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Van het bestuur 

Filmfestival. 
We kijken met genoegen terug op het filmfestival, dat in november tweemaal een 
goed gevulde zaal trok. Het was ook nu weer hier en daar een prettig weerzien 
van oud-Eibergenaren. Ons volgende lestivai hebben we gepland op de eerste 
zondag van november. 

Een ĵ oed idee. (leef jaarabonnement Old Ni-Js cadeau. 
Het komt voor, dat een familielid of een goede kennis er blijk van geeft, geïnte
resseerd te zijn in Old Ni-js. Misschien is het dan een goed idee, hem of haar als 
verjaardags cadeau eenjaarlidmaatschap van H.K.E. aan te bieden. Het kan heel 
eenvoudig, door contact met ons op te nemen. Wij maken dan een presentpak
ketje klaar, dat we aan het door u gewenste adres verzenden of u neemt het mee 
om het persoonlijk aan te bieden. U betaalt aan ons per acceptgirokaart Euro 14. 
Dat kost een lidmaatschap sinds 1 januari 2002. En we hopen, dat de jarige na 
een jaar zo geïnteresseerd is geraakt, dat hij of zij gewoon lid wil blijven. 
Een leuke manier van ledenwerving. Want nieuwe leden hebben we altijd nodig. 

De Hof te Vaarwerk en zijn bewoners. 1188-1900 
Op vrijdagmiddag 12 oktober 2001, vond de presentatie van ons themanummer 
plaats, op de deel van De Vuurrever, de boerderij van museum De Scheper. 
Zo'n vijftigtal genodigden woonden de presentatie bij van hel boek De Hof te 
Vaarwerk en zijn bewoners. 1188-1900, geschreven door Bennie Ie Vaarwerk. De 
eerste exemplaren werden overhandigd aan zijn moeder, een aantal te Vaarwerks 
en aan de burgemeester van Eibergen, mevrouw A. Emmens-Knol (zie foto 
onder). Met voldoening kijken we terug op deze middag en in wijde kring is dit 
boek door historisch geïnteresseerden met veel waardering ontvangen. 

Uiln'ikini> van het 
eerste exeinpUuir van 
De Hof Ie Vaarwerk 
aan burgemeester 
A. Emmens-Knol 
door de auteur 
Bennie te Vaarwerk. 
(JoloJ.J.M. Olniinkliof) 
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Old Ni-Js en Themanummer. 
Behalve aan ons volgend Old Ni-Js, dat we in juli hopen uit te geven, werken we 
aan een themanummer voor 2002. We hopen, dal hel lukt, de cuiluurhislorische 
beschrijving van het Eibergse landschap uil te geven samen met de uilgever 
Matrijs, de gemeente Eibergen en hel Gelders Genootschap. 

Ledenvergadering 13 april 2002. 
We nodigen onze leden bij dezen al uit voor onze jaarlijkse algemene ledenver
gadering, die we houden op zaterdagmiddag 13 april in hel Muldershuis bij de 
Mallemse Molen. Aanvang 14.30 uur. 
We beginnen natuurlijk met de huishoudelijke vergadering, waarin hel bestuurs
beleid van de vereniging in het afgelopen jaar aan de leden ter goedkeuring moet 
worden voorgelegd. 
Twee bestuursleden zijn periodiek altredend: de voorzitter E.H. Wesselink, die 
zich herkiesbaar stelt en J.H.J. Aarnink, die zich niet herkiesbaar stelt. We zoe
ken dus een bestuurslid, dat de plaats van Jan Aarnink wil innemen. 
De plaats van de heer H. Grobbec, die jarenlang Oud-Beltrum in ons bestuur ver
tegenwoordigde, is inmiddels ingenomen door G.B. Maarsc uil Beltrum. 

Na de pauze: binnendoor en buitenom. 
Zo heet het boekje,dal in Zicuwenl is uitgegeven naar aanleiding van hel in ere 
herstellen van de oude kerkpaden in Zicuwenl. Na de pauze zal Anton Stortelder, 
bioloog uit Zicuwenl ons aan de hand van dia's vertellen over dit interessante his
torisch project. 

Excursie 2002 

Datum: vrijdag 24 mei van 11.00 tot 19.00 uur. 
Reisdoel: Zutphen en Bronkhorst. 
Vertrek 11.00 uur vanaf parkeerplaats achter muziekcentrum 't Spieker. 
Kosten: 22 euro per persoon. 

Al enige jaren hadden wc plannen om eens een excursie te ondernemen naar 
Zutphen, zo dichtbij en zo interessant vanwege zijn historie, die hier en daar zo 
verbonden is met Eibergen. Immers, de Berkel verbindt ons met Zutphen, dat in 
de middeleeuwen behoorde tot de Hanzesteden, die handel dreven met de landen 
aan de Oostzee. 
In hel centrum van Zutphen rond de Si. Walburgkerk bevinden zich een aantal 
gerestaureerde, monumentale gebouwen, die van die rijke historie getuigen. 
Daarom alleen al is een bezoek aan Zutphen de moeite waard. Maar er is meer. 
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Dc' prachtige St. Wtilhurgskerk 
U' Zulplien in voorjaarsgroen. 

Flcn van de tien mooiste. 
De monumentale Sint Walburgkerk is één 
van de tien mooiste kerken van Nederland 
en wordt dan ook jaarlijks door meer dan 
4().()(){) belangstellenden bezocht, in de 
kerk bevindt zich de beroemde Librije, een 
unieke middeleeuwse boekenverzameling 

uil de lijd, dat de boekdrukkunst nog in haar kinderschoenen stond. En ook de 
poten van de duivel zijn er te zien, die hel monnikenleven bedreigde. In de kerk 
zijn gewelfschilderingen te zien, die gelijkenis vertonen met die in de Hibergse 
oude Si. Mattheuskerk. 
Een gids zal ons er uitgebreid over vertellen. 

De Pelikaan. 
Vlak bij de kerk slaat het zeer sfeervolle theehuis De Pelikaan, bekend in heel 
Nederland en ook bezocht door koningin Beatrix tijdens haar bezoek op konin
ginnedag vijfjaar geleden. 
Het is ons gelukt, dat theehuis voor ons te reserveren voor onze "lunch", bestaan
de uil een kop thee of koffie met krentenbrood. 

Niet op zaterdag!! 
Maar zowel de kerk als de Pelikaan konden we slechts reserveren op vrijdag 
24 mei 2002. Dus niet op een zaterdag, helaas! 
En vanwege de kerkopenstellinj^ 's middags voor individuele bezoekers moe
ten we om 11.45 in Zutphen zijn. 

Vandaar ons ongebruikelijk vroege vertrek. 
Desondanks hopen we een bus vol H.K.E.ers mee naar Zutphen te krijgen. 
Na de koffie maken we nog een korte wandeling rond de kerk, waar enkele inte
ressante dingen te zien zijn, die alleen ingewijden (zoals wij) welen. 
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Oiid siKuiljc UI lirdiikhorst 

Bronkhorst. 
Van Zulphen vertrekken we naar Bronkhorsl, het kleinste stadje van Nederland, 
eens de zetel van de heren van Bronkhorsl, die ook in Eibergen ooil wat in de 
melk te brokkelen hadden. 
in de kapel hangen nog enkele wapensehilden van de illustere heren. 
Voor lielliebbers staat in Bronkhorst mr. Diekens uil Good Old England klaar om 
ons door het piepkleine stadje te leiden, waar ook een piepklein Diekens muse
um is met allerlei spullen uil de romans van de Engelse 19e eeuwse schrijver 
Diekens. 
En tenslotte leggen we aan in hotel-restauranl De Gouden Leeuw, waar we wor
den ontvangen door iemand uit Eibeigen, die daar sinds kort als 'patron des cui
siniers' werk/aam is. 
Onze verwachtingen over dit door ons uitgestippelde uilstapje zijn hoog gespan
nen. We hopen op veel deelname. 

Opgave via bijgesloten aanmeldingsformulier of telefonisch bij 
Annie Busink, Lariksweg 23, 7151 XV Eibergen. 
tel.545-471498. b.g.g. 0545-472517. 

De commissieleden: Annie Busink, Dick Somsen, Hennie Wesselink. 
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Honderdtwintig jaar 
Cementwarenindustrie in Eibergen 
Smit en Mengerink v/h Huender en Jongsma, 
ECB Bouwcenter b.v. 

Historisch overzicht 
ECB Bouwccntei, de moderne, dus wat Engels klinkende naam voor een van de 
oudste indusliicen van Eibergen, is dit jaar, tompleet met tankstation, veihuisd 
naai het industrietenein aan de Groenloseweg Daaimee veidween ook dc/e 
indusliie uit het doipstenlium Wat heel tenlrum Toen de opiithter, HA 
Huender hel in 1884 verplaatste van de Haaksbergseweg naai de plek an de 
bane', dus vlak naasl de pas aangelegde spooibaan lag het niet in het tentium van 
het doip, maai luim ei buiten in een nog open ruimte 
De verhui/ing van het bediijl naar hel industrieterrein aan de Groenloseweg en 
het feit, dat dit Eibergse industrie- en handelsbednjl in dit jaar 2001, honderd
twintig jaar bestaat leek mi| voldoende aanleiding om naspeuring Ie doen naai 
de gesthiedenis van dit bediijt 

De stichter H.A.Huender (1849-1927), man van de vooruitgang. 
De slithtei H A Huendei was een man, die in 
de tweede hel II van de negentiende eeuw aan de 
wieg stond van veel veiandenngen, die een 
giole etonomisthe vooiuitgang van hel platte
land leweegbiathten 
Hl) en meester Leppink mogen de piomeis 
genoemd worden van de vernieuwingen op 
landbouwgebied beide waien de stuwende 
kiathlen achtei de opiithting van Libeigse 
afdeling van de Geldeise Maatsthappi) van 
Landbouw en de toopeiatieve /uivellabuek 
Eibeigen met als gevolg de /o nodige kwali 

Ucndnk {lliiii} Arnold UiuncUi leitsvei betel ing van de /uivelpiodutlen en 
24 I IS49 15 7 1927 tevens werkgelegenheid onder boeien en boe-

lenarbeiders Met een /ekeie liols tonstaleeide 
Huendti dat in 192'ï de /uivellabuek pei |aar / "SOOOO, aan iijloon uitbetaalde 
aan de melkiijdeis en dal de /uivtllabiieken te Eibeigen en Beltium tesamen 17 
miljoen kg melk per jaai veiwciklen Wat een vooruitgang op landbouwgebied 
sinds /i)n komst naai Fibeigen in 1873' 
Huendei nam volop deel aan het iTiaatsthappeli)k leven, hij /al in het bestuui van 
talii|ke verenigingen en was een tijdlang vite-voorzittei van de Geldcis-
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Ovenjsselse Zuivelbond Hij trad op als schatter van landerijen /oals bij de ont
eigening van gronden voor de aanleg van de lokaalspoorweg dooi Eibergen, hi) 
was in 189') bcliokken bij de noimalisalie van de Beikei en bi| de aanleg van de 
spool weg Neede-Hellendoorn (later busroute OAD), en die van de liam van 
Lichtenvooidc naar Groenio 
/i |n biede oiientatie wieip viuchten al Hi) werd deskundig op veel teireinen met 
als gevolg, dat hi) werd benoemd tot lid van de giote staatscommissie vooi de 
landbouw In het kadei van de modernisering in de landbouw schreef hij als 
bestuuislid daarvan in 1912 een aantal schetsen ovei modcrniseiing van het land-
bouwbedii)! voor Twenthe en de Gi aal schap Zutphen 
In Eibeigen was hij van 1910 - 1920 raadslid en van 1919 1920 zelfs wethou-
dei 
Zijn streven naar vooiuitgang vond volgens hem/elf te weinig wcei klank bi| het 
gemeentebestuur, dat in de 19e eeuw in gebieke bleel in/ake het veihaiden van 
de wegen naar omliggende gemeenten van Eibergen Het ontbreken van goede 
veibindingen hield de economische vooruitgang tegen ') 
Huendei hoorde met /i|n vooiuitgangsgelool tot de bovenlaag van de Eibeigse 
buigeiij, die in de negentiende eeuw politiek en ook keikelijk libeiale opvattin
gen huldigde In /i)n boek "Eibergen, voorheen en thans" komen enkele van die 
liberale opvattingen om de hoek ki|ken Zo nam hi) in de negentiende eeuwsc 
schoolstii|d stelling tegen de stichting van "sektescholen", /oals hi) de scholen 
voor chiisteli|k en rooms katholiek ondeiwijs noemde Ze dieigden met hun duie 
schoolpaleizen de gemeentetinancien Ic luincicn' 
Daarnaast vreesde hi| maatschappeli|ke veisnippeung teiwi|l men juist voorde 
economische vooiuitgang (/ekei op agraiisch teucin) de handen ineen moest 
slaan Ook constateerde hi), dat in de hervormde kerk de spli)t/am was doorge
drongen een keikgebouw vooi de Gerei oimeei den en vooi de Protestantenbond 
waren daai van het bcwi|s 
Maai hl) had wel meegeweikt aan die spli)t/wam want hi| was in 1895 bestuurs
lid geworden van de afdeling Eibergen van de Ned Prot Bond, die toen weid 
opgericht ) 

OfHcier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Toen hij in 1927 na een slepende /lekle overleed, /oals het Eibergs Nieuwsblad 
van 15 |uli van dat )aai meldde, deed dit blad uitvociig verslag van de indiuk-
wekkcnde begialenis Een bewijs, dal /i)n in/et vooi maatschappelijke veibele 
iingen meei dan lokale ei kenning had gevonden, was /ijn benoeming tot olliciei 
in de Oide van Oianje-Nassau geweest, vooral bedoeld als eikentchjkheid voor 
/i|n werk als lid van de staatscommissie vooi de landbouw Ik gelooi met, dat na 
hem ooit nog een bibeigenaai de/e hoge koninklijke ondeischeiding is ten deel 
gevallen 



Huenders afkomst. 
Huendeis oveigioolvadei was in Doetinthem ictlor van de lali|nse school 
geweest / i jn gioolvadei was picdikant, laatslclijk in Silvolde / i)n vadei was 
praktisch zijn hele loopbaan predikant van Ni|bioek een doip|e ondei de 
gemeente Voorst, 1'/ uur gaans ten Westen van Deventei 
Maar mcikwaardig genoeg, Huendeis giootmoedei kwam uit bibeigen 
ben tabel van due geslachten Huendei Aalbeis veiduideli|kt de lamilierclalies ') 

Gcsina ten Calc 
gcb±l780 
te El bergen 

Fverard Aalbcrs 
(lechtei le lerboig) 

Dcik Hucndcr 
(1765 1843) 
geb D'chcm 
predikant 

H A Wcddclink 
( 1769 1847 
geb Enschede 

Berlha C A M Aalbcrs 
1805 1882 

Ilcndiik Arnold IlLieiidci 
(1849 1927) 

getr 
X 

1825 tc le ibor" 

(gcli Fibcrgcn 1896) 

Rutger Hendnk Ilucndei 
(1796 1873) 

pred te Nijbroek 

Lambcilha ter Braak 
(1866 1939) 

Uit het huwelijk van Rutger Hendnk Huender met Bertha Aalbers werden maar 
helst 12 kinderen geboren, waarvan Hendnk Arnold de jongste was 

Eerste eontatten met Kiber}>en. Smits-Hiiender. 
In 1864 ontstonden de eeisle banden van de Huendeis met I ibeigen In dat jaai 
trouwde een dochter, Euphemia Johanna, (geboren in 1X41) mei de twaalf jaar 
oudere Egbert Jan Smits uit Eibergen, van beroep steeniabnkanl en koopman, 
wiens bioei in 1879 burgemeester van Fibergen werd 
Helaas duuide haai huwelijk slechts negen |aai I gbeil lan oveileed in 1873 op 
42 )ange leeftijd Euphemia bleel mei een dochtertje van 7 |aai achtei 

H.A. (Hein) Huender, eerste Kiber}jenaar met een H.H.S. diploma. 
Hein Huendei had een vooi die li|d /eci modeine opleiding genoten In 1863, tij
dens hel tweede kabinet Ihoibecke kwam een nieuwe onderwijswet lol stand, 
waaibij een geheel nieuwe voim van vooitge/el ondeiwijs weid ingevoeld de 
H B S Hogeie Burgers School, die met /oals de klassieke latijnse school (gym
nasium ) opleidde voor de univeisiteit, maar vooi hogeie lunctics in handel en 
nijverheid Daaivooi was vooral gedegen ondeiwijs in wis- en natuuikunde 
nodig, die als basis vooi de /ich snel onlwikkelende techniek weiden be 
schouwd Cicen theoietisch ondeiwijs, geiichl op de geesleswelenschap|:)en, maai 
op de maatschappelijke leahteit 
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llni:eii vooraan ui de Nieuwslraat (thans J.W.IIai^eniansIraal) omstreeks 1900. 
Het meest rechtse was waarschijnlijk de wonini^ van E.J. Smits. Voor hem woonde daar 
burgemeester van Heeckeren en na hem ^ijn dochter Use Ledehoer-Smils. Het pand links 
stcmd hef^ln 20e eeuw hekend als pension Ledehoer. 

Hein Huender was in 1863 net 14 jaar en werd toegelaten tot de tweede klas van 
de pas opgerichte H.B.S. met vijfjarige cursus te Deventer. Met het H.B.S.-diplo
ma op /ak werkte hij enkele Jaren in verschillende fabrieken in Groningen en 
kwam tlaarna terecht bij een aardappelmeelfabriek te Frankfurt a/d Oder. 

Zaakwaarnemer in Kil)er}ien 
Hij was daar nog maar kort, toen zijn zwager Egbert Smits in Eibergen ziek werd 
en overleed. Hein reisde naar Fibergen en werd zaakwaarnemer voor zijn zuster. 
Het bleef echter niet bij die twee llucndcr-kinderen in Fibergen. 
Tussen 1X74 en 1900 vestigden zich alle vier ongetrouwde zusters in Eibergen 
evenals zijn broer Gerard, die tot 1902 hoofd van de lagere school in Nijbrock 
was geweest. 

Huwelijk. 
In 1896 trouwde Hein, 47 jaar oud, met Lambertha ter Braak, de dochter van 
notaris G.E.H, ter Braak, die zeventien jaar jonger was. Ze gingen wonen aan de 
spoorbaan bij zijn bedrij!". 
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Zelf constateerde hij aan het eind van zijn leven, dat dit huwelijk hem rust had 
gegeven. Twintig jaar had hij als vrijgc/el zich wijd en zijd met allerlei maat
schappelijke zaken bemoeid, waarvoor hij veel op stap was geweest. Zijn eigen 
bcdrijl had eronder geleden. Door zich na zijn huwelijk, dal hem meer aan huis 
bond, meer op het eigen bedrijf te concentreren, ging het met de bedrijfsresulta
ten crescendo. 
Hel werd voor hem "oogsttijd"; de zuivelfabriek te Eibergen kwam er, zijn werk 
in de staatscommissie werd beloond met een hoge koninklijke onderscheiding en 
hij was van 1910 -1920 raadslid en zelfs twee jaar wethouder. 

Hein Hoender en Bertha ter Braak hadden ccn goed huwelijk. Het bleef kinder
loos. Daarover sprak men niet. Bertha genooi groot aanzien en waardering in 
Eibergen. Zij leidde o.a. jarenlang de zondagsschool van de Nederlandse Protes
tantenbond en was bekend om haar mooie kerstverhalen. 
"Zij was velen tot zegen" staat op haar grafsteen op hel kerkhof op de hoge oever 
aan de Borculosewcg. 

Woonhuis van H.A.Huender, later van Smit en Mengerink aan de Nieuwstraat "an de 
spoorhane". Op achter}>rond hel gebouw van de Coop.Landbouwvereniging (CLV). 
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Cornelis Jongsma. (2-6-1854 - 1-11-1923) 
Zoveel er over H.A. Huender te vertellen valt, zo weinig over zijn compagnon 
Cornells Jongsma. Deze vestigde zich eind 1880 in Eibergen als medebewoner 
van huisnummer A. 116. Daar woonde notaris G.E.H, ter Braak, die deze jonge 
ongehuwde man zonder beroep, blijkbaar inwoning verschafte. 
Jongsma was in Dockum geboren en kwam in 1880 van Leeuwarden naar 
Eibergen. Men kan zich afvragen, welke relatie er bestond tussen deze Dok
kumer en notaris ter Braak in Eibergen, dat die hem in zijn huis opnam. ') 
in 1891 staat als zijn beroep vermeld: fabrikant. Hij was toen dus inmiddels com
pagnon van H.A. Huender geworden. Huender en Jongsma vonden elkaar blijk
baar al snel, want kort na Jongsma's komst in Eibergen is hij al Huenders com
pagnon in de cementsteenfabriek Huender en Jongsma. 
Jongsma nam in het jonge bedrijf de administratie voor zijn rekening en irad dus 
weinig naar buiten. Hij trok zich echter al vrij spoedig uit het bedrijf terug. In het 
bevolkingsregister staat dan achter zijn naam het beroep van kunstschilder. 
Jongsma huwde in 1893 te Amsterdam met Georgina Eleonora Alice Seibels, 
(geboren 13-5-1851). Het was dus geen jonge bruid. Een ambtenaar noteerde met 
potlood bij haar naam, 'weduwe van I.B.Braunslahl'. In 1894 bouwde 
het echtpaar Jongsma een nieuw huis in de Grotestraat tegenover de villa van J.E. 
Prakke. De eerste steen van dit nieuwe huis werd in augustus 1894 gelegd door 
I.B. Braunstahl. Was zijn vrouw nu weduwe, toen ze met Jongsma trouwde, of 
was ze gescheiden? Van kinderen hoort men niet. 
Mevrouw Jongsma overleed in 1916. Van Jongsma's genegenheid voor haar 
getuigt een dichtregel van de Duitse dichter Schiller op haar grafsteen op het 
kerkhof aan de Hoge Oever, Borcuioseweg,: 

"Ehret die Frauen, sie flechten und wehen 
himmlische Rosen ins irdische Lelden " 

Het echtpaar Jongsma had, evenals het echtpaar Huender, geen kinderen. 
Jongsma bleef na het overlijden van zijn vrouw niet lang meer in Eibergen. Hij 
vertrok in 1918 naar Soest. Aan hem heeft Eibergen alleen het witte huis 
D'OVERKANT aan de Grotestraat te danken. Maar wie weet dal nog? 

Het huis van Jongsma: Villa "D'OVKRKANT". 
Het huis van Jongsma werd na diens vertrek uit Eibergen gekocht door J.E. 
Prakke, die woonde in de villa er tegenover. Het kreeg dan ook de naam 'D'O
VERKANT'. Hij kocht het met de bedoeling, dat zijn zoon Jan E. (1903-1985) 
er zou gaan wonen, als die getrouwd zou zijn. En zo is het gebeurd. Na een over
bruggingstijd, waarin de procuratiehouder Treffers van de fa. Prakke erin woon
de, betrok Jan E. Prakkc de villa die toen de naam d'OVERKANT kreeg, met 
zijn vrouw J.H. Prakkc-ten Houten. Jan E.Prakke overleed in 1985. Zijn vrouw 
woonde er tot 2001. Toen moest ze het wegens hoge ouderdom verlaten. 
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Huizc D'OVERKANraan de 
Grotcstraat. Die luuiiu krcci^ 
hel, locii .Uut E. I'nikkc er 
woonde, liet werd {onder de 
luuim Heideliof?) in I9IS korie 
tijd gebruikt ah retraitehuis 
door de Woodhrooker.s-
vereenii>ini^ Holliind, .stond op 
de:e an.sii hikaarl. 
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Een j»()ed lijkend portret en 
een vreemd lopende vader. 
H.Odink, die van jongsaf aan 
veel in de fabriek van Huender 
en Jongsma kwam, vertelde in 
1972 over Jongsma: 
"Van hem weet ik alleen nog, 
dat hij sehilderde. Op een keer 
zagen we, uit school komend 
(die stond op de Hagen), 
iemand aan een schildersezel 
zitten om de "etalage" van een 
snoepwinkeltje op de Hagen 
vast te leggen. De Hessen met 
gele, rode en groene zuurtjes 
werden door "meneer" Jongs
ma op het doek vastgelegd. 

Ook personen portretteerde hij, zoals "Herman Dolf' (Hielbrink) bijvoorbeeld, 
een van de werkers op de fabriek. Dal niet iedereen de juiste gelijkenis zag in zijn 
portretten blijkt uit het volgende verhaal: 
Toen hel portret van Herman Dolf klaar was, werd deze uitgenodigd om op zon
dagmorgen op Jongsma's villa (thans D'Overkant aan de Grotestraat) te komen 
om het werkstuk te bezichtigen. Herman nam zijn zoon mee, die hij vooraf goed 
college had gegeven. Meneer Jongsma zou vast wel aan junior de vraag stel-
len:"Kereltje, weet jij, wie er op dit schilderij staal?" In het bijzijn van mevrouw 
Jongsma gebeurde dit dan ook prompt en het enthousiaste antwoord van Dollje 
was:"l3a's Vader!" De vreugde van meneer Jongsma was groot en Herman werd 
alvast een glaasje ingeschonken."Zie je nu wel", sprak hij tegen zijn vrouw, "een 
kind spreekt de waarheid. Het ziet de gelijkenis, jij wou er niet in geloven, dat 
het een goed stuk was.!" Herman vond het natuurlijk builengewoon, in ccn 
woord prachtig. Alleen wist hij het bij hun thuiskomst niet allemaal zo precies 
meer en zoonlief vond, dat vader wat vreemd liep op de terugweg." 
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Huenders boerderij in het Looveld . 
Op het teiiein van de boeideni Stomps I ooveld aan de I oovciderweg stonden in 
de negentiende eeuw enkele veldovens, waai nog stenen weiden gebakken 
Huender noemde ze 'de Smitsovens' 

Ze waren van Egbert Jan Smits, zijn 
zwager Die was met alleen stecnlabn-
kanl geweest in hel 1 ooveld lli) had 
daai ook veel landen|en, heidevelden 
en bossen 
Gei haul Stomps van de boeideiij 
1 ooveld aan de Loovelderweg 2 weet 
nog dat /i)n giootvader het boeidenj-
t)e 1 ooveld in pacht had van Huender 
en dat Huendei daai in het 1 ooveld 
veel akkei- en weidegrond en bossen 
be/at El stonden schuien op, /o'n 
vi|ttig metei van Stomps' boerden) 
vandaan Daann stond lluendeis vee 
gestald dat vei/oigd weid door 
Stomps' grootvadei Ook van Hemert 
weikle veel op Huendeis bedii|l daar 
I Odink veimeldt, dat Huendei daai 
111 Rekken al proetveldjes aanlegde om 
beteie landbouwmethoden Ie bepioe-
ven Hl) /OU nog veel van /ich laten 

Gil Motnps \uii ilooulü horen op landbouwgebied 
Het boerderijtje Looveld had volgens 

Stomps al een woonhuis met een gang Men viel ei dus met met de vooideur par
does de woonkeuken binnen, zoals bij veel boeidenjcn het geval was 
In die gang had Huender een soort kantoortje Daar hield hij de bednjisboek-
houding bi) en betaalde hij zijn werklieden 01 Huender dit alles deed als eige-
naai ol als zaakwaainemei van zijn zustei, is niet te achteihalen 
Vanuit zijn jeugd was hij bekend geiaakt met het boeicnbcdii)! Hij was opge
groeid in een pastorie, waarbij een boerenbedrijf van 2S ha hooide De predikant 
was tevens zelf verzorger m die dagen Met deze jeugdeivaimg en zijn inlclli-
gcntie en waarnemingsvermogen zag hi| in toen hij het boeienbedrijl in Rekken 
moest leiden dal de achtei stand in de landbouw gioot was als gevolg van vei 
ouderde landbouwmethoden en dat ook de zuivelbereiding in Eibergen nodig 
veibeteimg behoelde, wilden de boeien met hun pioduclen kunnen meedingen 
op de expoilmaikl Deze piaklijkeivaimg heelt ei zekei toe bijgediagen, dal hij 
zich vooi modermsenng in de landbouw en veeteelt heeft ingezet 
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Hel ging hem in de eerste jaren in Eibergen niet voor de wind. Van zijn zus 
Johanna hoorde hij, dat /ijn broer Bcrtiis in 1876 (Hein was toen driejaar in 
Eibergen) tijdens een bezoek in Eibergen tegen haar had ge/egd: "Ik wou, dal we 
voor Hein maar een vaste betrekking konden vinden, die hem ƒ 200.- per jaar 
opbracht, dan kon hij hier in Eibergen wel leven". 
Hein memoreerde het aan het eind van zijn leven met een glimlach. Hij had in 
1920 zijn bedrijf voor ƒ HO.OOO,- verkocht en kon hel zich moeiteloos permitte
ren om in het Huender-Aalbersfonds, een familietbnds, een bedrag van /' 1000,-
cash te storten. 

Na Huenders dood zijn de landerijen en bossen in hel Looveld deels verkocht en 
deels geschonken aan Rekkenaren, waarvan er verschillende voor Hucnder had
den gewerkt, aldus G. Stomps. 

Smitsovens 
Volgens de vader van Gerhard Stomps werden er in Huenders tijd nog stenen 
gebakken in de Smitsovens. In die tijd werd de leem uit de 'leemkoelen' nog per 
ossenkar naar de ovens vervoerd. 
Bij Stomps zijn omstreeks 1970 nog enkele ovenroosters en een leemschopje op 
het erf gevonden, toen de vroegere leemgaten, ontstaan door het afgraven van de 
leem voor de steenbakkerij werden "lieke maakt', deels met zand van de zand
vang te Rekken, aldus Stomps. De kolken die daar nu nog zijn, zijn in de twin
tigste eeuw ontstaan door uilgravingen voor een steenfabriek in Rijssen. 
Al snel lijkt Huendcr begrepen te hebben, dat hel met de steenbakkerij daar in het 
Looveld op een eind liep. Door de slechte, modderige wegen werd het vervoer 
zo duur, dat men de concurrentie met de per spoor aangevoerde IJsselsteen niet 
meer aan kon. Met teleurstelling constateerde hij, dat het gemeentebestuur geen 
enkele medewerking verleende voor verharding van de wegen, ondanks het feit, 
dat er daardoor een einde kwam aan een stuk werkgelegenheid voor mensen in 
Rekken, want er werkten daar in die tijd een flink aantal mensen. Dat weet ook 
Gerhard Stomps te vertellen. 

V.l.ii.r. uil lic i^crcctl-
schdp.sschiiLir van 
(i.H. Sloinps: 
v.l.n.r. een maispoUer, 
een leemschupken en 
een spaonnrepe. 
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Iets nieuws, een cementwarenfabriek. 
Na enige tijd ontstond bij Huender de idee een eigen cementsteenfabriek te 
beginnen, iels geheel nieuws voor die tijd. 

Hij begon zijn fabriek in 1881 in het gebouw aan de Haaksbergseweg, waarin nu 
de Gcmavo is gevestigd. Toen in 1884 Eibergen een spoorstation kreeg, aarzel
de Huender niet lang en kocht een terrein 'vlak an de bane', dicht bij hel spoor
station en vestigde daar zijn cementwarenindustrie met woning. Zelf sprak hij 
van cementsteenfabriek. 
Huender woonde er tot 1920. Toen verkocht hij het bedrijf en verhuisde hij van 
het huis aan de spoorbaan naar het witte huis aan de Grotestraat, voordien 
bewoond door zijn schoonvader, notaris ter Braak. 

Fahheksgehouw (JEMAVO aan Haakshergsewc'i^. 
Hierin hcgon Huender in IHHI met :ijn cementfahriek. 

Cement 
Huenders levenswerk werd dus de Eibergse Cementsteenfabriek Huender en 
Jongsma. Het vervaardigen van cementsteen was honderdtwintig jaar geleden 
iets geheel nieuws. 

Cement was in die tijd een nog vrij onbekend product in de bouwwereld. Werd 
dit materiaal vermengd met wateren zand, soms ook mei kalk, dan verkreeg men 
betere metselspecie dan de lol dan toe bekende. Werd dit cement vermengd met 
water, zand en grind in een speciale verhouding, dan kreeg men beton; met ijzer 
ertussen gewapend beton. Deze producten kregen een duurzame hardheid, niet 
door verhitting, zoals bij baksteen, maar door scheikundige werking lussen 
water, cement, zand en grind. 
Cement wordt verkregen door koolzuurhoudende kalk en klei te breken en in 
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rotorovens te veihitten tot 1400° C De zo ontstane (cement)klinkers worden dan 
wecrondei toevoeging van gipssteen ti)n vermalen en veipakt in de bekende zak
ken Het weid bekend ondei de naam Poitlandcement Ol die naam te maken 
heeft met de stad Portland in het Westen van de USA kon ik met achterhalen 
De in Eibergen verwerkte en verhandelde cement kwam jarenlang uit Duitsland, 
in latei jaren aangevuld met hoogovencement en de / g ENCl-cemcnt van 
Nederlands iabiikaat 

Als men bedenkt, dat beton pas in 1850 voor het ceist werd ontdekt en toegepast 
door een Fransman, die een klein bootje maakte uit een ij/eien netweik, bestie-
ken met cemenlmoitel, dat in 1855 werd tentoongesteld op de weieldtentoon-
stelling in Paiijs en dat pas in 1867 een /ekeie Monier patent aanvroeg op zijn 
wij/e van betonbeieiding, die leidde tot hel vervaaidigen van betonbui/en, 
"monierbui/en" genoemd, dan kiijgl men lespect vooi Huendei, dat hij al m 
1881 begon met het in serie vervaardigen en verkopen van de/e Momerbuizen 
Hierdooi legde hij ook de basis voor de handel in cement dooi de bibeigse 
cemcntwaienlabiiek Vooi de toenemende bouwnijveiheid werd Huendei en 
Jongsma, latei Smit en Mengeiink een belangiijke leveianciei van dit product 
Daarnaast maakte hij er een handelsbedrijI van, want vooi de landbouwers ver
kocht hij ook kunstmest, biandstoilen en alles, wat een boeienbediijl nodig had 
De landbouwcoöperaties bestonden nog met Hij hielp /e opiichlen, maai weid 
tevens hun concurient 

Huender piediktc met alleen de vooiuitgang hij deed er ook /ijn voordeel mee 
Zijn ondernemingsgeest weid beloond, want tachtig jaai lang /ouden de cement-
tegels, draineerbui/en en duikers m het door hem gestichte Eibergse cementwa-
renbediijl woiden veivaardigd 
De productie van momeibui/en weid circa 1930 veivangcn door ongewapende, 
gestampte ol gegoten betonbui/cn Aannemei H Odink vcitelt Ioen in decern 
ber 1926 mijn grootvader op 76 jaiige leeftijd oveileed was hij nog /eei koit 
geleden bezig geweest, in eigen werkplaats, om nog wal kleine modellen te 
maken, vormen voor '/eventjes, tientjes, twaall o( vijltien centimeters' monier 
bui/en Daaina kwamen al gauw de veibeteide stalen mallen vooi de pioductie 
van betonbuizen 

De naam Huender en longsma' sierde hel bedujt een lange leeks van jaren 
(1881-1920) Toen weid het door Huendei verkocht aan de heren Smit en 
Mengerink uit Neede De naam 'Huender en Jongsma' maakte in de volksmond 
geleidelijk aan plaats vooi 'Smil en Mengeiink' 
Thans piijkl op de vijl viachtwagens van het bediijl de naam bCB Bouwcenter 
bv 
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Smit en Meiifjerink, voorheen Huender en Jonj^sma. 

Hel eticli/kc niulcn xcihoiiwdc luns \(in Siinl en iVIcnt^ciink Links woonile tie fdiii. Sniil 
en rechts cum de kant van de spoorbaan de jam. Menf^ernik . 

In 1920 70cht Huender, inmidddels 71 jaar oud, een opvolger voor /ijn bedrijf. 
Die vond hij in de twintigjarige L.G. Smit uit Neede, die bij Soeters de admini
stratie van de jamfabriek deed. Smit vroeg H.(Hendrik) Mengerink, die metse
laar-aannemer in Neede was, en getrouwd met een zuster van hem, of hij mee 
wilde doen en /o kochten /e het bedrijf van Huender. Smit nestelde zich op het 
kantoor en Mengerink belastte zich met de zaken in de fabriek. 
De naam werd toen "Smit en Mengerink, voorheen Huender en Jongsma". De 
laatste toevoeging onder uitdrukkelijk beding van Huender. 
Ze richtten de woning zodanig in, dat beider gezinnen daarin wonen konden, 
Smit aan de dorpszijde, Mengerink aan de kant van de spoorbaan. 
Ruim dertig jaar leidden Smit en Mengerink het bedrijf. Het ging hun goed. Het 
bedrijf lloreerde, ze kochten her en der grond en bouwden er huizen op, o.a. 
enkele dubbele burgcrwoningen aan de Klaashof- en de Parallelweg . 
Het is een merkwaardige beschikking van hel lot, dat beide kort na elkaar over
leden, eerst Smit en zijn vrouw, beide in 1950 en in 1952 overleed Hendrik 
Mengerink, 63 jaar oud. Beide werden opgevolgd door hun zonen. De zoon van 
Smit, J.H.(Joop), betrok met zijn jonge vrouw, alTcomstig van Veldkamp uit 
Haarlo, het woongedeelte van zijn ouders. 
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Mcvrouw Mengerink blcci", na het overlijden van haar man, wonen aan de spoor
baan. Haar zoon H.J. Mengerink (Herman), ging wonen aan de Haaksbergscweg. 
De naam Smit en Mengerink bleef tot 1981 gehandhaai'd en bepaalde dus twee
maal dertig jaar de naam van het bedrijf. Toen moesten de beide directeuren, 
J.H.Smit en H.J.Mengerink, gedwongen door ziekte, hun taak haast gelijktijdig 
neerleggen. De geschiedenis herhaalde zich. 
De zoon van Herman Mengerink, Henk Jan, is de huidige directeur. Doordat J.H. 
Smit slechts een zuster heeft en geen broers en als nakomelingen drie dochters, 
was er geen opvolger voor het bedrijf uit de familie Smit. 
Bij een verbouwing als gevolg van modernisering in 1972 werd hel woonhuis 
aan de Nieuwstraat bij de vroegere spoorbaan gesloopt. Al sinds 1970 woonde er 
geen directielid meer bij het bedrijf. 
Het bedrijf kreeg de naam Eibcrgse Cementwarenfabriek en Bouwmaterialen-
handel b.v. en werd een modern handelsbedrijf, waar geen betonringen en 
ccmenttegels meer worden vervaardigd. 

Herinneringen 
Dank zij aannemer E. Odink (1908 - 1978), die bij de modernisering van de 
bedrijfsgebouwen van de ECB in 1972 een aantal herinneringen opschreef, krij
gen we een indruk van de werkzaamheden en de mensen, die soms jarenlang in 
het bedrijf werkten. 

De Odinks waren timmerlui en hadden een aanne
mersbedrijf in de Nieuwstraat, waar nu een fysiothe
rapie is gevestigd. De Odinks maakten de houten 
mallen voor Huender en Jongsma en leerden zo hel 
bedrijf "van binnen" kennen' 
Na grootvader E. Odink werkten er ook diens zonen 
Oerrit en Hendrik (de historicus). E. Odink, de 
schrijver van deze herinneringen was de oudste 
kleinzoon van E. Odink en later een van de drie 
directeuren van het aannemersbedrijf Odink. 
Odink begint met te vertellen, dat zijn herinneringen 
niet verder teruggingen dan 1915, toen hijzelf nog 
maar zo'n jongen was, die 's morgens koffie mei 
brood of soms pannenkoek aan zijn grootvader 

E.Odink moest brengen, die 's winters vaak in de cemenlfa-
briek werkte. 

Odink schreef: "Wat er in die jaren allemaal gemaakt en verhandeld werd, weet 
ik niet. Wel herinner ik mij, dal er kleine en grote cementringen of -buizen, 
"dukers" genoemd, gemaakt werden. 
Grootvader moest de contra-modellen (kortweg 'vormen' genaamd) voor al deze 

1» -̂ ^ " 
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Moiücrhui^cn of "duikers " op hcdiijfslcrrciu van Siiiil en Mcni^erink. 

producten maken. Deze vormen werden hoofdzakelijk van hout gemaakt met 
behulp van zinken- en ijzeren platen. Vaak werd dit werk uitgesteld tot de win
terdag; liep het tegen november, dan kregen wc Ic horen: "Volgende week ga ik 
naar de fabriek". Daar was de hele winter door voldoende werk om al die vor
men weer op te knappen en er nieuwe bij te maken. Dit werk kon allemaal bin
nen gedaan worden, terwijl 's zomers meestal buiten timmerwerk gedaan moest 
worden bij de klanten in Ribcrgen en de naaste omgeving. 
In de mallen werd, voordat er cement ingegoten werd, ijzergaas met kleine ruit
jes ingebracht, waardoor na verharding een soort van gewapend beton ontstond 
in ronde buisvorm, "duikers". Daar was bij boeren veel vraag naar voor de ont
watering van de weilanden. 
De zware monier-belonbuizen, alsmede de fabricage ervan, maakten altijd grote 
indruk op mij, als ik zo eens door de fabriek mocht lopen. 
Ook was er te zien het maken van cementen tegels, waarvan de kwaliteit ook nu 
(1972) nog nauwelijks te evenaren is. 

Verder, schrijft Odink, was er in die dagen een levendige handel in eierkolen, 
veevoeder, kunstmest, spijkers en andere ijzerwaren, alsmede een grote omzet in 
Noord-Buropees vurenhout en in Amerikaans grenen ten gerieve van de 
ambachtslieden of voor boeren en andere verbruikers". 
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VI n r bovenste rij laii lioeijink Ihininii Untbnnk Willem lioiijiiik Atenil hm Meijer 
Hendrik vd Lus 
Middelste rij Adolj Hulhnnk, Oenit tci Weeme (nut eeistc iiitv.a\e \tin l ihen^s 
Weekblad), mevr ter Weeme-ten Harkei 
Ondeisie rij linus Sloot, Hendiik te Riet Hendiik Huthiink (lleinuin en Heiidnk 
Il iel blink waren zonen van Dol/) 

Dma Kiuisim; mevi Ier Weenie ten Haikc I dki Weenu A I Meijei Ihndiik \ d Las, 
Hendrik ih ii He klei lan lieieijink {eip wai>en me I eliiike i s) 
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Dolfcn Herninii Dolf 
b. Odink haalde ook lieimneiingen op aan peisonen en vooivallen 
"Op de labiiek was aanwe/ig DoU llietbiink, nooit anders dan 'n olden Doll 
genoemd, een grote man met een /i|den pet op Diens /oon. Heiman, was ook 
van de paiti| Hi| bleel ei tot aan /i)n pensioneiing in 1943. De/e Heiman, van-
/ellspiekend Heiman Doll genaamd, eilde de /i|den pet van /i)n vadei en /o kon 
men hem daamee /ten, alsmede met een grote tabakspi|p in de mond. De pijp 
was voorzien van een wal lange, gebogen steel. 
Andeie peisonen waien Willem en lan Boei|ink, Stollei Wolls, (leiiit Maas, 
Hendiik Hietbiink, Aiend Jan Meijei, en wat latei Heiman Oidelman, Ketteimk, 
ter Maat, Jansen en \i Leppink, bijgenaamd gruus Bets (die dus veel in de biand-
stotafdeling bc/ig was) en nog veel anderen. 

Hendrik van der Las. 
Naast Dolt Hietbiink was ei als een duivelskunstenaar Hendrik van dei I as 
(18S8-I92X), meestal genoemd "'t olde Lesken", 
Hl) was veel kleinei dan 'n olden Doll, maai hi) kon lelleili|k alles maken wal de 
labiiek aan eementen artikelen nodig had, maai daarnaast ook namen en eijlers 
op gevel- en gralslenen Bovendien was hi| een man met veel humoi Hi) /ag 
/ells kans mi)n kapotte speelgoed, een puis, een hiiileki|n met touwt|es, weet te 
lepaieien Dat gebeulde op de labiiek De weikuien op de labiiek waien toen-
lei ti|d nog niet /o kostbaai 
Vein soeiale lasten en wal er nu allemaal bi)koiTit, had men nog nooit gehoord Zo 
betaalde Huendei aan Cioolvadei m de )aien van 1881 tot 1890 pei weikuui 10 
cent en vooi "de knecht" 6 cent Dit uuiloon liep in de )aien, 1910, 1917,1919, 
en 192-5 op tol 14, 17, 40 en 60 cent 
Na 1926 bleel dit uuiloon nog een tijd stabiel, doch in de jaren dertig /akte het, 
lol aan hel dieptepunt van de ciisis in 1938 lol 43 cent pei uui 
In de Tweede Weieldooilog in 1942 was het loon weer 60 cent en in 1943 was 
hel opgelopen lol 83 cent Dal hel zogenaamde schii|lloon sindsdien door allei-
lei toeslagen /o kon sti|gen, had vioegei wel niemand kunnen denken In 1960 
was hel leeds / 4 10, m 1965 / 6,50 en in 1970 / 12 ()()' 
Thans, in 2001 "schii)ft" men vooi een bouwvakkei / 85,- pei uui 

N \i Schii|lloon IS hel iiuiloonbediag, dal de aanneniei aan tie kkiiil in itkening biachl De 
knecht veidiende niindei Want de baas moest natuuili|k ook de op de weikuien drukkende 
laslen (kosten geieedschap en/ ) in lekening bienj;en en da,iinaasl ook nog enige winsl uil hel 
weik van /i|n aibeideis /len Ie behalen Oveiheailkoslen ' heel /oiels legenwooidig (I IIW) 

Ge/ien de voortdurende sli|gmg van de lonen en de kosten, kon de oude weik-
wi)/e niet blijvend gevolgd woiden en moesten ei nieuwe methodes komen om 
het bedrijf gaande te houden 
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Oiuh v\(ii;( nlo(><l\( n (l<Kin) op lx (hi/lslc ncin \(iu Siiiil in Miiii^diiik \/h lliniuUi (ii 
/oiii^sniti ml lx 1^1 II 2()( 11 uw 

In 1912 was ook de zoon van Hendiik van dei I as, lohan, al )ong aan het weik 
gekomen Ui) bleel eveneens tot aan /i|n )")ensioneiing in 196^ lli) had veel van 
de goede eigenschappen van /i)n vadei meegekregen en was dan ook in latei 
jaren een steunpilaar voor het inmiddels reeds verandciende bedii)l I en enkele 
keer liet hi), dooi eivanng wi)s gewoiden, wel eens een waai schuwing hoien, als 
er weei een nieuw systeem weid ingevoeld Dan klonk het koit en kiaehtig " 'n 
systeem van niks Dan weid ei teietht ook naai hem geluisleid 
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IVIet mii/iek ontslagen 
Dat ei in de loop van de )aien heel wal is voorgevallen, valt gemakkelijk aan te 
nemen l nkele vooi vallen wil ik tiachten na te vertellen 
In een revolutionaiie bui weid op /ekeie dag een mu/ickkoips samengesteld 
door het personeel De een nam een oude emmer als trom, een ander een ij/eren 
buis als trompet en met nog meer van die attributen werd er een kleine mars 
gemaakt dooi 1 lebiiek Plotseling kwam echtei d'n Heei", (HA Iluender) 
binnen en na het ooi verdovend kabaal viel ei toen een doodse stilte Allen wer
den op staande voet weggestuuid' Dat was voor de oude Van der l.as leden om 
op te merken "Noo meneer, dan modde wie| moor /eggen, dawwe met mu/iek 
bunt ontslagen 
De volgende morgen waren de mu/ikanten weei a<ni het weik /ondei dal ei voor
al een wooid over gesproken was' 

't Piepeniabriek 
Bi) de schatt, zoals 's morgens circa 8 30 uur, /aten allen om de kachel geschaard 
en vouwden ondci het eten en praten door, papierstrook)es om nadien de buind 
in de pi)p te kunnen steken Hele stapels papieistiook)es, van ki.intenpapiei 
gemaakt, waren dan ook steeds vooi handen, want "striek/waevels' kostten geld 
Er werd in de cementlabriek /oveel gerookt, dat de arbeiders van de nabijgele
gen pickertabnek meestal spiaken over 't Piepenlabiiek" 
"Grote ongelukken" waien soms het gevolg van dit pi)pioken de oude Stoffer 
Wolls verbrandde op een keei /i)n voet dooi vallende papiersnippeis en had 
"verschiikkeli|ke" pi|nen wat bleek, toen hij de volgende dag op 't weik kwam 
met een veiband om de veikeeide voet" 

Weddenschap om een pierenverschrikker 
Om op ti|d <ian een picienveischiikkci te komen werd er op een keer een Hes 
lenevei uitgeloold voor degene, die het aanduilde /ich uit te kleden, in een bak 
te gaan liggen en dan een emmer water over /ich heen te laten gieten Tinus, een 
)onge kerel nog, stelde /ich beschikbaar In die tijd zeker een moedige daad al 
/(Hl men ei m on/e ti)d met steeds meci "bloot" geen been meei in /len linus 
lag dus in de bak te bibbeien ondei de nieuwsgierige blikken van de deelnemeis 
aan de weddenschap Van dei 1 esken kwam met een emmci watei "(iooi op", 
nep Tinus ongeduldig ' Ho mooi, wacht mooi", /ei Van dei 1 as en hi| nam met 
een klein schepje wat watei uit de emmei (Jeheel onveiwachts, hup, daai kletste 
het koude water op 1 inus' buik, waaidoor /i)n lichaam tot groot vermaak van de 
omstandeis, een lellcxbeweging maakte "Nee, /o met dat is niet atesprokken", 
/ei Tinus maai anderen beweeiden dat dit de juiste maniei was en Tinus moest 
net / o lang blijven liggen en maai hupjien", tot de emmei leeg was 
De drank was /o wel /uur verdiend, maar desondanks nadien ge/amenlijk opge-
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dronken". Aldus Odink en hij vervolgt: 
"Als hoofd van de afdeling handel voerde de heer G. ter Weeme de scepter met 
als hulp o.a. de jeugdige G. Dieperink. 
Kort na de overname door de heren Smit en Mengerink in 1920 kocht Ter Weeme 
een kruidenierswinkel in het dorp." (Thans de winkel van Eichcnwald in de J.W. 
Hagemanstraal EHW). Tot /over E. Odink. 

Herman Ortlelman 
Een andere bekende figuur was de reeds genoemde Herman Ordelman. Hij werk
te van 1927 tot circa 1970 bij "Smit en Mengerink", zoals het bedrijf in de volks
mond genoemd werd. Hij werkte op de expeditie en was een van de voerlui, die 
eerst nog met paard en wagen, later met trekker en aanhanger voortdurend onder
weg was om bouwmaterialen, maar ook kunstmest, en brandstoffen bij de klan
ten te bezorgen. Die woonden soms veraf. Hij moest in de begintijd met paard en 
wagen zelfs naar Barchcm. Toen hij eens met de trekker naar Lievelde moest, 
kwam hij op de overweg in botsing met de naderende trein. Hij was met de trek
ker net over de baan, maar de aanhanger met cement werd vol geraakt. De 
cement vloog met dikke wolken de lucht in. Gelukkig was hij/elf ongedeerd. 

Herman Ordelman was onmisbaar 
voor de nieuwsvoorziening van het 
werkvolk in en rond de fabriek, weet 
men zich te herinneren. Als in het 
dorp de torenklokken geluid werden, 
wilde iedereen graag weten, wie er 
overleden was. Herman wist daar 
raad op. Dan kwam hij op kantoor, 
weet Cor Putman, wiens vrouw 
Gerda Weeink dertien jaar 'op kan
toor zat" bij Smit en Mengerink, en 
vroeg, of er misschien nog een 
bezorgbon lag voor een fles gas of 
iels anders. Dat gaf hem de vrijheid 
om per trekker op informatie uil te 
gaan. In de korlsle keren wisl men 
dan in hel bedrijf, voor wie de klok
ken geluid werden. 

Herman Ordelman aai] liet rogi^emaaien 
op 't tand van de haas. 
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Het Bedrijf 
E Odink had als limmcrman aannemer giote belangstelling vooi de fabricage 
van de cement tot beton en de gemaakte belonwaien 
Hl) vertelde daarovei in 1972 
"Huendei was in veel op/ichten /i)n tijd ver vooruit Hi| had al vroeg verstand 
van cement en van beton Dat ei vooi betonwaien naast cement, ook /and, grind 
en walei nodig was, wist Huendei en ook dal leem een bestanddeel was, dal hel 
verhardingspioces niet alleen schaadde, maai eigei nog, dat de producten waai-
deloos bleken, als ei leem in het mengsel aanwe/ig was geweesl Omdat ci in de 
beginjaien geen schoon iiviei/and ol giind beschikbaai was, weid bi) winleidag 
uit de veldgronden in de omgeving van Eibergen zogenaamd "berg-gnnd/and" 
opgegraven Dat grindzand was vaak met leem vermengd en dan /at ei volgens 
Huendei mets andeis op dan de/e eeisl-nodige giondstol van beton te wassen" 
Zo waien ei geiegeld enkele jongens en mannen aan het /and ol gimd wassen 
Dat gebeurde door het materiaal in sliomend watei te sliooien in lange bakken, 
waarbij dan het leem met het watei weid algevoeid naar een lagei gelegen sloot
je op het achterleirein Lang/amerhand vulde /ich het slootje met een laagje 
leem, wij als kindeien piobeeiden ei knikkeis van te maken, doch de resultaten 
waren met giool 
Dat echter de cementwaren door hel gewassen grind van goede kwaliteit bleken 
te /ijn, was wel spoedig vast komen te staan 
Na de overname in 1920 dooi de heien Smit en Mengermk is er met lang mcei 
grind of /and gewassen Êi weid toen al gebiuik gemaakt van iivici/and en 
rivieigiind, waaiaan bij aankoop slicnge eisen gesteld konden worden 

Hcrinnerinj^en van J.H. Smit. 
Toen I G Smit en H Mengermk in 1920 het bedrijf overnamen, werd de taak-
vcidcling in de diieclie gewij/igd de heei Smit had dertig jaai de kantoorwerk 
/aamheden vooi /ijn ickenmg genomen eeisl met een medeweikslei daaina 
jarenlang met de heei W Nooidaa Hendiik Mengeiink, die als metselaai aanne
mer een goede vakopleiding had genoten, leidde de werk/aamhcden in en lond 
de fabriek Dat bleel deilig jaai lang /o Toen beide heten kort na elkaat, in 1950 
en 1952, overleden, nam Smit ji de leiding op /ich in de iabiiek, terwijl 
Mengel ink jr leiding gal aan het kantooijicisoneel en naai builen bij aannemin
gen en/ovoott, de fiima vet tegen wooidigde 
J H Smit, bij Eibeigenaien bekend als Joop, kan, dooi dat hij vanal /ijn geboot 
te tot 1970 in hel huis op het bedt ijlsterrein woonde, veel over de gang van /aken 
gedurende die jaien veitellen 
Hij weel nog, dat alle veivoei geschiedde met paard en wagen Ccmenlwaien 
waicn /waai en de /andwegen vaak slecht, /ekei in hel winleihalijaai Het 
bednjl had due voerlui tn dienst, o a Hendrik Ketterink en Bcttus Leppink, in de 
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volksmond Gruusbets genoemd, later kwam daar Herman Ordelman bij. Men 
had vier paarden per wagen nodig voor hel vervoer. Het bedrijl' beschikte tot in 
de jaren dertig over twaall' paarden, volgens Joop Smit. Op het terrein stond een 
grote stal van 25 m. lang. Daarin stonden niet alleen de paarden gestald, maar 's 
winters ook de koeien. 
Evenals Huender waren ook Smit en Mcngerink, maar vooral Smit er boer bij. 
Aan de Hooncsweg beschikte hij over ruim 5 ha weide, waar 's zomers het vee 
liep, melkvee en jongvee. De koeien werden gemolken door boeren daar uit de 
buurt, Korten en Lammers vooral. Daarnaast lagen er, verspreid rond het dorp, 
stukken bouwland, aan de Hemstea, de Hupselseweg en de Wintcrswijkseweg 
bijvoorbeeld. De werkzaamheden op de/.e akkers werden verricht door werkne
mers van de fabriek. Daaronder bevonden zich nogal wat seizoenarbeiders, klei
ne boeren, die dus vertrouwd waren met boerenwerk. Ordelman bijvoorbeeld 
deed aanvankelijk veel werk op het land van zijn baas. Diens dochter weet nog, 
dat ze moesten roggebindcn op het land van Smit en Mengerink. 
In de jaren dertig nam het aantal paarden at'. De motortractie deed zijn intrede. 
Eerst in 1926 een T-Ford, Maar, als die de Necdse berg op moest, had hij geen 
kracht genoeg. In 1932 kwam er een Chevrolet en in 1938 een Amerikaanse 
wagen, een vijftonner. Dat het de firma goed ging en dat men meeging met de 
tijd, bewijst de luxe auto, die in 1933, midden in de crisistijd, werd aangeschaft. 

(1901-1950). 
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Jan'ii dcrli}^. Teken vein vooniili^ciiiii. Vriielildulo's in pkuils van paarden en wai>en.s. 

Cementte^els. 
In de winter kon men bij vorst geen cement maken. Maar desondanks wist men 
toch altijd een man of tien aan hel werk te houden, "s Zomers was dat aantal veel 
groter. In de jaren, kort na Wereldoorlog 11 had men wel vijftig man personeel. 
Toen was er in de nieuwbouw grote vraag naar cementen venslerbanktegels, die 
ook als vloertegels werden gebruikt. Die werden toen in veel kleuren gemaakt. 
Ze liggen nog in veel Eibergse hui/.en, die na 1945 /.ijn gebouwd. De tegels wer
den na het hardingsproces gepolijst en daarna met was behandeld en behielden 
jarenlang hun glans. 
Na 1970 werd er luxer gebouwd en moest de cementtegel het in de vensterban
ken en vloeren afleggen tegen natuursteen uit het buitenland. 

Handel 
Smit en Mengerink was in navolging van Huender en Jongsma van meet af aan 
een handelsbedrijf. Men handelde niet alleen in cement en andere bouwmateria
len, maar ook in kunstmest, veevoeder en brandstoffen, aanvankelijk vooral eier-
kolen, maar later ook in olie en ficssengas. 
Kolen had iedereen 's winters nodig. De ligging van Huenders bedrijf vlak bij het 
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station aan de spoorbaan vergemakkelijkte de aanvoer en opslag van deze 
massagoederen. De handel had het voordeel, dat men voor de werknemers ook 
's winters werk had, want de bezorging van de producten bij de klanten was voor

al winterwerk. Zo speelde men als bedrijf op de seizoenen in. 
Toen de motortractie toenam, nam de behoefte aan brandstof voor de vrachtwa

gens toe en zo ontstond op het bedrijfsterrein een eigen benzinepomp. Dat werd 
het begin van de huidige tankshop, die in 2001 mee verhuisde naar het nieuwe 

terrein aan de Groenloseweg. 
Drie generaties Mengerink. 

De oorlogsjaren '40'45 waren moeilijk. De 
g ' ■'*!lfc invoer van kunstmest lag stil en kolen waren op 

de bon en werden dus mondjesmaat toebe

deeld. Van de nog drie aanwezige paarden 
werden er twee gevorderd en ook de bedrijfs

wagens. Werk voor de werknemers was er nau

welijks meer. 
Na de bevrijding kon de wederopbouw begin

nen. De bouwmarkt groeide voortdurend. En 
geleidelijk aan werden de bedrijfsgebouwen 
vernieuwd. In 1972 werd het woonhuis afge

broken en op de plaats daarvan kwam een toon

zaal, waarin alle bouwmaterialen en keukens 
konden worden geëxposeerd. Het bedrijf ver

anderde van een fabriek in een handelsonder

neming. 

Henk Jan Mengerink. (1954 -..) 

Hendrik Mengerink. (IS93-I956) 

Herman Johan Mengerink 
(1924-1992) 

il 

'6 
I 
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BouwCenter EC6 
Kantoren / Verkoop l 
Showroom ^ 
AfhaalCenter ► 
Expeditie ► 

Het gloednieuwe bedrijf. 
Bouwcenter ECB 

In 1981 werd hel honderdjarig bestaan van het bedrijf gevierd. 
Te zelfder tijd werd de oudste directeur, Herman Mengerink gehuldigd, omdat hij 
veertig jaar aan het bedrijf verbonden was geweest. Hij werd opgevolgd door zijn 
zoon Henk Jan. 
Nu, in 2001, bestaat het bedrijf 120 jaar. Heel oud, maar springlevend en op een 
heel nieuwe locatie met een nog jonge directeur uit de derde generatie 
Mengerink. 

Eibergen, november 2001 E.H. Wesselink 

Noten: 
1) H.A. Hucnder: "Eibergen voorheen en thans" 1928 uitg. "De Zonnewij/er" te Lochem 
2) B.Meulenkamp: "Honderd jaar Ned. Prol. Bond Eibergen". 
3) uil Genealogisch blad OGTB 94.49 l/m 54, met dank aan L.A. van Dijk. 
4) uit gegevens bevolkingsregister gemeente Eibergen, met dank aan archivaris H.Nijman. 

Bronnen: 
Familieherinneringen van H.A. Huender. Hucnder-Aalberstbnds 1925 
Herinnermgen door E. Odink, 1972, met dank aan G. Odink voor het beschikbaar stellen. 
Maandblad Bouwhandel, september 1981, eigendom van J.H.Smit. 
Eibergsch Nieuwsblad 15 juli 1927, archief H.G. Schepers. 
Inlormanlen: mevrouw M. Reidsma-Mengerink, Ochlen. 

J.H. Smil, Eibergen. 
G.H. Stomps, Rekken. 
C. Putman, Eibergen 
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Eerste burgemeester van Beltrum, 
telg uit een voornaam geslacht. 

^ il I 

i il ^ 

' i "5 

^ fi 
3 

I / IASI, ' , . . ' • '--<̂ i 'l*i •■•• 43* ■■'S'-" ' / 
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Kadastrale kaart van de gemeente Beltrum. 
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Wij schrijven het jaar 1501. 
In liet Winteiswi|kse woont de vooiname lamilie van Basten ben van hen, 
Heiman van Basten, beskiil een vicaiie te stiehten Het stichten van /o 'n vrome 
stiehting door gegoede tamihes was m die tijd niet ongebruikelijk In /o 'n vica-
rie werd bc/it ondeigebiacht in dit geval in hooid/aak landeii|en De opbiengst 
hiervan was ooispionkeli|k bedoeld om een geestelijke, een vicaiis, aan te stel
len, meestal een lamiliehd, wiens vooinaamsle taak bestond uit het le/en van H 
Missen en liet /eggen van gebeden vooi oveileden iamilieleden Op deze wij/e 
hoopte men liet veibii)! in het gevieesde vagevuui vooi de oveiledene te bekoi 
ten Men diende /o dus Iweeeilei doel men vooi/ag een lamihelid piiestei van 
een inkomen en ei werd tevens gedacht aan het eigen zielenheil 
Fn /o gebeurde het dat Herman vdn Basten op 27 oktober 1501 op het altaar van 
de lakobskeik te Winteiswijk een vicaiic stichtte die de naam vicarie Sancti 
Nicolai mee kieeg 
Het was gebiuikelijk dat de stichtei de beheerder weid ovei de opbrengsten van 
de vicaiie het zogenaamde eollatiereeht Dit lecht ging steeds ovei van de vadei 
op de oudste zoon 
Na de leloimatie veiandeide dat in zoveiie, dal de Staat een deel van de inkom
sten tot zich tiok Het oveiige mocht in eigen beheer blijven en woiden besteed 
aan studiebeuizen vooi jonge mensen die lechtstieeks <ilstamden \AU tic ooi-
spionkeiijk lamiiie van Basten ol van de lamilie Batenbuig Latei in dit stuk zal 
duideli|k wolden waai het verband ligt tussen deze twee namen 
Ongeveei due ecuwen lang veianderde ei weinig Totdat aan hel einde van de 
18' eeuw het oude katholieke geslacht van Basten in mannelijke lijn uitstieil 
De enige nog oveigebleven eilgename was de in IVïO gcboien Maiia Helena 
Calhaiina van Basten, die latei, na het oveilijden van haai beide ooms ook het 
eollatiereeht zou erven 
Dit veimogende meisje was beslist met in een benijdenswaaidige jiositie Vooial 
niet toen ei een jiassendc huwcliikskandicLuit moest woiden gezocht Niet alleen 
haai eigen oudeis, maai ook hiuii twee toen nog in leven zijnde ooms die beiden 
kindeiloos waien, en de lest van de lamilie keken ovei haai schoudei mee en een 
keuze kon moeilijk gemaakt woiden 
lotdat zich m 17S2 de koopmanszoon lan Hendiik Batenburg aandiende Hij was 
II jaai jongei dan Maiia doch hij weid dooi haai enthousiast ontvangen 
lammei genoeg waien de vadei en de ooms het met eens met haai keuze 
Ook in die tijd waien jongelui vindingiijk als het om de helde ging lan Hendiik 
Batenbuig schaakte Maria van Basten met de volle toestemming van hel meisje 
en de gelielden vertiokken naai Duitsland in de hoop, dat de lamilie nu wel in 
een huwelijk zou toestemmen om zodoende de eei van de lamilie te ledden Dit 
was met het geval en daaiom tiouwden zij heimelijk in de diote Keik te Bocholt 
In 1783 keelde het jonge paar teiug naai Clioenlo waai ze eeist aan de Beltiumse 
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straat, en later in het ouderlijk huis van Maria aan de Nieuwcstraat, "Het eerste 
huis van de Nieuwe Poort", gingen wonen. 
Gelukkig is dit laatstgenoemde huis gespaard gebleven voor de slopershamers en 
wordt de gevel nog steeds opgesierd door de wapensteen van de i'amilie Van 
Basten-Asbeck. 

Wcipcii Hdsicii A sht'c k 
hoven hel poortje 
luik V van hel huis 



^^ 

Toch bleef de lamilie zich verzetten en pas in mei 1789 werd het huwehik op het 
stadhuis in Gioenlo gesloten 
Intussen waien de l-ianse troepen in 1799 Nederland binnen getrokken en leefde 
men hiei dus in bezet gebied Vooi het Katholieke volksdeel betekende dit met 
alleen maai ellende Tijdens de lange vooigaande ti)d ondei de Reloimatie was 
het VOOI Katholieken met mogelijk openbaie functies te veivullen en men had 
zich hierdooi achteigesteld gevoeld Nu kwam hierin verandering Er kwam een 
scheiding van Keik en wSlaat Jan Hendrik, die evenals zijn vader koopman was, 
kon nu een ojienbaai ambt bekleden en dat biacht hem in 1811 zijn benoeming 
lot viedeiechtei 

Het ging goed met de familie Batenbuig Een broer van Jan Hendiik, Bernardus 
Antomus biacht het tot luitenant kolonel ondei Najioleon Hij voeide een 
Nedeilands bataljon aan in de slag bij Stialsund in Pommeien, waaibij hi] zich 
zeei dapjiei gedioeg en als een held sneuvelde De Batenburgs genoten bekend
heid en waien zeei gewaai decide bui gei s van Gioenlo 
Het echtpaai Batenbuig-van Basten weid met meerdeie kindeien gezegend, 
waaivan o a 3 zonen de volwassenheid beieikten De oudste zoon. Jacobus 
Henncus, en de jongste zoon lohan Hendrik Antony, namen bij de naam 
Batenbuig hun moedeis naam van Basten aan, om zodoende deze voorname 
naam te laten vooitbestaan De familienaam van deze zonen en hun afstamme
lingen luidt dan ook Van Baslen-Batenburg 

In 1796 stieil Maiia Helena's vadci en weid zij collatoi van de Vicaii Sancti 
Nicolai In 1798 benoemde zij haai oudste zoon, Jacobus Henncus als de opvol-
gei 111 du recht 
De middelste zoon, Johannes Beinaidus Antomus (1788 1827) behield alleen de 
naam Batenbuig 
Deze lohannes was een intelligente knaap, rustig en beliouwbaai van onbespro
ken gediag, enthousiast en ambitieus Hij ging op zipi 18dc |aai naai de cadet-
tcnschool in 's Giavenhage Na één jaai kecide hij teiug m (iioenlo llij tiouw 
de in 1812 met Maiia Anna Gesina Koek, die toen 16 jaai oud was en met haai 
zou hij zes dochteis en een zoon kiijgen 

Intussen had ondei het Fianse bestuui een nieuwe bestuuisindeling plaats gevon 
den, waai bij de oude Heeilijkheden waien veidwenen om plaats te maken vooi 
een meer centraal geleid bestuur 
De Voogdij Beltium had tot dan toe behooid tot de Heeilijkheid Boiculo, samen 
met de buuitschapjien Avest I intvclde en /wolIe In 1811 kwam een zelfstandi
ge Gemeente Belli um tol stand De bevolking bleet keikelijk lol de Parochie 
Groenio behoren 
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(1761 1833) 
vrederechter 

Maria Melena Catharina 

Johannes Bemardus 
Antonius 
(1788 1827) 
bginr van Beltrum 
X 
MAG Koek 

Jacoba 
f lisaheth 
(1820-1876) 

) 

Michael 
(1851 1923) 

) geneesheer 
X 

AWM 
Vermeulen 

van Kasten 
( 750 1819) 

VAN BASTEN BATtNBURG 

Margaretha (jeertruida Johan 1 lendrik Antony 
(1790 1831) (1793 1851) 
X geneesheer bginr van 
l'J dt Bare l ichtcnvoordt 

X 
HM Schoenmaker 

Maria Catharina Ocertruida Maria Anna 
Helena (1823-1881) (1824-1888) Gesina 
Catharina x (1826 1901) 
(1822-1905) JHGImcke 

Bemardus Julia Aleida 
Antonius. Helena 
(1850 1909) (1852 1930) 
plebaan 
kanunnik 

In 1811 werd de eerste Burgemeester oftewel Maire van de nieuwe Gemeente 
Beltrum benoemd De 21 )aiige Johannes Bemardus Antonius Batenburg 
In de moeilijke laatste oorlogsjaien ondei de Franse be/ettmg kweet hi) /ich vol 
i|vei van zijn taak, hetgeen geen geringe opgave /al /i)n geweest De inwoners 
van de gemeente in hoofd/aak boeren, hadden eerst wat wantiouwend gestaan 
tegenover de nieuwe situatie, wal echter spoedig veiandeide in waai dei ing vooi 
de Maire 
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Verklarini^ \an 12 noMiiilu i ISI2 \an Alhc il Kli/n A i^^c link dal In/ als i^c slac hisnaani 
kiest Peiy/uUnhos Omdat In/ nut kon \(liii/\cn wcid lum de cu U \ooi^(l( en 
Interessant Van IS/O ISH was Ncdoland hi/ I laiikii/k in^di/ld Ons land was toen 
ingedeeld in departementen atrondissementeii en cantons Ihltiiim n ssoiit c idc onder 
het canton tihenien Hiiidii'c re sicn int du ti/d-i/ii de neiiiicn airondisscincntsie c lilhank 
en kantongerecht 

In 18n kwam een emde aan de Fianse oveiheersmg Piins Willem VI kwam als 
Konuig Willem I leiiig uil ballingsthap I i woei een patiiottislische wind, maai 
Balenbuig bleei ook aanvankelijk ondei hel Nedeilands lieisleide ge/ag gehand
haafd Dit zal zeker ook gekomen /i)n omdat hi| uitstekend voldeed en algemeen 
geacht weid 
Toen op I januaii 1X18 een nieuwe regeling vooi plaltelandsoiganisalie inwer
king /OU treden weid dan ook mei andeis veiwaeht dan dal Balenbuig in de/e 
bestuuisvoim benoemd /ou woiden lol Schout Gioot was de schok toen op 21 
decembei het beiichl kwam, dat hi) /ou woidcn vci vangen dooi K Hogeveen 
Men liachlle nog hel li| te keren 7ell schieel Balenbuig een lekwesl aan de 
Koning, waai in hi| nog eens aanhaalde uil wat vooi een dappeie en geachte lami 
he hi| voortkwam en hoe sleik hi) /ich had gemaakt vooi /i)n lunclie ais buige-
meesler Ook de gemeenleiaad beslaande uil de heien I H Nieuwenhuis, J H 
Hanselman, J H Holman, H Voshaai,JH Reyeiink, H Mensink en vice burge
meester G J Bouwhuis iiehtle /ich tot de Koning met een vurig pleidooi voor 
hun burgemeestei Hel mochl niet baten Op II decembei kwam het beiichl van 
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Ci( nice nlc~( i;(l B( llnini nu I ihiuU li/kc WUJHII \aii (l( \()()niialiii( L;(III((IIU 
I riiiisi iii\l()al(ii Mtiiiu (h Bdlniiii Bellrum I en wapen \(iii la uut beladen 
ckpuilcnunl Isscl Superieur met eem he'l van ge)uel 

het oditiele ontskig en hem weid opgediagen de volgende dag hel aichicl van 
de Ciemeente ovei te diagen aan de nieuw benoemde sthoul, K Hogeveen 
Sthii)nend daaibi] was dat de/e Kiipi Hogeveen niet ovei de )uisle papieien 
beschikte om dil ambt te veivullen, in tegenstelling tot Batenburg Bovendien 
was de vioegeie wi|nhandeiaai uit Uticcht niet van onbespioken gedrag Belicht 
van oplichting en andcic stialhare feiten /ou hi) /ells vooi het gerecht in hel 
Uliechtse gevlucht /i)n Hel bleek dan ook al spoedig, dat hi| met de sympathie 
kreeg van zijn gemeenlenai en Zijn bewind was kortstondig Op 17 februari 1X19 
werd bi| decreet van / M de Koning de gemeente Beltrum opgeheven Het gebied 
weid bi| de gemeente I.ibeigcn gevoegd 
Balenbuig was een gedesillusioneeid man Hi) vestigde /ich in Cjioenio, waai hi) 
in 1X21 gemeenteraadslid werd Hoewel hi| dooi de kie/eis met algehele stem
men weid geko/en vond hi) geen genoegen in de/e functie Hi) vond het ver 
beneden /i)n waaidigheid 
Nog een keer kwam er een kans op eei hei stel In 1X24 ovei leed de gemeentese
cretaris van Groenio en gemeenteiaadshd Batenbuig, geboien en gelogen Ciiol 
Icnaai in hel be/il van alle voor de functie lelevanle papieien sollicileeide 
l)c (icmccnteiaad maakte ook een vooidiachl en plaatste Batenbuig op nummer 
een Hel college \dn Burgemeestei en Wethouders voegde hieibij nog een /eei 
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gunstige vei klaring over de persoon Batenbuig, /i)n gediag en kwaliteiten Maar 
opnieuw weid de oud buigemecster gepasseeid Tot /ipi ont/etting weid /i)n 
rivaal Kii)n Hogeveen in de/e luiKtie benoemd 
De /eei teleurgestelde Batenburg tiok de consequenties Hi) diende bi| de eeist-
volgende laadsveigadeiing /i)n ontslag in, omdat hi| het "beneden /ich achtte om 
lid van een Raad te /i |n in een gemeente, waai Kii)n Hogeveen secretaris was", 
waaina hi| alscheid nam van het bestuui Dit ontslag weid hem op 21 )uni 1825 
dooi de Heien Gedeputeerde Staten verleend 
Hl) tiok /ich teiug als ambteloos buigei Twee )aai later in 1827 stieil hi| op 39-
jarige lcelti|d, een jonge viouw en /even kleine kindeien achteilatend / o kwam 
een einde aan een leven, dat begonnen was met zoveel toekomstbelolten en dat 
/ o tragisch eindigde 

Batenbuig maai ook vele andeien hebben gegist naai de leden van hel ontslag 
\Lin de/e jonge, eneigieke buigemeester Men kan verschillende opties bedenken 
Ondei hel nieuwe Nedeilandse ge/ag woei een anti-Franse wind Batenburg 
werd onder het Pianse bewind benoemd en ook /ijn lamilie o a luilenanl kolo 
nel Beinaidus Anlonius Biilenbuig, had tluideli|k geko/en vooi Napoleon 
Het nieuwe Nedeilands gc/ag was leloimaloiisch Na 1811 weid het wedeioin 
moeilijk, /o met onmogelijk vooi katholieken om een belangiijke openbaie lunc-
tie te verkiijgen Kiijn Hogeveen behooide tot de Piotestantse Keik Tenslotte is 
het ook altijd mogelijk dat achtei klap over de liguui Batenbuig, ondanks /ijn 
onbespioken levenswij/e, een rol heeft gesjiecld 
De waie ledcii /al waai schijnlijk altijd een mysleiie blijven 

En hoe ging het veidei met Bellium' Het gebied is slechts 8 ja.ii een ajiaile 
gemeente had geweest Er resten nog twee leiten die veiwij/en naai de tijd w^^in 
de /cllstandige Gemeente Bellium 
In de eeisle plaats hangt op het gemeenlehuis te I ibeigen een tekening van het 
wapen van Beltrum een la/uui (blauw) veld met daaiop een gouden bel Dit 
wapen was het vooi beeld vooi de vlag van Bellium, die nog steeds tiols vooi de 
Harmonie uit woidt gediagen bij leestelijkheden in Bellium 
Ten tweede leelt de naam "Gemeente Bellium nog tol heden ten dage vooil als 
"Kadastrale Gemeente Beltrum " 

Gioenlo, januaii 2002 H I Giobbee 

Bronvermelding: 
Fcn goctl voor de eeuwigheid /Conrad Gictman Ai|iin VLISLIIOOI 
Cïeslachtsbock der lamilie van Basten Bdlenburg /MIK van H.isltn ii.ilLiibiMg 
Aitikel Mr HJ Steenbcigen d d september 1%I 
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Oplossing 
zoekplaatje 
nr.42 

Revue-orkest 
Excelsior 1948 
In ons voiig nunimei plaatsten we twee loto's van niu/iekveieniguig l^xeelsioi, 
met daaibi) de viaag ol on/e leden ons konden helpen met het geven van namen 
van peisonen op beide loto"s De bovenste loto van Execisioi is naai ons idee 
genomen in de ]aien twintig ol deitig Het gezelschap woidt links en lechls 
gellankeeid dooi politieagenten, met links nog iemand van van hel spooi Niet 
duidelijk IS te /len ol de gedragen kleding umloimen /i|n Ook de plaats waai 
deze toto genomen is, is moeilijk te hei kennen Helaas /i)n op de/e oude opna
me nog geen leacties binnen gekomen Alle binnengekomen leaclies waien op de 
tweede loto We kiegen antwooiden van o a Richaida Noldes uit Ni)megen, R 
Tuenter, Mevr Chi W v/d Heuvel Kiuiveis en Cieiiie I immtimans-Rhebeigen 
uil \ ibeigen en Henk Bollen uit hnschede 
Henk Bollen en Genie limmeimans beginnen hun biiel met "Dat het hiei gaat 
om hel levue-orkest van hxcelsioi, dat voor de begeleiding /oigde van de 
Exccisioi levues die meestal weiden opgevoerd in /aal Kioneman, in de 
Giolestiaat De lampen vooiaaii waien vooi de belichting op hel loneel Beiden 
geven aan dat de/e levues /eer populaii waien in de eind veeitigei en begin vi|l 
tiger jaren R Tuenter schrijlt ons dat de/e loto genomen is in 1948 Richaida 
Noldes mei kt nog op dal in hel oikeslje ook een pianist, een bassist en drie vio
listen meespelen wal ci op duidl dat het sjieciaal vooi de/c levue is samenge
steld bn dan nu de namen 

Eerste rij v.l.n.n: 
(ieiiit Pelle, (iciiil Odink (jiostbode), Siebeis (Boiculo) ol Ni|enhuis (Winteis-
wijk), Aiend Killen, Chiis vdn de Heuvel 
IVcede rij v.l.n.n: 
ionni Viegelaai (piano), Herman Odink, Geiiit Wonnink (saxoloon, was ook de 
decoibouwei van de levue's). Heiman Wennink en Bei lus Ribbels 
Achterste rij v.i.n.r.: 
Bernaid Noldes (conliabas), lohan Schaperelaus, lan Beuniei en Geuit 
Timmcimans (/oon \,\n lohan limmeimans de duigenl) 

Januaii 2002 Johan Baake 
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Ons Zoelq)faatje 

Ditmaal doen we een beroep op on/e le/ers in Beltrum. Op bijgaande l'olo staan, 
als we goed geteld hebben, 33 kinderen van de lagere sehool. 
Onze vragen /ijn: 
Welke kinderen kent u en weet u in welk sehooljaar de/e foto genomen kan zijn? 
Was hel bij een bepaalde gelegenheid of /omaar, toen de sehoolrolograal' "langs" 
kwam? 
Antwoorden graag als volgt; voorste rij zittend (7 kinderen), middelste rij (16 
kinderen) en de aehtersle rij (10 meisjes) 

Antwoorden graag sehriftelijk aan: 
- J. Baake, Nieuwenhuizenstraal 5, 7 161 VB Neede (FmaihfambaakeCShetnet.nl) 
- G.B. Maarse, Dorpsstraat 40, 7I56LL Beltrum (tel.()544-48l646) 

Aanvullinj» / reacties op de /oekplaatjcs in Old Ni-Js nr.42 
Vele le/ers hebben enthousiast gereageerd op de beide oplossingen uit nr.42. 
Zij waren blij verrast dat na ruim .SO jaar, nog /oveel namen van personen terug 
/ijn gevonden. Helaas komt het ook voor dat niet alle namen eorreet worden ver
meld, en ook valt er bij de drukker wel eens een regel met namen weg. 
- Bij de EGV is de nummering in een aantal gevallen niet juist, maar dat /al u 
welliehl wel zijn opgevallen, .lan Rotman (nr. 3.19) die ook aanwe/ig was op het 
filmfestival, gaf aan, dat /ijn naam /onder "h" is. 
- Bij SSS is de laatste regel weg gevallen, nummer 41 is Wim Kuiling. Oud voor-
/ilter B.H. Klijn Hesselink sehrijl't ons dat het geen "Klein", maar " Klijn" moet 
/ijn , hoe onlogiseh deze sehrijfwijze ook is. Waarvan akte. (Joh. Baake) 
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Openbare Lagere School in Rekken, ca.l908 

Onlangs kregen we deze oude schoolfoto uit Rekken. Nu krijgen we wel vaker 
van dit soort oude schoolibto's uit hel begin van de vorige eeuw, met de vraag oi' 
wij die dan kunnen opnemen als "Zockplaatje". De ervaring leert dan, dat dit 
weinig reacties oplevert omdat de foto te oud is, vandaar dat u weinig van dit 
soort foto's aantreft in ons Old Ni-js. Ditmaal toch een uilzondering, omdat wij 
bij deze oude opname ook de namen kreeg. Hel gaat hierbij om leerlingen van de 
Openbare Lagere School in Rekken, ca. 1908. Bij zulke foto's gaat het vaak niet 
om een klas, maar om meerdere kinderen uit één familie. Zodoende was men in 
staat om toch een foto te kopen. 

De foto is gemaakt voor de school aan de Lindevoorl, met links meester Dorgelo 
en rechts juffrouw Sjolicma. 
Voorste rij v.l.n.r.: Johan Stomps, Willem Rhebergen, Willem Berenschot, Bart 
Boevink, Jan Hoenink, Geil Jansen, Hendrik Jan Temmink, Willem Stomps en 
Hietbrink, 
Tweede rij v.l.n.r.; Hietbrink, Mcngerink, Odink, Stomps ? Siena 
Geesink, Mina ten Barge, Rhebergen, en Kolthol. 
Derde rij v.l.n.r.: Meester Dorgelo, Janna Rhebergen, Jan Scholte van Mast, 
Johan Kuenen, Hendrik Bentsink, Hngbert Stomps, Hendrik Stomps, Kolthol", 
Gerrit Stomps, Rika Abbink en juffrouw Sjolicma. 
Vierde rij v.l.n.r.: Geesink, Scholte van Mast, Gerrit Hietbrink, Willem ten Barge, 
Frits Abbink (Deeter), Gerril Abbink, en Jan Stomps, ? 
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Gait Jan van Eibarge 

Er was eens een li)d, dat elk dorp /o zijn eigen speelman had Tot de giotcn en 
rijken dezei wereld behoorden ze niet, meestal waren het eenvoudige doipsmu-
zikanten, die op bruiloften en kcimissen muziek maakten, kwamen "spollen" 
Toch hadden deze mensen, vaak iets eigens, iels peisoonhjks dat vaak ook in hun 
muziek tot uiting kwam En toch, in de volksmond, was 't maai "ne spolleman" 

Mi)n oveigiootvadci was ook zo'n "spolleman" Hi| had dezeilde vooi- en ach
ternaam als schrijver dezes, G J te Ni)enhuis Geboien op 14 oktobei 1829 en 
gemoemd naar zijn grootvader Petrus In de volksmond kreeg hij de naam Gait 
Jan Peteis De eigenlijke tamilienaam was voor velen onbekend Ook heden ten 
dage hoor je nog vaak van die bijnamen, ook in Eibeigen en Rekken hooi |e het 
nog dagelijks Namen als Jan van Bennaid van de Meister en Trui van de Hutte 
en Frederik van Kop Janwillem en zo meer Zo ook word ikzelf in Rekken 
weinig aangesproken met Tc Nijcnhuis want voor de meeste Rekkenaren heet ik 
Gerard van Bakkci Piet Mipi opa heette Piet en was bakker, ook mijn vader was 
bakker en was van Piet en dus hooi ik al vanal mijn jeugd die naam en als jc niet 
anders weer vind |e het heel normaal 

Oervader der Bakker-Pieten 
Maar nu terug naar die spolleman, ini)n oveigrootvader, de oervader der Bakkei-
Pieten Hi) speelde vooinaineii)k viool en hel cciste ondeiiicht in het "snaren
spel", kreeg hij van zijn vader en z'n oom Maar al spoedig besloot hi) les te 
nemen, bij een bekwaam musicus en zo liep hij elke week naar het stad|e Vreden, 
in Munsterland, om bij "den bekenden" Mi Silbach de lessen te volgen in het zo 
goed mogcli)k hanteren van d'n stii|kslok en ook de juiste tonen ten gehoie te 
biengen Drie uur gaans was de weg van Eibeigen naar Vieden en als hij dan 
terug liep en at en toe eens rustte aan de kant van de weg, nam hij meermalen 
zijn viool en bestudeerde alvast de lessen, die hi) opgekregen had en die hi| dan 
dikwijls al kende als hij thuiskwam 

Nadat Gait Jan zijn studie bij Silbach voltooid had, bezocht hij nog een jaar 
Enden Gradus, de ziel van het beroemde Ammeloese-muziekkoor, eveneens in 
Duitsland Regelmatig ging Gait Jan intussen met zijn vader en oom mee naar 
bruiloften (broedlachten) en door zijn giote "veerdigheid", en zijn altijd opge
wekte stemming (een echte Te Nijenhuis dus ) was hij al spoedig geliefd bij 
jong en oud Dooidal hij lot ver in de omgeving steeds bekender werd, veran-
deide /ijn naam zo geleidelijk van Gait Jan Peter, in de toepasselijker naam van 
Gait Jan van Eibarge, want iedereen wist dat hij daar vandaan kwam 
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Gait Jan van Eihari^c nic! :ien spollckccrls. 

Ook het avontuurlijke zwerven, door onbekende streken trok hem aan. Zoals 
weinigen heelt hij gezworven door Twente en de Graafschap en alles te "voet. Met 
"broedskisten" en "wagens-veur'n" verving hij zijn vader al regelmatig. Als de 
bruid gehaald moest worden, tesamen met haar uitzet (bruidsschat), dan hoorde 
daar mu/iek bij op die bocrenwagen. Eerst werd er dan nog gedanst bij het volks
hoes en dil feest was aan jongere krachten beter toevertrouwd, voor Gait Jan ook 
altijd feest 
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Toen on/e spolleman, /ell in hel huwelijksbootje stapte, vestigde hi) /ich als bai-
biei en wmkeliei, evenals /i |n vadei NaUiuili|k was hi| ook landbouwei en alsof 
dal alles nog niel genoeg was, ()a die oude geneiatie /e konden veel incei dan wij 
nu) dioeg hij vaak de mars op /ijn rug (marskramer) en /o voor/ag hi) de men
sen van kotfie en thee, suiker, tabak en zout en nog veel meer Dat /ijn klanten
kring telkens grolci weid was geen wonder, want elk |ong paail|c, bi| wie hi) op 
de biuiloll gespeeld had, kieeg hi| toch /ekei ook als klant dait lan ging ook na 
de dood VcUi /ipi vadei en oom gewoon dooi en ovcial in de omliek Wiis /i |n 
naam bekend en lol ver in Iwenle weid /ipi nui/iek gKiag gehooid Omdat hi| 
/i)n mu/ieksludie voornameli)k in Duitsland genooi, heelt hi| diveise dansen uit 
Munsterland in de/e omgeving geintioduceeid De bekendste van toen o a 
On/en bioedei Lazarus, Joapik sloa stil, on/en lokshond hel molleken veelal 
heel gehelde dansen Ook hel bekende dans|e De Diiekusm.in stond op /i |n 
repeitoiie Vooial in de meimaand was on/e spolleman oveibe/et, want in die lijd 
trouwden paartjes het lietsl in die maand En /o gebeurde hel vaak, als we H 
Odink mogen geloven, dal de bruidsparen hun trouwdatum veranderden, omdat 
Gait lan in mei geen ti)d meei ovei had Hi| spiak wel eens ovei die maand /o 
van mei, dal is vooi niij, /es lol acht weken ' 

Orkest 
Ook 111 Rekken was (Jail lan bekend en bemind lli | had cLuu ook veel in de melk 
Ie biokkelcn, maai soms maakte hi| het wel eens al te bont Naast de vele biui-
lollen en andeie leesten, waai hi| als graag geziene nui/ikant aanwe/ig was, w<is 
er nog meei Samen met /i|n /oon Jans, /i)n bioei August en /i)n neel "den gro
ten Piel" had hi) inmiddels een compleet oikesl en dal was vooial in Rekken /eer 
interessant, want daai trok de schutten) de "Compenie)e" dooi het doip, met 
begeleiding van de/e mu/ikanten, naai den Breken, waai dan gestreden weid om 
de Koningspii)s Dit was toen /o n bcet)c het Rekkens Volksleest s Avonds 
speelden /e dan m de oude heibeig De Pi nis en was hel leest, dal ook wel 
koninginne-bal genoemd werd Vele )aren werd dit leest gevierd en vele )aren 
was Gait Jan met zi)n orkest daai aanwe/ig Maai op een keei stond de 
Compenie)e aangetreden en was het wachten op de mu/iek, maai die kwam niet 
opdagen Rekken vieide leest /ondei de mu/iek en dal was een auguslusmaand 
om nooit te velgelen 
Nooit ot te nimmei /ouden /e Gait Jan / ' n mu/iek meei willen hoien in Rekkens 
dreven'" 

(i.ul lan had in die dagen een giole boerenbruiloll in iwenle en kon daai veel 
meei veidienen dan in Rekken Daiiivooi had hi) de Compenie)e m de steek gela
ten, des duivels waien / e ' Nooit /ou men hem weei viagen vooi hel Rekkense 
leest lil) had het voor eens en altijd veibiuid Maai Gait Jan was met te weren, 
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/i |n invloed reikle verder dan de wil van de Compenicjc en sehnlleii) Vooral bi) 
de oudeien was hi) /eer geheld, en /o speelde hi) ook de volgende |aien weei 
geiegeld op hel Rekkense leesl 

En /o heell de/e spolleman een /eei mn/ikaal leven geleid Overal waar hi) naai 
toe ging kwam hi| "pei pedes aposloloium" (Ie voel) /oals hi) /ell /ei /e l l s 
boven Almelo had hi) nog klanlen en op de terugweg vond hi) meestal wel een 
Kimilie ol een eeideie kkint waai hi| ckin kon oveintiehlen Ook kon hi| in I 
Iwentse wel eens gebiuik nuiken van de liein, maai 'pei pedes aposloloium' 
vond hi| wel veiiigei Inmiddels vlogen de )aien vooibi) en ook vooi dail lan 
gingen de |aien lellen Een nieuwe generatie tiad aan en ook de nui/iek veiaii 
deide sleeds meei en Cïail lan begieep, dal ook vooi hem de levensavond was 
gekomen 

Nu koien en mu/iekkoipsen lauweien en bekeis binnenhalen op concouisen en 
/angwedslii)den, is de spolleman van weleei veidiongen uil hel volksleven en is 
ei geen plaats meei vooi hen hn toch hebben /e een belangiijke plaats ingeno 
men, in hel leven van on/e oudeis en vooioudeis Noemt men in on/e stieken de 
naam van (lail lan van Eibarge, hoe wekt dan die na.im heimneiingen aan de 
blijde en ook /onoveiglansde dagen van weleei (/o sehieel Mi 11 W 
Heuvel in /i)n bundel ovei die spolleman Gait Jan van 1 ibaige) 
"In de/e verandeide wereld was geen plaals ineei vooi hem en hi) genooi nog 
enkele laien van / 'ii oude dag Hi) kwam aan hel sukkelen, en lussen Midde-
winlei en Nieuw|aai slieil hi) ili | was /evenen/eventig |aai gewoideii, en op 
oude|aaisdag 1906 weid dait lan w.m 1 ibaige ten giave gediagen Daai lusl hi| 
aan den Hogen oevei, m de schaduw van een lieuiwilg, en de wind /mgl /i|n 
wondeivol lied, over het gial van on/en Speelman'" / o memoieeide 11 W 
Heuvel m /i|n bundel, ovei de/e oud F^beigenaai 

De viool van oveiopa (iail lan iieell laienlang m het (iiolsch museum gehangen, 
maai een van mi)n ooms heell hem opgeviaagd en nu is die viool in Maasliithl 
bi) een neel en dal is ook een ie Ni)enhuis Ook is er een poiliet van hem te /len 
in hel Eibeigs museum, daai hangt hi|, tussen de piommenlen uit die tijd, een 
waaidige plaats, al was hi| dan ook m<iai ne spolleman 

Rekken, novembei 2001 Geiaid te Ni|enhuis 

Hronneii: 
il Ocliiik land en volk van de Achtcihock 
II W Ik 11 vel lilt de Bundel H W Heuvel 
1)1 V.in de Ven Met d'n gaostok deur Twenleland 
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Derk met 'n beer. 

't Is neet te achterhalen, waor en wanneer 't old Saksische volksverhaal is ont
staone dat ons vetelt van Deik met 'n bcei In de middcwinternach /o wil dat 
verhaal, geet Derk met zicncn beer lond en nomp alles weg, wat boeten is blie
ven staon, maor wat daor neet beheurt te staon 
Middewinter, 't moment, dat 't lech weer de aoverhand kreeg aover 't donker, dat 
maken groten indiuk op 't geveulslaeven van dn olden Sakser Misschien wal 
meer dan de jaoi wisseling 
Oei 't olde verhaal van Derk met n beer is ne traditie ontstaone dee zich - soms 
noo nog - al is 't dan onbewust andeent 

Middewinter. 

Middewinter, as de dage kort en somber bunt 
bn wi j bcselt, dat ons neet volle tied meei wordt egund, 
Um gauw nog aeven veur 't cnde van t )aoi 
Dat glad te strieken wat is blieven liggen hier en daor 

't Is 'n old gebrock uin op de middewinterdag 
bedachtzaam rond te gaon en vuur 't vallen van de nach 
dat weg te halen wat nog neet was operuumd 
vegetten of vesluchterd )ao, zeg maoi gewoon vezuumd 

Ne schuppe ol ne grepe ol jao wet ik hoo ot wat. 
Dat wordt dan zonder meuite op zien plaatse weer ezat 
Maor wacht es, sleet 'r in mien laeven missschien meer 
Wat Derk neet zeen mot, Derk met zienen beer' 

Of denk ik, morgen kump d'r ok wal weer ne dag. 
En mcuglijk is 't zo, dat ik dan ok nog kan en mag 
Maor in mien harte bun ik daor neet zeker van 
Dat wat ik noo had konnen doon ik moigen nog wal kan 

Middewintei, lied um aeven stille te gaon staon 
En kieken ot ik dat wat neudig was wal heb edaon 
Duur oet mien laeven weg te doon wat daor neet heurt te staon 
Um rostig, duur 't donker, naor 't Lech te gaon 

Wim Kemink 
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Onder de oude Ginkgo biloba. Museumnieuws 

Expositie Louis Nijhuis 
In april en mei hebben we een expositie gepland 
van de magisch realistische schilder Louis Nijhuis 
uit Winterswijk. Nu de schilderkunst weer naar 
meer realisme tendeert, zijn wij in De Scheper 
uiterst actueel met deze fantasierijke kunstenaar, 
die ook een beroep doel op ons gevoel voor humor. 

Wim Izaks 
In juli en augustus pakken we groot uit met een 
Wim l/akstentoonsteliing in zowel ons museum 
als in de hervormde kerk en de bibliotheek. 
Het werk van I/aks wordt wel gerekend tot de 
Nieuwe Wilden, waarmee niet alleen zijn belang 
voor de Nederlandse kunstgeschiedenis woidl uil-

gedrukt, maai ook wordt aangegeven, dat Izaks een echt schilderdier was, die bij
zonder expressief en spontaan tot soms grote productie kwam. Eibergenaar Wim 
Izaks is waarschijnlijk de grootste schilder die de Achterhoek heeft voortge
bracht. Vandaar deze postume eer. 

P. Puntman "Canuival" 70x100 cm i^cmaakl m 2000 dooi I oiin Nijhuis 
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Op vesite 

As een mense oldei woidt en liugge kik dan /uut e dal dei deui de )aoin volle 
veiandeid is Bn umdat e toch maor steuiig vedan gect, volt l pas op A\ dei een 
mensenlaeven latei op terugge kiekt 
Mangs mis i | wal en veul i | een velangen naoi l olde 
Vuural dinge oet de kmdeitied 
Wal ko| OW as kind um dinge bh ) maken dee latei in de loppe van de )aorn uurn 
glans veloom hebt 
En dan vclangc i-) doaoinaoi tiugge Maoi i-| wet ok wal, dat, as i j t tiugge /ol
iën kriegen, 't wal s haid tegen kon vallen 
't Mooie bill oew bi-), t mindei mooie veget een mense 7o mooi en /o gemak-
keli|k en /o geneughjk was 'l altied neet bn /o bli-| en vedieetig a) as kind kon-
nen waen, bu| later neet meer En /o blauw at den hemel too was en /o fris as 't 
nao een onweer kon roeken, /o lok t neet meei 
Wat was dan wal dat mooie dal gcneugleke, waoi i | /o bii | met konnen waen'' 
't Lae vake in de kleine eenvoudige dinge En i ) Wii//en met weinig teviaene 
Wat mi I allied as iets moois is bi j ebleven, wat 't metgaon op vesile Neet 
aoveral hen Nee, daonn hadde wi-j kindere wal we/enli)k onderscheed in 't 
Mooiste vuur ons was, as wi i eenmaol in 't )aoi met va en moo met mochten 
naoi den Fichelaoven I ange van te vuuiten kekke wi-j daoinao oet bn wat was 
daoi dan /o mooi an /o| viaogen 
Precies wel ik t /elf neet en daoiuminc /al ik der maor wat van vetelln 
't Is al weer /owat /eslig |aor elene As '1 aovendwark an de kante was, dan liok-
ke wi-j ons umme Jonges hadden /ommer en winter ne kotle bokse an en 's win
ters lange haosen, maoi 's /ommeis kniekousen I n altied klompe Ok naoi scho-
le Maor vuur as wi \ dan op n tiad gingen, vaegen mien va eeis op de deiie de 
heeste't stro nog an Dan kowwe gaon Ne auto hawwe nog neet Um te lietsen, 
daoi was de winleidag de /andweg vake te drekkcug vuur Daorumme leepe 
wi I 't Ene )aor ha| helder viee/end weei,'t andeie boc/ewind en lachsnce Maor 
dat gal niks, 't was kweileke twee kilomelei wa| te gaon h<iclden 
Nog heul ik de stemme van tante liuu bi ) 1 inkommcn / o luu, good, da| der 
bunt, gaot zitten " 
Van dat gaon /itten was ne vasten regel Ome Frederik en mien va /attcn an 
weerskanten van den hook van den hecrd in nc geinakstool Meei gemakstcule 
wa//en der neet Dat was naigens Meci as twee gemaksleule wodden as aovei-
daod e/cene en de leu /ollen denken da) lui wa//en 
De viouwleu /alten achter de taolele op gewone kokkensteule Een betien trug-
ge Maor dat hindein niks As 'l kold was, kiegen dee ne waime staove um de 
veute op te zetten En al /e daor de lange rokke aoverhen schikken, konnen /e 



-49 

der ok wal wac/cn Nog roek ik de glcuicnde kollekes in de staoven en hem ik 
het klinken van de klLintjes dee in de kopkes wodden esmctten en dan /o knis 
tern, as der gleunig heile kollie opegottenwodden I n dan was doai tante liuu 
met eiii /waltcjak en de giole rokke en een /leden knupdeuksken um den hals 
Bi I al dat /watte stokken euie witgekalkte klompe staik ol 
Bi ) ons wodden de klompe enkel eschoeid Maoi bi-) den lichelaoven wodden 
/e nao 't schoern ok nog met wilkalk besliekken En veerdei was ter van alles te 
zeene. 
De giote boeinkokken had een ampail an/een De vloei e van kannenschrol met 
de betegelde muie, waoi van alles anhcenk /oas koppein kettels en kioelheuin-
tjes 
Waor ik 't meeste nao kekke, wa//en de lange duutse piepen Ene was wal ne 
metei langk 't Wa//en ailstiikken van den Duutsen veuivadei den in den 
1 lansen I led as deseiteui naoi Holland ekommen was Maoi ik wet neet, ol oom 
Ficdeiik dei ooit oet eiookt hef 
Maoi de ge/elhgheid daoi, kwam van de leu /elf En dat kwam deur den beslot-
tenheid van dee tied, waoi de waald nog neet deui de televisie was losebiokken 
good tol /len leth De humor van de jonge leu, die met stemme en holding 
andein /o konnen imiteein, da| wal lachen mossen De haitelijkheid van tante 
Tiuu en de spcUinende veihalen van ome 1 ledeiik Want vetellen, dal kon e Wat 
dat angonk, had e heel wal in de marse 
Wi-) hingen an /lene lippen at e oons vetellen hoo hee as |ongen keeil doo hee 
hen vil |en ging op ne donkein winteiaovend m de bekkenweiden an 'l dwalen 
was ekommen I n bi | l slicupen hoo hee te lange met I geweei iii den anslag 
had e/ellen en ongemaikt haosle dood eviooine was 'l had um giote muite ekos 
um weei aoverende te kommen Maoi ok t veihaal van den boei den op ne 
maonlechlen nach vanoct 'l koestalraemken /ag, hoo ne vos ne ha/e wol bespiin 
gen den bi-| den mooskool /at te vietlen Den vos spiong mis en den ha/e ont
kwam Daoinao ging de vos weer naoi /len oelgaiigspunl liugge en lepeteem 
veui /ich/ell een maol ol vieie, vieve (.\cn spionk / o van dal /al mi ) neet weei 
misgaon' 

En dan de veihalen v,\n smokkelcis dee de kommmie/e te slim ol wa//cn 
Neet /o mooi was l veihaal van den smokkeldei den "1 laevcn dei bi \ inschot. 
Op l leste giiwwelen 't oons (iin wondei dal /e op den Tichelaoven /ovolle 
angeloop hadden 
Toch wodden I nooit late Nachbiaken was dci in dee lied neel bi-| Den andein 
morgen mossen de boem weei bi-itieds op 'n ende Zo tegen hall tien gingen de 
mansIcLi naoi de del Ie Bcesie kieken Dal was een vast gebioek At /e dan weer 
kwamm, dan slon de laolele klaoi I n tlin lusten ow ok wal wal Bootiam ellen 
In dee dage wa//en de vesilen neel /o aoveidaodig as legenswooidig met gebak. 



-50-

stukskes wos en keese, pinda's en eiere en van dee keukskes waor ze van alles 
opsmeert. 
Nee, zonne vedoozaamheid kennen wi-j doo nog neet. 
"Allo leu, noo moj ankriegen", klonk 't dan. 
De botter in de vlootjes was mooi opemaakt. Wat vrouwleu wazzen daorin echte 
artisten. Bleiimkes en andere figuurkes. Mangs zo mooi, daj 't haoste jammer 
vonnen um 't mes der in te stekken. En dan gong 't an. Stoete met schinkcnvleis. 
Maor ok nog ne plakke krintewegge. Daor dee ik allene maor botter op. Dat von 
ik zo 't lekkerste. 
En dan weer op hoes an. Nao al dee verhalen griwwelen wi-j nog. Moar bange? 
Nee, dat wazze wi-j neet. Helemaol neet. Waorumme zowwe? Vader en mooder 
wazzen toch bi-j oons? 

Wim Kemink 

Ingrediënten voor de koffievisite met smoddekoffie: de gemalen koffie werd in de smod-
de, een koperen kan met rechte steel, gedaan en overgoten met kokend water Die ging 
dan op het vuur tot z.e kookte en "prut" z.ei. Dan werd de smode even van het vuur geno
men en opnieuw aan de kook gebracht. Koffie, die driemaal "prut "had gezegd, was pas 
op smaak. 
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Scheppels Mankzaod 

Da's een raar zeggen. 
Op mien veurige scheppelken mankzaod kreeg ik een langen breef van Nic. 
Adema uut Utrecht. Den holt zich beroepshalve ok nogal bezig met onze taal en 
wet er dan ok volle van af. 
Van zukke leu köj nog wat Icern. 

Ik gaf in Old Ni-js 42 onder "Da's toch een raar zeggen" een paar veurbeelden 
van zinnen, dee volgens mien grammaticaal niet kloppen. Zoas: "Jansen is 't 
peerd dood egaon". A-j as neerlandicus dee zin good bekiekt,dan is e bi-j naoder 
inzien toch wel good, 't Peerd is onderwerp. Want atter twee peerde dood waarn 
egaon, dan was ter ezegd::"Jansen bunt twee peerde dood egaon". 't Bunt peer-
de van Jansen, den is as persoon betrokken bi-j de handeling. Dat nuume wi-j een 
belanghebbend veurwerp. 
Al is 't dan grammaticaal wel in orde, 't blif toch wel een (eigen)aardige manie
re van zeggen, dat in 't ABN neet zo gebrukelijk is. Aj der op verdacht bunt, kom 
i-j meer van zukke aardige gezegdes tegen. Zoas: 
"Wat zol i-j now doon, at ow de fietse afestaolen wordt? 
"A'k stik verlaegen um een fietse kom te zitten, now, dan gao'k hen en dan lene 
ik mien bi-j de smid een fietse en dat doo'k". 
Een Achterhooker snapt wel, dat ik neet an mienzelf een fietse lene, maor dat de 
smid an mien een fietse leent. Zoat hee an mien een fietse verköch, a'k zeggef'lk 
kope mien bi-j de smid een fietse". 
Nog zo'n aardig zeggen is: "Dat verget mien nooit" in plaatse van: "Dat verget 
ik nooif'. 

Wat kan taai toch aardig waezen. 

Nic Adema von ok nog een stuk of wat 'aardige' zegswiezen in de armenadmi-
nistratic van de r.k. parochie te Grolle uut de 18e en 19e eeuw: 
1774: An Lodewik Schavers die de vmu in de kraam was. 
1796: Aen de vrouw van Garrit Jan Startman die de man lange krank geweest is. 
1796: Aen de vrouwe van Jan Be rent Startman die selefs en de dochter krank is. 
(Dus niet Jan Berent Startman was krank, maar zijn vrouw en haar dochter). 
IH03: Aen Berent Emaus aen Cunenhuijs, die een coe gestorven. 
Nic Adema schrif (netjes in 't ABN): "Dat deze constructie ettelijke malen voor
komt, betekent, dat de dialectsprekcnde schrijver bijna geen kans zag van de 
spreektaal schrijftaal te maken. In het Hollands kwamen die constructies toen 
niet voor. Misschien is het een Achterhoekse manier om bezit aan te geven." 
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In den laatsten, schuuns eschreven zin ontbrok het hulpwerkwoord "is". Dat 
kwam in olde rekkeningen vaker veur. 
Op grat'stene kwammen ok vake wegiaotingen veur. Dan was de ruumte in de 
steen te klein. Anno 1500 wodden dan Ao 1500. Soms ston der dan een streep-
ken baoven een letter um an te duudn, dat er een letter was weg elaoten. Dat köj 
zeen in 't opschrift baoven de kerkdeure van de olde Mattheuskerkc in Eibergen. 
Door steet: "Int Jaer ons Here nivijhüdrl is deze kercke j>eh()el". Een n en een e 
bunt weg elaoten, moor allcnc baoven de u steet een wcglaotingsstreepken. 

Nog een paar 'aardige' taalconstructics met 't wederkerend veurnaamwoord 
'sich' in de Grolse kerkadministratic nuumt Nic Adema: 
1796: Den inboedel van Aalten Meenega bedruipt sich.. 
Al in een rekkening van het ambt Lichtenvoorde kwam in 1519-1520 de con
structie "helopt sych" (= beloopt) veur. "Bclopt sich" gat' het totaal van de tel
ling an. 
Een vorm, dicj ok noo nog heurt, is:" Hee brok zich den arm" en dan is "zich" 
eigenlijk ok zo'n belanghebbend veurwerp. 

Sanienstellingen van werkwoord met zelfstandij» naamwoord. 
Opvallend bunt ok de zelfstandige naamwoorden, woorvan het eerste deel een 
werkwoord is. Het iickt ter op, dat dat an mekare zetten in 't dialect soms anders 
gebcurn dan in 't ABN. Een paar veurbeelden: 
raozejoorn, raozekaler, dat was in den oorlog een zaklöchjen met een dynamoot-
jen derin, 't wodden ok wel knicpkatte enuumd. 
Dan hew nog drinkebruur. kokkcpot, hangelippe en spölicgrei en bi-j 't carnavcl 
een 'niiölepctcr' bijvoorbeeld. 
In den oorlog, in 1944, hadden ze in Eibergen een ondergronds ni-jsblaadjen de 
"Blaozepiepe". 't Hef ter wat van weg, dat de eerste Icttcrgrcpe kump van 'ik 
drinkc, ik blaoze' enz., maar zeker is dat niet, want daornaos kenne wiej ook in 
't dialect drinkwater, kokpot, spölkwartier kniepkattc, kruuwagen en pleeriezer 
zonder e der tussen. 
Een heel aparte constructie is het woord 'spöllcgaons' dat in 't ABN neet veur-
kump. 'Al spöllend gaon. Iets spöllcgaons leern'. 

Pleeriezer 
Pleeriezer is volgens miej typisch Eibergs. 't Was een windbuk.se volgens 
Herman Schepers, moor 't was ok een schieticzer, dat de jongcs gebruken bi-j 't 
ni-joorwinnen. In Zellem nuumen wi-j dat een schietbolte. 
't Was een hol stuk iezer, dat ons de smid maken, 't Was an een kante dichte en 
an de andere kante passen der een iezeren holte in met een platten kop der op. De 
bolte zat met een touw vaste an de achterkante van 't iezer. Op ni-jjoorsdag, aw 

http://windbuk.se
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gingen ni-)|oor winnen in de buurte, stoppen wi ) dan, a w bi-) de buurluu waarn, 
een stuk ol liene van dee pleeidopkes (kleine schiet patieuntjes) in 't le/ci Dan 
stoppen wi-j de bolte in 't gat met de patreuntjes en sloegen dan met de platte kop 
tegen de mure Dat knappen heel wat harder dan /o'n pistolleken, wooraj maoi 
een paticunt)cn tegelicke in konnen alschielen 
Zo n pistollcken was good veui de deeins Bi ) )ongcs mos t haidei knappen Ol 
neet soms' Met caibidbussen, dat knappen nog haider Dat was /o'n betjen 
't ende Maoi daoi gebeurn nogal es ongelukken met 

Melk. 
't Is ondei bocin heel gewoon um Ie /eggen ' De koo is melk ewodden" En 
ondei "da's ok een aardig /eggen" rangschik ik ok "Um is vannach een koo 
melk ewodden " Zo'n koo was een ni-jmelkte koo Zollen jongeluu van tegens 
wooidig nog wetten, wat dat betekent' 
Ik hebbe veui twintig joor al met emaakt dat in een klasse met tien jonge mei
den dei geen ene wis, da') een koo pas melken konnen, at e een kali had ekie 
gen En een enkelen kwam ok nog van 'n boei' Mooi de tied, dat alle viouwleu 
op den boer mossen leern melken, was veurbiej 
Vadei kan t met de melkmachine allene al De wereld verandert 
At een koo gien melk meei gil, stect e dieuge Ok wodden dei wel e/cgd "De 
koo steet gust" Ooi spionkeiijk was de betekenis van gust 'onviuchtbaoi 

Oorne en kop. 
D'i bunt nogal wat gezegdes met 'oorne' 
Jcmnao was neet stik zo min Dee leet zuli i^ien oor annaeien (Dee koj neet 

zomaoi wat wies maken At /e iemand een ooi annaejen, dan kieeg e ezelsoorne 
en dat was 't teken van domheid) 
Iemand de oorne wassen 
At Jan es weer wat uutehaald had, wat neet deur den beugel kon, dan kon hee der 
op rekkencn, dat m llink de ooine cwassen /ollen wodden (hee wodden llink 
onder handen enommen) 

Dreigend tegen een boosdoenei Mo L ow hiej t oor Lnegen^' 

'Hee hef zwil m 't oor (Hee wil neet luustein) 

"Hee dramt (m de oorne van n kop (zaniken) 

"Iemand 't vel aover de oorne halen" Iemand alpeisen ol iemand iets vols te 
duui vei kopen 
At de vildei de koo 't vel aovei de oorne had ehaald, dan was 't bees /len an/ien 
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gans en gaar kwiel en kon den slachter an 'l wark. 
Hee IS :o kaal as een luns, wodden der ok e/egd, al iemand /o afeperst was, dat 
e niks meer aover had. 

Van galgenhumor is sprake in 't volgende zcgwoord: 
"An alles kiimp een ende. :ae de vos, loo :e 'm hel vel aover de oorne sireiipen ". 

En at kinder ni-)sgierig an mooder vroogen:"Waor gaoj hen?", dan kregen /e as 
smoesjen 't volgende antwoord: " 

Naor Opstrop hen pispöljes hakken. 
En i-j m.eu^t met urn de oorne der an Ie plakken ". 

Opstrop was de verbastering van Ochtrup, een plaatse effen aover de gren/e ach
ter (ïronau, dal bekend was um /.len pottenbakkeri-jen. Jan Acssink wet te ver
tellen, dat /e in Ochtrup nog allied een old model van een pispot bewaart met 
/euven oorne der an. A| 's nachts heel neudig mossen pissen, grep i-J onder 't 
bedde nooit mis, al er /euven oorne an den pol /allen. Ze waren vrogger ok best 
slim. 

"Hee hef de oorne kort an 'n kop zitten", (opvliegend wae/en). 
G.A. van der Lugt gebruukt argens twee oeldrukkingen aover opvliegendheid: 
"Noo had Graads de oorne aait kort an den kop zillen en at-e 'n stuk of wat hor-
reis op luidde, dan was dal iioii slimmer as at-e niichtern was. 
Dan wodden 'm de kop drek schier en hei^on-e diijliy, oei Ie pakken ". (hee i^iiii^ 
tekeer). 

Kort anebonden. 
Van iemand dec driflig is, /egl /e ok: "Den is kort anehonden". Dil hef Ie maken 
met 'de strijd aanbinden'. Waopens wodden vrogger anebondcn. Ha) /e korl ane
bondcn, dan was i-j klaor um Ie vechlen. Wee korl anebondcn is, sleel gauw met 
de vuustc klaor. 

(Jel)elj»d. 
Van iemand dee gauw erraakt is, wckll ok c/cgd: "Hee is i^aiiw i^eheli^d". (Belgen 
= op/wellen; dat köj /een an 'ii rojen, dikken kop, deel-e dan krig. Al andern dal 
/cel ankommen, /egl /e:"l''as op, waarl ow, I lec kip rood an". 

Schoer 
Ben andere uutdrukking, dee in 't ABN neel veurkump, is:"Wc;/ trek i-j een 
schoer aover de o^^en". (Schoer is een synoniem van 'l Duulse Schauei- don-
derbui). Hee kik dus duusler, hee löp kwaod an. 
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llelli^. Ondeujiond. 
VcLii kwaod woddcn kciinc wi-) ok 't wooid 'hcUig' 
"Wal was e hellip, toot ze urn de fietse aj-estoln luidden 
Hcihg wodl ok aovcidiaLhtchjk gcbiiiukt 
"Ak inu'i helliii make, dan houw ik den spiekei met enen klap in 'n paol" 
HcIhg betekent hici 'alle klachten inspannen" 
't Is neet bekend, wooi 't wooid 'heilig' heci kuinp 
Vcui kwaod wae/en hcui i-| mangs ok /eggen "Wal was den keeil ondeugend, 
too t-e lieiiin, wat ei ao\ei 'm epiaot wodden in de hum Ie 
hen kind, dat ondeugend is, (neet dut, wat van 'm veilangd wodt) is een kleinen 
ondoch Van deugcn-doch-edeugd 't doch neet. Mic) duch /o , (miej doch /o), dat 
't lang/aam lied wodt uni naoi hoes te gason" 
De ch kunip \d\\ denken clacii edach 

Ontholloii. 
"Ik heb der gien onthold van emaakt". /ei mien viouw kuilst Dit is een heel old 
ge/egde, da-) tegenswoordig neet volle meei heuit 

l»()ste. 
"Ik bun nog bi-) de poste" (Ik bun nog bi-) 't hoes) 
"Uni de poste lopen" (Gien waik hebben) 

An de zied. 
/A'I de fletse daor maor an de zied, dan kow effen praoten " Dit is puur 
Achteihoeks IDit ge/egde kump in 't ABN neet veui "Zet de liets maai aan dc 
/ i |d" 
Nog /o ene "(laol es effen an de zied, da'k dn lan^s kan" 

Aoverdraclitelijk {«ebioekt: 
"f/<7 '/ waik al an de zied'' 
He/ dat menin}>svei s( /;// oet de vi ae^e koniien maken''" lao, 't is noo endeli/k an 
de zied " (al maken, al"handelen) 

Zied-^iedte. 
Vioggei lei an de land van de Maliemse es een stuk giond, dat /e de /ledie 
luiumcn Hendiik Odink wis, dat de kostei daoi een stuk giond, de /lete' had, dat 
tot de kosteiijgocdcien van de kerke ciekkend wodden 
Op een olliciele kaait sloiui 'nel|es" in 'I ABN as n.iine 'de /ijdte' 

Wae^e 
In 't Achteihooks wodl vake 't wooid 'waege' gebiuukt veui 'weg' , 
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Veur 't alliandelen van geschillen of schulden kenne w i j ok "nul tic wcici^e 
maken", wat ook niet in 't ABN Ie vertalen is.. 
"Da's dan uut de waege", /.egt ze, al een meningsverschil is uut epraot. 

Te waege brengen= teweegbrengen.. 
Wal (Ironkciiscliap al neet Ie wciciic kan hrcni'cn. 

"Ik geleuve, da'k niaor es op hoes angao, "1 wodl /o langzamerhand lied". 
"/-/' r/7 niicj anders not^ niks In de waei^e". 

Dit was 't dan weer veur disse keer. 't Was weer echt mankzaod en een hele 
wanne vol. Good gaon, allemaole en töl 'n volgenden Old Ni-Js. 
Laot wat van ow hcurn, aj ok wat mank/aod in de wanne evonnen hebt. Kruud 
ofonkruud, 't mek neet uut. In liibarge is dat roet en oei. 

Eibergen, januari 2002 E.H.We.sselink 

Wdllerwei^iieiis. 
Wiillenvei^fiens hef Rekken 
(lardifie wef^f^eskes, 
7(His (lil jHieken hi-j 
Sloiiips Looveld 
mei an weerszieden 
eken dee (lerintl Slonips 
van Looveld in 1942 nai^ 
eiifeidiandig hef epal... 






