooken, van boekweitenmael. Mien mooder bakken ze an blom van 
weitemael. Dee waarm mooi deurbakken en hadden een goldgaelbroene kleure. 

Spekpannekooke 
Spekpannekooke, dat was van olds een traktatie veur een hoop leu. Ik kies ter 
tegenswoordig ok vake veur. Maor, spekpannekooke noo en vrogger, da's nogal 
een verschil. Tegenswoordig he'j van dat deurwassen spek, spek met een repe 
vleis derin. Maor in miene kinderjoorn hadde wi-j vet spek. Hoo dikker de spek-
laoge, hoo better 't varken. De mensen hadden vetgebrek. Al ter spekpannekooke 
ebakken mos worden, mosse wi-j eers met de gavel een zie spek oet de wimme 
halen; dan snee mien mooder met een scharp mes een paar repen van de zie af en 
die repen wodden dan in stukskes verdeeld. Dee stukskes nuumen wi-j dan hars-
jes. Een paar van dee harsjes wodden dan in de panne oetebraon en daoraover-
hen worden een leppel beslag egolten. Nao effen bakken was de spekpannekooke 
dan gaar. Zo'n harsjen kon soms lekker krom trekken onder 't braoden. Op spek
pannekooke heurn gien stroop. Dat was dubbel op en dubbel, dal is ens zo dikke, 
't Geld wassen de leu vrogger neet op de rugge. Bi-j spekpannekooke heurn wel 
roggebrood.Dat vonnen sommigen ok nog lekker, maor dat was mien te zwoor. 
Ik had toch leever gewone pannekooke met stroop of suker. 

Harsjen of hasse. 
't Woord harsjen of hasse is een heel old woord. Harst was een stuk gebraodcn 
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vleis oei de lugge van een diei Haislen was gluuiend maken, biaoden 
Een schelharste was dus een iib- of lendestuk van een vaikcn ot een koo um te 
biaoden In vioggei ticden kiegen de donieneeis nogal es een schelhaisle van de 
slacht met Pannekooke wodden viogger vake an raapoilie ebakken Dat was 
natuuili|k ok neet hel fijnste Later, too'w ons eigen baas waarn, bakken mien 
vrouw /e e an botter. 
D'i bunt dus pannekookcn en pannckookcn Neet veui niks zeg een old spiek 
woord 

"Riekeluus zeer en anneliii/s pcinnekooki dee toeU veer " 

Vidogc Wee van owluu wis, dat 'pannekookcnmes' ok de anduuding vcui den 
deuiwaaidei was ' Een van on/c iaezeis, ik gelcuve Wim Kemink, hel mien dat 
veteld 

Baar eerpelc, steiif^els en kabbes. 
A'w 't aovei 'godenspi|/en hebt, ik von dei nog ene 
'Baai eerpele' niet spekscnis ncis een i^ezodile nnuilliid In karnemelksints met 
hrnine honen erhij of een hlaadje sla w-as het een pietti^e afnissehn^ xooi de 
'deurkokken-je' van zuurkool, hoerenmoes, witte kool en raapstelen 

Die 'baar eerpele met speksause' heb ik in 't veuijooi vake /len kloormakcn met 
as giuunte enkclt bieslook Dat bieslook was in 't veui]ooi 't eerste veise giuun 
'uut den hol' Wat latei kwammcn de stengels 'Raapslelen' heit dat tegens-
woordig Dat was ok een van de eeiste vcise giuunles m mei Ze woiden in dee 
dage allenig vols te lange ekokt En daoi kreeg ik dan weei /uuibrand van 
Tegcnswoordig meugt /e mien in 't veur)oor op stengels tiakteern, /o lekker vin 
ik /e noo 
Ondertussen, a') tegenswooidig in de gruuntewinkel vraogt naor stengels, kik ow 
't winkelmeis)en an, asol /e water in 't ooi hel Stengels' Nooit van eheuid bn 
a'j viaogt naoi kabbes, denkt /e ok, da'j van een andere weicid komt bn 't 
woord 'biaodeikes', veur dce kleine jonge eerpels, dee'j mot schrapen en dan 
biaon, kent )onge luu ok neet meei Wal he'w /e toch slecht plat leem piaolen 

Vrochte, vree en tuun. 
De veurige kerc heb ik 't chad aovei iikkensposte as alscheidingen van weide
grond En zo terloops nuumen ik "vrochte" ol "viuchle" 
Daor wil ik 't noo ellen aovei hebben 
Veui 184'ï leep 't vee in ge/amenli|ke weiden op de maikegronden buten t doip 
Daoi, waoi noo de schole 't Assink' stect, daoi begon de Holterhook al / o wied 
at 't oge reiken, woeste grond met hiei en daoi wat giosland 
Dat vee wodden bewaakt dcui koo|onges, die 't vee met euin toclhooin in 'l doip 
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verzamelen en t dan naoi de weidegiond butenal dieven Tegen de middag 
kwammen /e trugge en /o legen vespertied gingen /e nog een kcei Cileul maor, 
dat de heeste in de tied volle melk gavven at /e /owied hadden elopen 't Was 
mien wel /o'n sleppeiieje 
Too /o umstreeks 1850 de markegionden wodden vcdeeld kieeg ledein boei 
/len eigen stuk weide Van too af bunt ze begonnen eui weiden at te paolen 
Vioggei mossen /e oppassen veui vee oet een andeie maike, noo mossen /e 
oppassen, dat 't vee van de vroggeie maikegenoten neet op eui giond kwam 
Bouwkempe en weiden wodden too met volle waik tegen indiingeis beschermd 
Daoi wodden wallen veui anelegd met slagholt ei op Dat waiken heilen 'wroth 
ten' en at 't ai was, en dat kosten een bonk waik, dan ha'i een gewiocht, een 
alscheiding dus Vandaor 't woord 'vrochte' ol 'viuchte' veui afscheiding 
Een andeie name kwam van 't Duutse umfiiedcn, wooi 't wooid 'Fncdhol' veui 
keikhol vandan kump Zo ontston 't Achteihookse 'viae' veui alscheidmg en 
dooi oet latei de name viae' veui 't stuk giond dat deui een umheining was ale-
schermd 
Bi-j de Baikel, neet wied van de watermolle lei /o n "viee", wooiin bi-| /om-
mcidag koobeeste weiden Dooi an heiinneit noo de stiaotnamc Viecgiaven' 

I hoen-tuun-tuin intuinen 
Een andei wooid oet dee tied is "thoen", een old woord veur "tuin" 
Um 't vee binnen 't eigen gebied te hollen, maken /e, waor gien wal met slag-
holt was, een aliasteiing deui paole in de giond te slaon en tussen dee paole gal
den te vlechten ol slieten van dennenholt 
Zo'n aliasteiing hcilen een "thoen" Op Texel gebioekt /e 't wooid "tuunwallen" 
veur de alscheiding tussen de weiden, wooit de schaope in loopt 
Thoen is een heel old woord De Duutsers zegt "Zaun" en dat beteikent daoi 
"afscheiding" 
Bi-) ons IS met thoen het/ellde gebeuid as met "viae" Met 'tuin' bedoole wi | 
gien alscheiding, maoi t teiiein binnen dee atscheiding 
A) d I in waarn, koo) d'r neet oet I-j leepen ow vaste tegen de 'thoen" 
Daorvan kenne wie| nog 't woord "intuinen" Het betekent, da-| slachtollci van 
een giepken bunt ewodden "Wat bun 'k tci daoi inetuind" (indopen) 

Taal, waora-j in kont tuinen, (vaste lopen). 
"Oe, uu, UI en ie 
Gek, wi-| /eien altied van '/oer' en '/uute , maoi 'auguiken op /oet/uui' en 
'/uuibiand' he'k nooit op /len Achteihoeks uutespiokken 
In Eibarge wodt de 'ui' vake as koite oe uutesprokken, in 't Zuuden van de 
Achtei hook meestal as "uu" huis is daoi huus', 'luis' is 'luus' en 'buiten' is dooi 
'buten' met een koite u Dee koite u is in Libaige meestal een 'oe" hoes boeten. 
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roeken, maor pluis is weei pluus en giuis is giuus 
'Buik' en 'ruit' is doveial 'boek' en 'roete'met een korte oe Een laesbook is 
'book" met een lange oe Een lange oe koj dus 't beste schiieven as 'oo' zoas 
in hook book en kooke 
A-J dus in 't Achterhoeks een 'oe' schnett, is de klank kort een "boek" is dus 
een buik en 'book' (lange oe) is dus in 't Nederlandse een 'boek' 
Leg dat een Hollandei maor es oet 
En een huit is een huuve, met een lange u en niet een koiten, zoat luu oei 't 
Westen, domeneers en zo, altied zegt Suiker is wel kort 'suker" (met een u) En 
ook kuken is een korte u Maor huude (hoeden) is lang en 'bood' is een hoed op 
't heut en ow 'hoed' (kort) is ow 'huid 't Zuiden is 'Zuuden' en neet 'Zoeden', 
ok in Eibaige neet 

En 't meervoud van 'hoes' is neet 'hoeze', maor huuze en moes wordt muuze 
Maoi bi-j miej moeze Een moes (koit) is trouwens heel wat andeis as moos 
Dat sprek i-j as een lange oe oet 
Maor, pas ter op, boerenmoos is in 't Nederlands neet boerenmuis 
Maoi een buis bht 'buize' en neet 'buuze' En een ruis in 't oor is ok in Eibargs 
plat een "ruis" Maor suizen is weer soezen 
Duuzelt 't owleu aP Of "doezelt 't ow '> Tjonge, wat een waibool 

Da's toch een raar zeggen. 
De veuiige kere he'k 't chad aover hoo'w mangs de dinge raar zegt. 
'Zoas "Jan hef zien heen ebrokken" 
Ik kwam der nog een paar tegen 
' Jansen is 't peerd dood egaon " " 't Peerd is ter mien vandeur egaon 
Dat mos eigelijk waen "t Peerd van Jansen is dood egaon" 
Maor, dat zegge wi-j neet, net zo min as "Mien peerd is dood egaon" Den enen 
boer zeg tegen den andern 't Peerd is mie'j vannacht dood egaon" 
Ok "Hie IS em esmeerd" is een rare wieze van zeggen en ok "Ze is um der van
deur egaon" 
Grammaticaal klopt dat neet Maor taal is geen wiskunde Dat moj maor veur leef 
nemmen Beide vakken bunt boeiend Met taal kom i-j de hele wereld aover, en 
zondei wiskunde wazze wi-j nooit op de maone ekommen 

Dit was 't dan dan weer veur disse keer A'j nog wat hebt, stuur 't mien astoe-
bliet Mien adres steet veur in 't buuksken 

Good gaon en laow hoppen, tot den volgenden Old Ni js 

Juni 2001 E H Wesselmk 
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