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Bestuursmededelingen 

Filmfestival 10 november 
Tot on/e vei wondei ing hadden we tweemaal /owel s middags als "s avonds, 
zo'n giote toeloop tot ons filmfestival, dat we stoelen moesten bi)/etten 
Meei dan 400 be/oekeis mochten we welkom heten Een van de oor/aken was 
mogeli|k de aankondiging, dat de film veitoond /ou woiden die m 1910 weid 
veivaaidigd tei gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Eibergsche 
Stoombleekenj v/h G J ten Cate & Zonen We mochten /elts een bezoekster van 
89 jaar welkom heten, die het eeuwlcest van de KTV in 1910 meemaakte 
Dat was uniek 
Het progiamma was goed geprogrammeerd We kiegen behalve de tilm ovei de 
KTV ook nog eens filmbeelden te zien uit 1914 van de verlegging van de Bei kei 
achter de KTV, die m een maand tijds geieed kwam dank zi) meer dan 
400 weiklo/e mannen, die met schop en kuiiwagen een nieuwe bedding voor de 
Bei kei gioeven Een zwaai kaïwei vooi mensen, die dit weik niet gewoon waien 
Over 'passende arbeid voor weiklozen weid toen niet gespioken 
In het tweede blok kiegen we enkele films te zien uit de jaren zestig van de 
vorige eeuw, gemaakt door Arie Wensing, destijds één van de imtiatiefnemeis 
van het Eibergse filmfestival 
Het laatste blok bestond uit twee iilms, gemaakt dooi Ben Tiagtei, die nu al jaren 
als cineast de oude tilms beweikt vooi vertoning en ons elkjaai weet te vei gasten 
op enkele van zijn filmproducties, zoals dit jaar over de zeer bijzondere boom
kweker ten Eisen uit Neede en het bijzonder mooie filmpje over de ijsvogel m de 
oude Berkeltak bij de joddenbulte wiens aanwezigheid daar volgens vogel-
kenneis bedieigd woidt dooi de plannen van "Eibeigcn in Velband', dal de oude 
berkeltak weer bevaarbaar wil maken vooi toeiistische activiteiten 
Het met veel geduld en kennis van zaken dooi Ben Tiagtei gemaakte tilmpje het 
niet na de lietde tot dit stukje natuui bij de aan-wczigen aan te wakkeien, gezien 
de enthousiaste uitspiaken na al loop 

Fotosessies. 
In Old NI JS nummei 45 stelde Jan Beienschot uit Winteiswijk vooi, een keei een 
foto- identilicatiesessie te houden om namen op oude foto's vast te leggen 
In oktobei kregen we een brief van ons lid Ans Hondorp uit Den Haag 
Daaiin schiijtt ze, hoe een en andei in Loosduinen is geiegeld 
Daar hangen op de eeiste vei dieping van een molenmuseum De Koienschuui ' 
oude schoolfoto's Veel namen van de kinderen op die toto's zijn niet bekend 
Aan de bezoekers wordt gevraagd, de hen bekende namen op de lijst, die onder 
elke foto hangt, in te vullen Die toto's hangen daar permanent "Misschien is er 
in Eibeigen een plek schiijlt ze, waai zoiets te lealiseien is ' Ons bestuui heeft 
zich op deze zaak beiaden Onze penningmeestei, J Baake, zelf een lotovei-
zamelaai, zou mets lievci willen dan zo'n plekje te hebben In een leegstaande 
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winkel bijvoorbeeld. Daarnaast spelen we met de gedachte, een themanummer 
van Old Ni-js uit te geven met oude toto's ( en vergeet niet, dat foto's uit 1950 -
1975 inmiddels ook vaak al 'zoekplaatjes'zijn). 
Wie zo'n foto in bezit heeft, kan zich al melden bij J.Baake. 

Het bestuur. 

On:e bestuursleden ./. Baake en E. H. Wewelink bestuderen met G. te Lindert van het 
Staringinstituut één van de kaarten met veldnamen van Edwrgen. {Foto J.Baake). 
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Onder de oude ginkgo biloba 

Bij de produktie van het laatste 
nummer van Old Ni-Js is iets mis
gegaan: on/e bijdrage over NV 
Zomerbleek en de Odivai-expositie 
heeft hel blad niet gehaald. Deze 
omissie werd ruimschoots goed
gemaakt met een verhaal over 
Polderdieke, die op Open Monumen
tendag weer tot leven was gekomen. 
Wij blijven ernaar streven in elk 
nummer onder deze titel aandacht te 
besteden aan Museum De Scheper. 

Vrijwilligsters 
Door hel optreden van Polderdieke 
-ook bij Blekers Zomer in de KTV-
en door het wassen, strijken en bleken 
op grootmoeders wijze, hebben de 
vrouwelijke vrijwilligsters extra mo
tivatie opgebouwd om activiteiten 
op te zetten. 

In het museum zijn de dames onder andere verantwoordelijk voor de afdeling 
textiel. Om de antieke kleren niet te lang aan vertoning bloot te stellen en om 
voor wat variatie te zorgen is het goed om af en toe te wisselen. Nu is het plan 
opgevat om de aandacht eens een tijdje te richten op kinderkleren. 
Komende winter zal de vaste vitrine opnieuw worden ingericht en dan wordt de 
nu geëxposeerde babykleertjes en hoofddeksels weer een tijdje rust gegund. 

Educatie 
Er is bij museum De Scheper al veel gedaan aan educatie. Met een stripverhaal 
worden kinderen door de geschiedenis geleid en met koptelefoons kunnen 
kinderen, duitstaligen en volwassenen uitleg krijgen over de vaste expositie. 
Er worden nog meer middelen bedacht om het museum begrijpelijk en aantrek
kelijk te maken, ook in de sfeer van speurtochten en verhalenvertellers, die oude 
tijden doen herleven. 
Het is nog steeds moeilijk om scholen structureel bij het museum te betrekken. 
Er wordt gedacht over projecten die binnen de lesstof vallen en een stukje van de 
les op een andere plek te laten plaatsvinden: niet op school, maar in het Eibergse 
museum. We zouden een werkgroepje moeten samenstellen van leerkrachten 
en museummensen om de bestaande ideeën zo uil Ie werken, dat scholen en 
individuele leerlingen hier regelmatig gebruik van gaan maken. 
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Ook voor kinderen is veel te :ien in niiisetun De Scliepei. Uitleg via hoojdtelejoons. 
(Foto museum De Seheper). 

F]xpositie in 2003 
Voor 2003 zijn de plannen voor de wisselexposities in een vergevorderd stadium. 
-We beginnen in februari met de watersnood in 1953 en de watersnood van 

vroeger in Eibergen. 
- In april hebben we schilderijen van de onlangs overleden Jan te Wierik of van 

Manuel Esparbé Fignals, die voor zijn beginnend kunstenaarsschap een onder
scheiding van de koningin verwierf. 

- In de zomervakantie besteden wc aandacht aan de Van Ouwenaller Vereniging, 
die ophoudt te bestaan en waarover in De Scheper een boek gepresenteerd zal 
worden. 

- Vanwege het jaar van de boerderij zullen we met onze Vuurrever in het najaar 
de schijnwerpers richten op het boerenleven in 1900. Rond dit thema worden er 
onder meer op Open Monumentendag weer allerlei activiteiten georganiseerd. 

We willen in 2003 weer zorgen dat Eibergen beseft dat het zijn museum geen jaar 
kan missen. 

Paul Puntman 
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Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo 

Ondeistaande biiel ontvingen we van de hcci J Deikuig te Boiculo met hel 
verzoek deze te plaatsen in Old Ni |s 

Naast de reeds gevestigde histoiische verenigingen in de vooimalige Heer
lijkheid Boiculo (omvattende de huidige gemeenten Boiculo b,ibeigen, Gioenlo, 
Lichtenvoorde en Neede) is sedeit 2 apiil 1992 eveneens op historisch gebied 
actief de "Stichting Stad en Heeilijkheid Borculo" 
De/e stichting heeft een bepeikteie doelstelling dan dan die van de histoiische 
veienigingen m genoemde gemeenten Ze heelt /ich alleen lol taak gesteld het 
lokaliseren en copieien van de /ich builen genoemd gebied bevindende 
archieven beliettende de geschiedenis van de voormalige Heeili|heid Borculo 
en het toegankelijk maken de /oig voor het beheei en de instandhouding ei van 
Inmiddels /ijn enige hondeidcn opnamen beschikbaar op microlilm Deze op 
namen /ijn gemaakt van Boiculose archieven, die zich bevinden in Ainhem 
Munster en Den Haag 
De stichting heeft daardoor een ondersteunende en aanvullende tunctie van 
de vele heemkundige organisaties in de regio, maai ook vooi hen, die met een 
genealogisch onderzoel^ bezig zijn Door de verfilming en het toegankelijk 
maken middels ingangen daaiop wordt door de stichting gezorgd voor een opti
male toegankelijkheid van het bionncnmateiiaal, dat dooi het veispieid voor
komen normaal gesproken moeilijk kan woiden geraadpleegd 
Inmiddels zijn door een tiental vrijwilligers een groot aantal microfilms van een 
ingang voorzien Donateurs van de stichting kunnen deze films, maar ook de 
films die nog niet zijn geindiceeid, giatis laadplegen in de Openbare Bibliotheek 
te Borculo, uiteraaid tijdens de gebruikelijke openingstijden Niet donateuis 
belalen 2 euro pei dagdeel 
Oveiigens woiden zogenaamde bionnen publicaties ver/oigd In dit kader zijn 
reeds vei schenen 
-Markeboek van de buurschap Dijcke (Dijkhoek te Borculo) 
Maikeboek van de voogdij Beltrum 

-Rekeningen van het Ambt Lichtenvooide 
-Breukenprotocol van de Stad en Heeili|kheid Boiculo 1618 - 1648 
Donateurs kunnen deze publicaties, voor zover deze niet reeds zijn uitverkocht, 
middels een korting verkrijgen Jaailijks ontvangen de donateurs een "Nieuws
brief" en een exemplaai van de Kleine Reeks , waai in ailikelen van diverse 
aard voorkomen, betrekking hebbend op de geschiedenis van de oude 
Heeilijkheid Borculo Tot nu toe zijn acht nummers met een zeer gevarieerde 
inhoud verschenen Een uitgebreide informatie ovei de stichting is Ie vinden via 
de "Web-site" http /home planet nl/vaaiwerk 
Donateur kan men woiden dooi minimaal 14 euro te stoiten via postbank 
rekening 7706224 ten name van de stichting Stad en Heeilijkheid Boiculo 



-7-

Van de Eibergse sigarenfabriek en haar bewoners. 

Al enige tijd had ik een krantenknipsel uit 1987 in bezit met de geschiedenis ■ 
van de enige sigarenfabriek, die Eibergen ooit rijk was. Het was destijds waar

schijnlijk geschreven door F.J. de Leeuw, die als ambtenaar burgerzaken ter 
secretarie de weg wist in het archief van de burgerlijke stand, waaruit hij putte 
bij het vastleggen in woord en beeld van historische gebouwen en hun bewo

ners. 
Zo schreef hij in 1987 in dagblad Tubantia over het ontstaan van de sigarenfa

briek, die tot 1987 stond aan de Parallelweg en die ouderen onder ons zich nog 
zullen herinneren. Het gebouw was al sinds 1910 geen sigarenfabriek meer, maar 
werd vooral bewoond door werknemers van de KTV, zoals sinds 1955 de naam 
was van de Eibergsche Stoombleekerij v/h G.J. ten Cate & Zonen N.V. Op 10 juli 
1895 werd volgens het artikel in Tubantia de eerste steen voor de fabriek gelegd 
door Hendrik Jan ten Cate en Arend Hagedoorn uit Almelo, die getrouwd was 
met Hendrik Jans zuster Anna Maria Louise ten Gate. Zij was een van de vier 
dochters van G.J. ten Gate, de stichter van de Stoombleekerij. Zij was de enige 
van de vier, die gehuwd was. Van de andere drie bleven de jongste twee bij hun 
vader wonen tot jaren na diens dood in 1888. 
De zonen van de stichter, Gerrit Jan jr en Hendrik Jan, woonden in de Grote

straat. Gerrit Jan in het oudershuis, in het pand dat nu al jaren bekend is als de 
horlogerie v.d. Kamp en Hendrik Jan, zijn vier jaar jongere broer in het pand, 
waarin nu het notariskantoor is gevestigd. Deze Hendrik Jan, (geboren in 1834), 
trad als mededirecteur van de Bleekerij minder in de publiciteit dan zijn vader en 
oudere broer Gerrit Jan. Hij had vier zonen, waarvan de oudste, Johan 
Christoffel, geboren in 1870, geen liefhebberij leek te hebben om medewerker te 
worden van het familiebedrijf te worden. Arend Hagedoorn, de enige zwager dus 
van Hendrik Jan ten Cate, woonde in Almelo. Hij had een zoon Gerrit Jan (ook 
genoemd naar zijn grootvader G.J. ten Cate?), geboren in 1872. Deze staat in 
1891 (dus 19 jaar oud) als inwonend ingeschreven bij zijn oom H.J. ten Cate en 
achter zijn naam staat als beroep 'tabakskerver'. In 1884 was Eibergen een 
spoorverbinding met Winterswijk rijk geworden en die was een stimulans geble

ken voor de uitbreiding van de Eibergse textielfabriek. De blekerij lag vlak aan 
de spoorbaan en de in diezelfde tijd gebouwde directeurswoning, de villa 
Hummelsweide, getuigend van de welstand van de ten Gates, zag uit op het sta

tion. Meteen aan de overkant van de spoorbaan begonnen de esgronden. De naam 
van de villa "De Hoge Esch" op de hoek van Parallelweg en Borculoseweg her

innert aan de hoge ligging van deze esgronden, die thans worden aangeduid met 
"Westene". Aan de weg langs de spoorbaan stonden in 1895 nog geen huizen. 
Hier was ruimte in overvloed. 

Een nieuwe tak van industrie: een tabaksfabriek 
Het ligt voor de hand te denken, dat Hendrik Jan ten Gate en zijn zwager Arend 
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De sigarenfabriek voor afbraak. 1987 collectie J. Baake 

Spoorbaan met links het station en rechts de nog onbestrcmtte Parallelweg met 
sigarenfabriek en houtzaagmolen van Prins, het laatst gebruikt door Kuiling. 
Foto archief F. J. de Leeuw . 
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Hagedoorn de handen ineen sloegen om hun zonen "an de gange te helpen", in 
dit geval aan een eigen bedrijf. En een tabaksiabriek kende Eibergen nog niet. Zo 
verrees in 1895 aan de Parallelweg de sigarenfabriek, een voor die tijd toch wel 
fors gebouw. Opgetrokken in baksteen, maar met gepleisterde hoek- en gevelpi
lasters aan weerszijden van de hoofdingang in de voorgevel en ook langs een van 
de deuren in de noordgevel wekt het de indruk van een ietwat namaak-neoklas-
sisistische stijl, die ook de villa Hummeisweide kenmerkt, die ruim een tiental 
jaren tevoren door G.J. ten Cate sr was gebouwd. Wie de foto bestudeert en in 
aanmerking neemt, dat zich in het achterste (fabrieks) gedeelte drie woningen 
bevonden, moet wel haast concluderen, dat de oppervlakte van het gebouw circa 
12m X 20 m bedroeg. Gerrit Jan Hagedoorn was tabakskerver van beroep en 
getrouwd met Johanna Jacoba Cannegieter. Zijn compagnon, Johan Christoffel 
ten Cate, zoon van Hendrik Jan ten Cate, was in 1895 nog vrijgezel. Hij heeft 
zich niet lang met de tabaksfabricage beziggehouden. Leek de textielnijverheid 
hem niks, ook de tabakskerverij boeide hem maar kort of helemaal niet. Al na 
twee jaar, in 1897, kruiste Amor zijn pad in de persoon van een Surinaamse scho
ne, aldus het artikel in Tubantia. Toen liet hij de fabriek de fabriek en vertrok met 
zijn geliefde naar Paramaribo. Men noemt hem een buitenbeentje, een "bon 
vivant", een levenskunstenaar, die niet paste in de kneuterigheid van de kleine 
Eibergse dorpsgemeenschap, waar iedereen hem kende (en over hem gesproken 
zal hebben.) Slechts één keer keerde hij in Eibergen terug. Dat was in 1902 voor 
de begrafenis van zijn vader, Hendrik Jan ten Cate. 

Geen duurzaam bedrijf 
Intussen droeg Gerrit Jan Hagedoorn de verantwoordelijkheid voor de sigarenfa
briek, waarin vijftien sigarenmakers werk vonden. Maar het bedrijf rendeerde 
niet. Onder andere door de onzekere bedrijfsvoering van Gerrit Jan, die te goe
dig was voor zijn arbeiders. Als aan het eind van de week de arbeiders klaagden, 
dat de vastgestelde productie, om welke reden dan ook, niet kon worden gehaald, 
waardoor ze minder in het loonzakje dreigden te krijgen, paste Gerrit Jan het 
minder verdiende regelmatig bij. Daarnaast gaf hij de sigarenmakers elke week 
een flinke handvol sigaren mee. Maar al te goed is buurmans gek en dus ging het 
mis. Donkere wolken pakten zich boven de sigarenfabriek samen. Gerrit Jans 
moeder, inmiddels weduwe geworden en sindsdien inwonend bij haar zoon, 
overleed in 1906. Gelukkig had ze de ondergang van de fabriek niet hoeven mee 
te maken. Gerrit Jan tobde nog enkele jaren voort, maar toen de afzet van de siga
ren ook nog stagneerde, moest hij het opgeven. In 1910 hield de eerste en enige 
Eibergse sigarenfabriek op te bestaan. Op 23 april 1910 vertrok de familie 
Hagedoorn, een illusie armer, naar 's-Gravenhage. De Eibergsche Stoom-blee-
kerij werd de nieuwe eigenaar van het gebouw. 

Medewerkers 
Tubantia wist in 1987 nog te melden, dat Gerrit Schiiperclaus, één van de oprich-
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ters van de Lederwaren- en Kettingkastenfabriek, die toentertijd een klein krui
denierswinkeltje had op de Kleine Hagen, waarin hij ook klompen verkocht en 
vis, vertegenwoordiger was van de sigarenfabriek van Hagcdoorn. Als arbeiders, 
die in de fabriek gewerkt hebben, worden genoemd G. Ordelman, die in 't 
Spieker woonde, Derk Sloot, later kruidenier aan de Beltrumseweg (vader van de 
in 1940 gesneuvelde Piel Sloot) en Timmermans, die later een sigarenwinkeltje 
had in de Grotestraat tegenover het gemeentehuis. Meer namen worden in het 
artikel niet genoemd. 

De fabriek als woning. 1910 - 1987. 
Na hel vertrek van de familie Hagedoorn is het fabrieksgebouw inwendig ver
bouwd tot een "fabriek" met vijf woonheden . Op de foto zijn de toegangsdeu
ren te zien. Het voorste gedeelte, beslaande uil een beneden- en bovenwoning , 
was toegankelijk via de monumentale voordeur. Die twee waren luxer dan de 
drie woningen in hel achterste deel. Dal had zijn reden. Dit voorste deel van de 
fabriek had gediend als woning voor de fabrikant Hagedoorn. De voorgevel met 
zijn hoge ramen had duidelijk het aanzien van een burgermans woning, zoals er 
omstreeks 19ÜÜ wel meer werden gebouwd. Aan de achterzijde vastgebouwd aan 
de fabriek bevond zich een in drie delen verdeelde schuur, waarin zich later de 
toiletten van de drie woningen in hel vroegere fabrieksgerdeelte bevonden. 
Slechts de achterste van die drie had een binnendeur naar de schuur met toilet. 
De bewoners van de twee tusscnwoningen moesten voor hun behoeften naar bui
ten en omlopen naar de schuur achter het gebouw. De drie woningen in het oor
spronkelijk fabrieksgedeelte waren zeer eenvoudig van opzet en duidelijk 
bedoeld voor mensen, die weinig huur konden betalen en met weinig comfort 
genoegen namen. Die situatie is zo gebleven tot het gebouw in 1987 werd afge
broken. Douches kenden deze drie woningen ook niet. Een verzoek daartoe in 
1986 door de familie Van Berkel, die van 1962 lol 1986 in de fabriek woonde, 
werd afgewezen. Ze zijn toen snel verhuisd naar een moderne woning. Toen de 
aannemer en de "buitenbaas" van de fabriek, gewapend met de duimstok kwa
men opmeten, kreeg Van Berkel te horen, dal "hel niets te betekenen" had. Korte 
tijd later bleek, dat het gebouw zou worden afgebroken. Toen moesten de laatste 
bewoners hel verlaten. 

Bewoners 
De twee woningen in het voorste deel hadden al vroeg een badgelegenheid bin
nenshuis, in hel voorste deel woonden jarenlang mensen, die kaderfuncties in de 
Stoomblekerij vervulden. Wie er voor 1940 hebben gewoond, is niet te achter
halen.Van circa 1940 tot 1953 woonde er de bedrijfsleider W.J. Adolfsen in. Die 
had zelfs van de eigenaar toestemming gekregen een garage op het terrein naast 
de fabriek te bouwen. Hij behield die garage nog een aantal jaren, nadat hij in 
1953 verhuisd was naar "De Hoge Esch" aan het begin van de Parallelweg. Na 
het vertrek van de familie Adolfsen werd hel voorste deel verbouwd en kwamen 



De si^arenfahnek van cichterziide i^c':ien. toto int circa 1900. 
Archief F.J. de Leeuw. 

De sii^arenfabriek met voor- en zaïcli^evei voor afbraak in 1987. 
foto collectie J.Baake. 

de famiHes Hidding en De Boer er te wonen. De eerste boven en de tweede bene
den. De heer Hidding was door de dnectie aangetrokken ais bedrijfsleider, aan
vankelijk onder leiding van de heer Wittevcen van de filmdrukkerij, die ver
plaatst werd naar de pickerfabriek en de heer De Boer zou het van bedrijfsleider 
brengen tot directeur. Later woonden er ook nog M. Krooshof en boven hem K. 
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Lodeweegs, maar die combinatie bleek op den duur geen succes Het vooistc 
deel IS nadien weer tot een woning samengetrokken Toen woonde er een tijdlang 
een ge/in met /even kindeien De laatste bcwoneis civan waien geen niedewer-
keis meei van de KTV De woningnood was vooibi] en mensen gingen lang/a-
meihand andeie eisen stellen aan het wooncomloit, waaiaan toch het een en 
andei ontbiak Op de bovenvei dieping bestond de al scheiding uit beteugelde 
wanden, zodat mevrouw Hidding dooi de wand heen gespiekken kon voeien met 
Grada Bentzink, die in het vooistc labneksappartement woonde In 1962 vei 
huisde de heei TH Hidding naai een nieuwe woning m de H ten Catesliaat de 
heei De Boei had het pand al eeidei vtilaten Hij kieeg een woning aan de 
Borculoseweg Tenslotte woonden ei nog Tui ken in In de achterste due wonin
gen woonden ook steeds mensen, die bi) de Bleekeri) werkten Er worden door 
vroegere bewoners heel wat namen genoemd van medebewoners, zoals 
Lammeis, H ter Maat G van Bei kei, Mengeimk Abbmk Altena te Lintum, 
Meijer, Lambard, G Langelaai Van Maarseveen Millekamp In de achleistc 
woning waren de laatste bewoneis Tei Maat en Van Bcikel Het langst van alle 
maal woonde ei Giada Bent/mk met haai moeder en neel Henk Henk, (geboren 
1950), die ei vanal /i)n deide levens|aai lot 1987 heelt gewoond veitelt ei graag 
ovei ' t huus was micn laeven /egt hi| Zipi tante Giada (1901 1992) woonde 
ei aanvankeli|k met haai moedei de weduwe Bent/ink-Muldei vanat 1926 en 
heelt tot 1987 m de tabiiek gewoond Opa Bent/mk had ook op de bleckeiij 
gewerkt Oma Bentzink ontlermde /ich over haar kleinkind Henk, die vioeg zi)n 
moeder verloor Grada was m Eibergen een bekende tiguui Ze moest als weik-
viouw de kost /len te vei dienen Daarnaast was /e depcHhoudstei van de wasse
rij Schellci uit Almelo s Maandags haalde /e bi| de buigeis vuile oveihemden 
(met losse booiden) en andei wasgoed op, /oals lingerie en damescostuums die 
geieinigd moesten woiden En achter in de week bezorgde ze het gewassen en 
geslieken goed weei teiug Op haar tiets met twee volle grote fietstassen ach-
teiop en ook nog twee aan het stuui kon |e haai dooi Eibeigen zien lietsen naar 
de pastoor, de dominee en de labiikanten en andere burgeis met 'tijn goed' Toen 
ze samen met Henk eens met tiets en al viel op de hoek van een zandweg, was 
haar eerste zoig niet, ot Henk iets ovei komen was, maai ot het wasgoed schoon 
gebleven was Het was bepaald geen i i|keluis bestaan Wie de toto van de tabiiek 
bekijkt, ziet in de zijgevel drie deuren De middelste lijkt wat luxei dan de ande
ie twee Links en lechts ei naast bevinden zich schipipilasleis zoals bi) de vooi-
deui Deze deui gat vioeger toegang gat tot de labiick Giada Bentzink woonde 
achter de vooiste van de drie deuien Het was beneden maar een klein appaite-
menl meteen achter de woning van het vooihuis Links naast de deui een slaap 
kameitje, lechts een woonkamei mei daaiachtei een keuken en achlei hel deide 
raam een beighok Hel appailemcnl liep mei dooi naai de zuidgevel, de twee 
achterste wel De luimlc achlci Giada s appartementje hoorde bi) de woning aan 
de vooikant Het Elk appailement had een vei dieping met slaapkameis en een 
zoldei Maai in Giada s huis)e en de einaast gelegen tussenwoning was geen 
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w.c. Die bevond zich, zoals boven beschreven in de aangebouwde schuur achter 
de fabriek. Die toiletten hadden geen waterspoeling. Daarvoor gebruikte men een 
waterkan. Omdat het in de winter in de schuur vroor, kon men de kan daar niet 
laten staan. Men moest de kan vanuit de keuken meenemen door de voordeur 
(Grada's woninkje had geen achterdeur) naar de schuur. Aan dat ongerief heeft 
de eigenaar, de KTV, lot de afbraak in 1987 niets gedaan. Ook een badruimte ont
brak in de drie arbeiderswoningen. Men moest zich wassen aan het aanrecht in 
de keuken en 's zaterdags zal de teil wel als bad hebben gediend. 
Helaas overleefde Grada de fabriek. Ze moest tot haar verdriet op haar oude dag 
nog verhuizen naar een gemeentewoning. Daar kon ze maar moeilijk wennen aan 
de nieuwe woninginrichting. In plaats van koken op haar vertrouwde kolenforn-
uis moest ze werken met gas. In 1992 overleed ze, 91 Jaar oud. 
Op de plek aan de Parallelweg, waar van 1895 tot 1987 het toch markante 
fabrieksgebouw stond, staan nu vijf moderne woningen rond het middenterrein, 
waarop eens de fabriek stond. Ze staan op de plek van de tuin, die vroeger rond
om het gebouw lag en waar alle bewoners een deel van gebruikten om hun groen
te en aardappelen Ie verbouwen. Het plein heeft een intieme uitstraling en het 
lijkt er prettig wonen. In ieder geval zijn de woningen voorzien van modern com
fort, waaraan het de vijf woningen in de oude sigarenfabriek ontbrak. 

Eibergen, januari 2003 
E.H. Wesselink 

Bronnen: 
- Dagblad Tubanlia, oktober 1987, rubriek "Achterhoekse Historie" 
- Archief gemeente Eibergen. 
- Met dank aan enkele vroegere bewoners van de KTV. 
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Een snotneus van na de oorlog 
Herinneringen aan een .jeuj»d nabij de Zwikkelaarsweide 

Een snotneus van na de oorlog heeft, in tegenstelling tot zijn ouders, zelf nooit 
iets mee gemaakt. Ik behoor tot die bijna EEn miljoen Nederlanders die tussen 
1946 en 1949 geboren zijn. De babyboomers die alleen maar toenemende wel
vaart en nauwelijks tegenslag hebben gekend. Wanneer je dan ook nog uit 
Eibergen komt, een onaanzienlijk dorp in de Achterhoek, bovendien opgroeide 
in een streng gereformeerd gezin en dus verre werd gehouden van alle gevaren 
in de grote wereld, dan blijf je lang zo groen als gras. 
Het is opvallend dat de enkele grootheden die Eibergen heeft voortgebracht min 
of meer in de verdediging moesten wanneer het over hun woonplaats of geboor
teplaats ging. 
De 17e eeuwse predikant/dichter Willem Sluyter, ook wel de Gelderse Cats 
genoemd, schreef ooit dat Eibergen geen centrum van cultuur was, maar wel een 
centrum van natuur. De schrijver Menno ter Braak die verknocht was aan 
Eibergen, en die bij iedere rivier, waar ook ter wereld, altijd moest denken aan 
de Berkel, werd door zijn tijdgenoten (Du Perron, Marsman e.a.) onder de neus 
gewreven dat hij uit zo'n gat in de Achterhoek kwam. 
Opgegroeid in dit dorp en met daarbij alle huiver van mijn ouders voor de grote 

l)i' Ijuii^te met links de Zwikkelaarsweide, thans het ZwikkeUuii splein. 
Foto collectie J.Baake 
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boze wereld, startte ik in 1967 een opleiding aan de Sociale Academie in 
Hengelo. Ik zou eerst naar een gereformeerde versie van die opleiding, elders in 
het land, maar "zuster Zomer", in Eibergen voor velen een vertrouwenspersoon, 
wist mijn ouders er van te overtuigen dat de opleiding in Hengelo ook heel goed 
was. Het bleek toch iets anders te zijn dan mijn ouders dachten. Het was een 
soort kweekschool voor rebellerende babyboomers die hun afkeer van het ouder
wetse gezag lieten zien, hun walging voor de terreur van Amerika in Vietnam en 
de leugens waarmee dat werd recht gepraat. Ze zouden "de gevestigde structu
ren" omverhalen. 

Nu, anno 2002, vragen we ons af of de afgelopen decennia niet te veel is afge
broken en ontstaat er vraag naar "herstel van waarden en normen". Maar helaas 
is dat medicijn niet "per ons in een puntzakje" bij drogist Ellerbeck te koop. 
In dal jaar 1967, toen ik begon met mijn ontdekking van de wereld, had Eddy 
Krommendijk (geb. 1958) uit Eibergen, een dag vrij van school vanwege de jaar
markt. Op straat werd hij aangesproken met de vraag "moet jij niet naar de ker
mis?". De kleine Eddy antwoordde parmantig: "Nee, kindertjes die van de Here 
Jezus houden, gaan niet naar de kermis". 
Zelf ben ik als kind te bleu geweest om ooit met die overtuiging van Eddy te kun
nen vertellen waarom ik nooit naar de kermis ging. Wij mochten absoluut niet. 
Het kermisterrein was volgens mijn ouders zo ongeveer de entree naar hel en 

De Laagte met rechts de R.K.St. Jozefschool, kapper Doevelaar (vroeger woning 
hoofd der .school) en daarachter het huis van hakker v.d. Ziel. Op de achtergrond 
de R.K. kerk. Foto collectie J.Baake 
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verdoemenis Er was vroeger een, in oithodox protestantse kring populaiie plaat 
van "de brede en de smalle weg" Bij de tamilie Gariitsen aan de Prins Bernhaid-
straat 1, heeft die plaat nog heel lang in de keuken gehangen De biede weg leid
de langs kermis, balzaal, theater etc naai uiteindelijk de hel De smalle weg was 
moeizaam en gevdaili|k maai kwam uiteindelijk uit in de hemel De plaat ver
beelde een tekst uit Mattheus 7 en benadiukte dat maar weinigen de weg naar de 
hemel zouden vinden 

Het vervelende was dat het wel leek alsof wi) aan "de biede weg" woonden, ter
wijl we "de smalle weg" moesten gaan Wij woonden namelijk aan wat toen nog 
de Zwikkelaarsweide was Daar vond twee keer per jaar de kei mis plaats En aan 
de andere kant van de Zwikkelaarsweide had je zaal Kroneman, waar wekelijks 
éen of twee bioscoopfilms gedraaid weiden Uiteraard ook zeei taboe 

Dan was ei nog de RK-kerk met het klokgebeiei dat mij ledeie moigen om kwait 
voor zeven wekte Prachtig waren de koetsjes die zondagsmorgens langs de 
Laagte stonden en die opoe's met knipmutsen naar de kerk hadden gebracht 
Hotel De Klok had toen nog een paaidenstalling Enkele jaien latei vond ik de 
wat louche uitziende Kaïser Manhattan die op zondagmorgen dikwijls vooi ons 
kamerraam geparkeerd werd, zeer indiukwekkend Een boerenfamilie, met een 
hele iij struise dochters, kwam uit die extreem giote limousine en verdween later 
in de Roomse kerk Mijn vadei trachtte te voorkomen dat wij zijn steelse blikken 
zagen Hij vond die dames het bekijken waard Mij boeiden ook de weeldeiige 
rondingen en versieiingen maai dan die van de auto Ze leken te passen bij de 
mystieke beelden die ik had bij wat ei binnen de muren van een RK-keik plaats
vond MIJ was verteld dat de pastooi de juiste weg naai het heil niet kende 
Kaarsjes, Mariaverering en goede weiken brachten je niet dichter bij de hemel 
De gereformeerde dogma's leeiden ons dat alleen genade de mens kon redden 
De gereformeeiden hebben in hun geschiedenis heel wat gestieden en getobd 
over wat wel en met de juiste geloofsopvatting was Dat had m 1944, niet vooi 
de eerste keei, een keikscheunng tot gevolg De afgescheiden geieformeerden 
("artikel 3" voor de ingewijden) kerkten sindsdien m de bakken) van mijn vader 
aan de Laagte 

Mijn jeugd heb ik dus doorgebracht tussen enerzijds de bakkeiij, waaiin zowel 
het dagelijks biood gebakken, als 's zondags "Het Brood des Levens" veikon-
digd werd, en anderzijds de Zwikkelaarsweide met omgeving die de verlokkin
gen van de wereld en de weg naar de hel symboliseerde 
Wanneer na de kerkdienst in de bakken) de koffiedimkers naar huis gingen, de 
woonkamei nog blauw zag van de lOok van de bolknaks die de "mannenbroe-
ders" tijdens de "nabetrachting" genoten hadden en mi)n moedei richting het 
fornuis ging om het eten te koken, dan nam mijn vadei zijn kinderen mee naar 
buiten voor een ommetje Dat ging ovei De Maat, langs de Bei kei, ovei de "boe-
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lenbrug" naar Eive Vunderink, langs de theekoepel bij de tennisbaan ovei de 
"wiebelbiLig" en via het tabiieksstraatje weei naar huis Waai kun |e teiwi]l de 
aaidappelen al opstaan, tegenwoordig nog zo'n lomantisch ommetje maken ' 
Die theekoepel en tennisbaan behooiden bij "de fine fleur" van het dorp met 
Piakke's, Ter Brake's en Ten Gate's aan de top Vooral de oude Piakke van d' 
Overkant was een imposante man met het postuur van Chuichili Zijn huis, 
tabiiekcomplex en kantooi lagen op steenwoipaistand van ons huis maai toch 
kwam hl] regelmatig met de auto naar de winkel van mi)n moedei om chocola 
deiepen te kopen Veivolgens stak hi| de stiaat ovei naai de winkel van Ribbels 
om daai zi)n sigaien aan te schaffen Op zijn Opel Kapitein prijkte naast het regu
liere nummeiboid nog steeds het oude nummer vanuit de ti)d dat niet de auto 
maar de automobilist een peisoonlijk nummei had Piakke had Mi l? Dat bete
kende dat hl) ooit nummei 137 was die in de piovintie Geldeiland zich een auto 
kon vei 001 loven 

Langs het fabnekssti aatje is inmiddels kaalslag gepleegd Villa d'Overkant 
bestaat nog in oude glorie Dankzi) de standvastigheid van de weduwe Piakke, 
zijn villa en tuin zo op het oog geen spat veiandeid Behalve dat nu een viiende-
lijk jong mens de lamen opengooit en mi] viaagt of hi] me helpen kan 
Al weei enige ]aien geleden hoorde ik van mi]n moedei, die via de huishoudelij
ke hulp nog enige contact had met de oude meviouw Piakke, dat ze op een nacht 
wakkei was gewoiden dooi een inbreker Ze was opgestaan uit bed, kwam op de 
ovei loop de booswicht tegen en heeft hem kordaat de opdracht gegeven het pand 
op dezelfde wijze via het badkamerraam te verlaten Aldus geschiedde De oude 
dame was toen 86 )aai oud 

Terug naar de zondagse wandelingen aan de hand van mijn vadei in de jaren 50 
Wanneei ci meei tijd was dan liepen we naar de Mallumse molen en verder naar 
de slotgiacht die nog hennneit aan de Heeilijkheid Mallum Teiug langs de 
Joodse begraafplaats gelegen op de hoge kam vlak aan de Berkel En natuuilijk 
kwamen een keei de vragen naai de kansen van de Joden op een leven na dit 
leven Mi) werd veiteld ovei de piofetie van Ezechiel in het Oude testament 
Jahweh zou lichaam en ziel van alle Israëlieten in hun eigen land heienigen In 
mi)n kindeifantasie zag ik de kisten in de Berkel stroomafwaarts gaan lichting 
Palestina Het was mi] een raadsel hoe al die stuwen in de Beikel gepasseerd 
moesten woiden Tiouwens, al die moeite zou vooi mets zijn want de joden ken
nen en aanvaaiden Chiistus met Dus van een wedeiopstanding na de dood kon 
vooi hen geen spiake zi)n, zo bedacht ik me 

De middagdienst vond met in de bakken) plaats maai in het kerkgebouwtje van 
de Protestantenbond, de vnjzinmge tak van de Hei vormde keik Boven de pi eek 
stoel stond Waar liefde woont gebied de Heer Zijn zegen Alsof het allemaal zo 
eenvoudig was Wi) gei efoi meerden kiegen m de middagdienst heel wat zwaar-
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dere kost voorgeschoteld Dan gmg het over de Heidelbeigsc catechismus en die 
begint met te viagcn uw enige tioost m leven en sterven 
Mipi oudeis hadden /ich in 19̂ *5 m Eibeigen gevestigd De oudeis van mi|n 
vader die een bakken] in Neede hadden, kochten voor hun zoon Johannes een 
pand aan de Giotestiaat met een tuin aan de Laagte In dat oude pand zou latei 
Aaltje Schepels naailessen geven en weei latei Herman Schcpcis zi]n bloemiste
rij staiten Aan de Laagte weid nieuw gebouwd Vooi die ti]d was het pand gioot 
en modem en de bakken] leek op een mdiukwekkende machinekamer Gezegd 
werd dat Van dei Ziel wel met een ii]ke viouw getiouwd moest zi]n Van ii]kdom 
was evenwel geen spiake, wel van zuinigheid en vlijt 
In de oorlogsjaren was ei veel angst vanwege de risico's die mijn oudeis hepen 
dooi enige betrokkenheid bi] het ondergrondse verzet en steun aan ondei duikers 
En ei weiden veel giondstollen gcleveid buiten de otticiele administiatie Bij 
contiolc van de Duitseis ol van collaboiateuis moest hen zo goed mogelijk een 
rad VOOI de ogen gedraaid woiden 

Na de ooilog zijn wij zeer bescheimd giootgebiacht Met, zoals het m een goed 
geieloimeeid gezin betaamde een haimonium om de zang uit de bundel van 
Johannes de Heei te begeleiden De Eibeigse muziekleraai/organist C J de 
Koning kon mijn zus geen oigelles geven omdat de keikeniaad van de 
Heivoimde kerk met toestond dat kinderen van met hervormde gezinnen, op het 
keikoigel les kiegen De elektiomsche oigels moesten nog worden uitgevonden, 
dus weid een piano aangeschaft 

In 1950 ol "ï I weid het resterende deel van de ooispionkelijke tuin aan Wansink 
verkocht die ei een slagen) bouwde De geui m de bakkenj van mijn vader was 
toch 10 keei zo aangenaam als die in de slagerij van de buien En dan ook nog 
mee moeten met Henk Wansink naai de slachterij van zijn vadei aan de 
Hupselseweg om toe te kijken bij de slacht van koeien en vaikens Mee moeten 
omdat ik geen nee durfde zeggen 

Je kon m die lijd nog lopend naai school, zondei begeleiding van je oudeis 
Ik hennnci me dat ik samen mei Doll Floois van de oude bewaaischool aan de 
Grotestiaat ovei de Hagen iichtmg huis liep In de luin van Tante Betsie, waar nu 
de museumboeidenj is gebouwd, stond een giote hulstbooin die vol zat met lode 
bessen Het was bijna keist en Dolf wilde takken plukken vooi zijn moedei Ik 
wist dat ik daar thuis niet mee moest aankomen want vooi mijn ouders was kerst-
versienng m huis taboe Kerstfeest moest in je hait zitten en met in al die dingen 
die de mensen ei hadden bijbedachl De hulsttakken waien wel heel mooi, dus 
WIJ biaken enkele takken al en gingen ei mee naai Dolfs moeder (Tiuus Floors-
Reimelink) Die was met blij maar boos Het bleek dal wij ons aan diefstal schul
dig hadden gemaakt Beschaamd hebben we de takken weei teiug moeten bien 
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gen Even stiekem als we /e meegenomen hadden,hebben we ze weei ovei het 
tuinhek gegooid 
Onschuldig en toch gioot was ook het veidiiet toen ik niet naar de veijaaidag van 
Dolf mocht, want die viel op een zondag en op "De dag des Heeren" behoorde 
ik thuis te zi)n of in de kerk te zitten 
Dat IS nu allemaal voorbi) Maar "Tiuus" zie ik nog in het doip of op de begiaaf-
plaats schau elcn Ze li]kt met veianderd evenals haai boei dei ij woning aan de 
Grotestraat 70 Weet u wat ik het meest mis wanncei ik in Eibergen ben Dat zijn 
de fraaie grote walnotenbomen die vioeger in de tuin van tante Aaltje, op de hoek 
naast de smeden) van kolenboer Schepers en achtei de bakken] van mijn vader 
stonden 
En met al het woeden van de moderne tijd en de daarbij behorende verhuizingen, 
heeft een notenboom in mi)n eigen tuin nog nooit de tijd gekiegen om groot te 
worden 

Eibergen, novembei 2002. 
Bert van dei Ziel 
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't Veur in de hielde 

Bi'j de Kooweide hadn ze 't veur in de hielde. En dat was zo te zeene vuur 
de tied. Bennad was kwelke zeuven maond etrouwd. Hoowal de naobervrouwleu 
op 'n trouwdag al wal ezeene hadn dat Bennad nog wat too ekregen had of anders 
te late etrouwd was. In de buurte wodn nooit anders ezeg dan de 'Kooweide'. 
Moor zo leetn ze zich neet schrieven. Holtwal was euren van. 
Bennad van de Kooweide was neet allene heel onvewachts an ne deerne, moor ok 
nog heel schielek an 't trouwen ckomn. Lange had 't der nao oetezeene dat e door 
nooit an too /ol komn. Al had hee dan wal redeluk ziene bemorries, 't was luk ne 
dagzinnegen. Ze hadn Bennad nog nooit met ne deerne ezeene. Hn al prebeern hee 
wal 's wat, hee kwamp der nooit wieter met en dan gink Bennad weer as hond 
zonder stat op hoes an. Moor zo'n dreekwatjoor elene was door op stob verande
ring in ekomn. Jao en hoo! le'j kont 't geleuven of neet, moor opens gink 't praöt-
jen: Bennad van de Kooweide hef kunnegheid an ne deerne ckreegn en ie'J raodt 
nooit an wee! 'Jao? An wee dan wal? 'Jao, raodt moor's... Anneken van 
't Vuurhoes.' 'Anneken van het vuurhoes... wat zeg ie'j mi'j noo? Dat meen ie'j 
neet. Anneken van 't Vuurhoes... dee kump joch van de straote. Hek toch van 
mien laeven!' 
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Noo mo ) wetn dat dee Anneken neet /omooi d n ceisten d n besten oet 't doip 
was Dee had dei al heel wat vesletn t Was ne hele tammeloete a"j /e /o /aggen 
en ne echte dieejekonte Dieks van'n Dieejumme /ol's ezeg hebn 'As dee 
middenaover de Spoinestraote lop en le'j stekt eui ne bonenstaken ni 't gat dan 
slot ze an weerskanten de roetn m ' 
Mooi, 't mot ezeg 't was gin veuledink Warken wol ze wal en ze kon resleveern 
Too ze dan ok met Bennad vuui t iechte kwamp kon ledeiene al wal op de 
vingere naoteln dat Bennad den zoovolsten zol waen den Anneken temet bi'j 
eure lange riege zol brjschiieven Zeker den Bennad van de Kooweide woor zoo 
te zeene gin deerne an wol Hoo was 't toch meugelek Rekken mooi dat 't neet 
lange zol duuin dat Anneken wal weei 't gat vuui den bos zol tiekn' 
Toch was Anneken de leste tied veiandeid De praot was dei luk ol Hendiik de 
peerdeknech van de Kooweide had luk egiaold en zoo vuur zich hen esmuustcit 
'At den appel iiepe is dan volt e, al is 't ok in ne koodieet ' 
Hendrik /de nooit volle en hee gonk zien dageluksen gank D"n stougen man, 
den bouwt d"n akkei" was altied zien gezegde Mooi hee heum en zag genog, 
meei dan mennigene Hee was as jonge zo van de schole, op de Kooweide ekomn 
en zol dei ok alselaeven wal blieven al leet e zich neet vuui duvelstoojacgei 
gebroeken Hee wodn bi'i de Kooweide e estemeerd en zoo as 't dei noo nao 
oetzag kon e temet wal rekn op ne stae an 'n heerd En moch Hendrik es ontiedeg 
oet de leepe scheetn, ik kan oew belaoven dat ze um dan nog zoln spuuin 
En koit nao dat t tusken Bennad en Anneken los was ekomn konn de winkelieis 
in 't doip al veteln dat dei bi") 't Vuurhoes wal wat gengs was Anneken en eur 
moodei hadn van alles in-e-koi Veural an kleeiage was dei nogal wat in petaan-
sie in-e-slagen Dat kon neet andeis dan vuui nen oetzet waezen Mooi ok met 
Bennad was dei luk veiandeid 
Kon e andeis nog wal's staon drommeln wat 't waik angonk noo was e der mangs 
tenaol niets op 
En zoo was bi') de Kooweide 't hooltjen ehongen En op ne bluisteregen dag in 
november was 't dan zowiet Too gingen zowal bi'j de Kooweide as bi'j 
't Vuuihoes de kammenetsla too en los en dat wat zoo tezeene neet kon dat 
gebuuin Bennad en Anneken wodn een paai En van weciskanten was 't ok nog 
anstendeg Bi'j 't Vuuihoes hadn ze Anneken good op de plaatse en bi'j de 
kooweide hadn ze ne jonge viouwe 
Mooi in dee tuskentied tusken 't trouwen en vandage was der in 't dorp zowal as 
in de boerschop heel wat of e kald En Dieka van de Zandkoele dee altied meei 
WIS en meei kon veteln as een andei had tegen ledeiene de 't mooi heuin wol ezeg 
dat 't kind van ne wilden waek was al zo ) cui dat neet heurn zegn en ze wis ok 
wal van wee maor dat /.de ze ok neet En dat was Miena van de Kooweide gewaai 
ewodn en |ao dat ko'j toch wal denken, de duvel met de haolketten' Miena met 
opgestiekn zeil nao de Zandkoele hen leveinsie halen Neet zoo zuuneg En as 
Miena eenmaol 't heuintjen m n wal stok dan ha"| 't nog lange neet ehad 
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'Doew lelleke wief, doew kletterkonte, wat denk ie'] wal, meen le'j dat onze 
Bennad zich vuui noodhaokn lot gebioekn'^ Kon le'j bewiezen wat le'j dooi gaot 
rondkraejn ^ Rekken dei op dat ikke dei dat neet bi'j laote zitn, stiontwiet da'j der 
bunt En wat vebeel le'j oew wal, le'jleu heb nog gin naegel urn 't gat te krabn 
At 't der eene in de kwekkewe hef laoten raegen dan bun le'jleu dat wal le'j zoln 
mooi better oppassen en oew bi'j oew waik holn in plaatse van piaot)es te veiko-
pen Doew laiiieje, doew lempe' En zoo gingk t nog een zetjen vedan Och, en 
le'j wet wal hoo dat dan geet, van 't eene praotjen kump 't andere en dan he'j 't 
schaop an 't diietn an Moor al met al, bi'j de Kooweide hadn ze ne jonge viou 
we En wat vuur eene' 't Was ne hele tammeloete a'j ze zo zaggen mooi 't mot 
ezeg, gin veuledink mooi eene dee wal lesleveern kon en ok wal warken wol 
En noo hadn ze 't veur in de hielde 
Wim Kemink 

Oet UMSGELIEKS Eibargse spraoke oet de tied van mien mooder 
Advies dialekt schriefwiese Tiuus Stam Bartelink 

Oetleg weurde en 
t Veui m de hielde 

BLiiioines 
Dag/iniiLgtn 
Fammeloete 
Veuledink 
Resleveern 
Duvelstoojaeger 
Esttmeein 
Ne stae an n tieerd 

Oet de leepe scheetn 

Spuuin 
In pclaansie 
Diommeln 
Niets 
Hooltjen ehongen 

Wilden waek 

Revemsie halen 
t Heuintjen in 

den wal stekn 

Noodhaoken 
Kwekkewe 

gezegden: 
begin van de bevalling 
vei stand 
stil en inzichzeltgekeerd iemand 
vrouw een opzichtige verschijning 
vrouw of meis)e dat de zaak halfzacht aanpakt 
vlot de nodige beshssing kunnen nemen 
iemand die illerlei kaï weitjes moet opknappen 
waai deren 
oud achterhoeks gebruik om personeelsleden die ongetiouwd op de boer 
derii achterbleven op hun oudedag als gezinslid op te nemen en tot hun 
dood te vei zorgen 
iemand die voortijdig arbeidsongeschikt werd ol kwam te overli|den (iepen 
waien de touwen waar het paard aan trok) 
spoorzoeken iemand node missen 
belangrijke hoeveelheid 
dralen aai zelen 
telle snelle beweging 
hoolt|en was de in hoogte verstelbare ketting boven het open vuur waar de 
kookketel aanhing hi dit geval hier kan een gezinsleven beginnen 
wack of woeid mannetjeseend Wilden waek onbekende buitenechteli]ke 
vadei 
levanche Hier haar geli]k halen 
neiging van het rund om met de horens in een aarden wal te woelen aan 
leiding hiervooi was meestal de jeuk door vliegen of andere insecten ver 
oorzaakt Hierbij kon het dier zich zo opwinden dat het nauw lijks van 
ophouden wist 
noodoplossing 
kweekgras Hardnekkig wortelonkiuid dat flink moet woiden aangepakt 
om het de baas te blijven Bij regenachtig weei moeilijk te bestrijden 
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Oplossing zoekplaatje 45: melkexamen in Beltrum 

Op 'Ons Zoekplaatje' in nummer 45, waarin we op zoek waren naar namen van 
personen die aan het melken waren en waarbij wij dachten dat ze uit Beltrum of 
omgeving kwamen, kregen we slechts twee reacties binnen. Dat leverde slechts 
twee namen op en wat achtergrondinformatie. 
Mevrouw Maarse uit Beltrum dacht de opa (met pet) in het midden te herkennen 
als zijnde Hendrik Nahuis (nu Smit) van de Spilmansdijk. Geheel links met het 
aantekenboekje in zijn hand, zal waarschijnlijk Hendrik Holtkamp zijn. Zij denkt 
dat deze foto bij Nahuis is genomen en waarschijnlijk in de eind dertiger jaren. 
Van Joop Olminkhof uit Wehl kreeg ik de volgende informatie. De cursus werd 
gegeven door een zogenaamde voormelker. Mijn broer was zo'n voormelker. 
Hij kreeg zijn opleiding in Zutphen. Van de Eibergse Boterfabriek waren er meen 
ik 2 voormelkers. De cursus begon in de zomer als de koeien in de wei waren en 
in het voorjaar daarop deed men examen. Dat het om een melkexamen gaat, kan 
ik zien aan de melkattributen. Aan de emmers op de voorgrond hangen een soort 
litermaten, waarin de eerste melkstralen werden opgevangen. 
We hopen dat er nog leden zijn die na het lezen van bovenstaande, ons nog aan 
namen kunnen helpen die de oplossing volledig maakt. 

Aanvulling Jong Hervormden uit Eibergen, ca. 1942 

Van Harry Overkamp uit Noordwijkerhout kreeg ik nog een correctie op de 
oplovssing van de namen in nummer 46 van de Jong Hervormden uit Eibergen, 
ca. 1942. Harry schrijft het volgende: "In het nummer Old Ni-js, nr. 45 dat ik 
afgelopen week heb ontvangen, wordt de eerste persoon op de tweede rij, zittend 
achter de tafel, als Albert Koerselman aangegeven. Het kan zijn dat dit een bij
naam was, doch in werkelijkheid was zijn naam Albert Maas. Hij woonde 
destijds bij zijn ouders thuis aan de Hondevoort 2 en was verloofd met Nelly 
Kluivers, die ook op deze foto staat (nr. 3) en die ik goed gekend heb. Albert 
Maas heeft rond de oorlog gewerkt bij de gemeente Rhoon, en werd later 
gemeente-secretaris van Hurwenen. Helaas is het contact daarna verloren 
gegaan. 

Neede, november 2002 
Johan Baake 
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Ons Zoekplaatje 

Ditmaal roepen we de hulp in van onze lezers bij het zoeken naar namen van 
deze groep mensen waarvan er een aantal een uniform aan hebben. Ze zitten 
keurig in het gelid wat kan duiden op een speciale gebeurtenis, een jubileum of 
iets dergelijks? Wij vragen dan ook weer: 

- Wie weet, welke personen dit zijn? (zittend 8 pers., staand 8 pers.) 
- Wanneer is deze foto gemaakt? 
- Was dit bij een bijzondere gebeurtenis? 

Reacties, graag schriftelijk of per Email aan: 

J. Baake 
Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161 VB Neede 
Email: fambaake@hetnet.nl 

mailto:fambaake@hetnet.nl
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Jeneverbranderijen in Eibergen en omstreken (1702) 1808-1810 
R.H.C, van Maanen 

In 2000 publiceerde ik in dit tijdschrift een artikel over de jeneverbranderijen ter 
plaatse rondom 1818. Sindsdien heeft verder archiefonderzoek meer informatie 
opgeleverd en recent trof ik in het Nationaal Archief in 's-Gravenhage een aantal 
verzoekschriften van Eibergse branders aan, waar ik al geruime tijd naar op zoek 
was. In 1808 werd namelijk een nieuwe wet geïntroduceerd die als voornaamste 
oogmerk het bestrijden van fraude had. Zo mochten in de directe omgeving van 
branderijen geen bakkerijen, tapperijen en vergelijkbare bedrijven werkzaam zijn. 
Dit om te voorkomen dat er gesjoemeld werd met de in- en verkoop van 
(stook)graan en het illegaal doorverkopen van de jenever. Belangrijker was echter 
de bepaling dat uit de kwantiteit van een Amsterdamse last graan minimaal de 
kwantiteit van 26 ankers jenever gestookt moest worden. En deze laatste bepaling 
betekende voor vele kleine branderijen in Gelderland, maar ook in Friesland en 
Drenthe, het einde. De branders waren door alleriei oorzaken niet in staat aan het 
geëiste te voldoen. 

Door de branders werden dan ook vele verzoeken gedaan, vergezeld van door een 
uitgebreide correspondentie tussen de belastingambtenaren, het bestuursapparaat 
van de Gelderse landdrost en het Haagse ministerie van Financiën. Dit betekent ook 
dat de archiefstukken, voor zover bewaard gebleven, zich in verscheidene archieven 
bevinden zonder dat de verblijfplaats altijd duidelijk is. Dit is onder meer te wijten 
aan het heen en weer sturen van de bijlagen. De desbetreffende verzoeken, die 
achtergrondinformatie geven over de branders en hun bedrijven, zijn dus soms in 
Arnhem en soms in 's-Gravenhage terug te vinden. De afwikkeling liet jaren op zich 
wachten. Geregeld werd een verzoek teruggestuurd naar Arnhem en vervolgens 
naar de brander met het verzoek om meer informatie. Dit ambtelijke proces bracht 
menigeen tol wanhoop, vooral omdat het stilliggen van de branderijen een ramp 
betekende voor de landbouwbedrijven door het minder voorhanden zijn van vee
voer en mest. 

Dat laatste gaf aanleiding tot discussies, ook binnen de belastingdienst. In 1809 
komt de Gelderse landdrost hierop terug in een brief aan de minister van Financiën. 
De branderijen waren van groot belang voor de bevordering van het landbouw
bedrijf, de veeteelt en een grotere beschikbare hoeveelheid mest. Dankzij de 
branderijen was het mogelijk geworden een groter aantal koeien en varkens te 
houden dan voorheen doordat er meer veevoer (spoeling oftewel het branderijafval) 
voorradig was. Daarnaast bood de verkoop van graan aan (naburige) branderijen 
voordeel boven het 4,5 of meer uren durende transport naar stedelijke markten. Het 
was dan ook een uitgemaakte zaak dat alles gedaan moest worden om het aanwezig 
zijn van de branderijen te bevorderen. Probleem was dat de belastinginspecteur in 
het onderhavige ressort en de onderinspecteur van het ressort Zutphen van mening 
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verschilden welke maatiegelen hieitoe getiotfen dienden te worden De landdrost 
daaientcgen kon /ich in beide opvattingen met geheel vinden In tegenstelling lot de 
ondeiinspecteui kwam hel hem met /o vieemd vooi, dat ei heden (en bianders) 
waien die zich tei goedei tiouw hadden beklaagd over hel niet kunnen voldoen aan 
de wettelijke bepalingen en dan ook om (tijdelijke) onlhetting hadden gevraagd 
In ledei geval totdat ei definitieve uitspraken waren over hel leeel zijn van de wet 
Immeis, een goed besluui moest ook lekening houden met individuen ook als dat 
strijdig was met het algemeen belang De mening van de inspecleui wees hi| ai op de 
tegensti ijdigheid hieiin Namelijk toestemming geven vooi iets dat de verzoeker 
vooraf vooi onmogeli)k houdt, maai met op de mogelijkheid te wi]zen van dispen
satie De landdiost kon zich ook dan goed vei plaatsen in de pioblenialiek van de 
branders Of opheffing van de biandeiij waaibij de bedrijfsinventai is als verloren 
moest wolden beschouwd of toestemming te viagen dooi te mogen gaan en niet kun 
nen voldoen aan het vastgestelde wettelijke minimum van 26 ankeis De bianderijen 
in de grote steden zouden veel minder pioblemen kennen door het gebiuik van steen
kool, andeie giaansoorten, betere locatie (ligging aan het water') etc Men moest dan 
ook Vlezen voor de ondeigang van de buitenbianderijen Overigens wees hi) er op dat 
tijdens het be/oek van de koning, Aallense bianders om een gunst hadden willen 
vragen, maar dooi de menigte niet dichteibij hadden kunnen komen De gunst zou 
moeten bestaan hebben uit het overlaten van de beste en objectieve bi ander uit het 
Ri)k die tegen betaling van een aanzienlijke premie de biandeis tei plaatse het vak 
manschap zou bijbiengen om uit het hiei geteelde koien, gebiuikte biandstotlen en 
lokale omstandigheden te kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen 

Het jaai daaiop schreef de landdiost aan de ministei dal het giootste deel van de 
brandeiijen binnen zijn ressort meer gericht was op de cultiveiing en bemesting van 
de schrale gronden dan het behalen van winsten uit het stoken van jenever Iets waai-
in een ledei zou toestemmen die de gionden in deze stieken kende Een gevolg was 
wel dat de biandeis zich veel mindei hadden bekommeid om het (technische) 
vakmanschap waardooi uil dezelfde kwantiteit graan veel mindei jenevei weid 
gestookt dan elders het geval was 

Buurtschap Avest /Beltrum 
Derk Ie/ter Bogt gaf in 1809 aan dat hi), met tussenpozen, met goed succes al dei tien 
jaar biandei was In 1808 was de brandeiij, genaamd de Bogt, op een afstand van 
ciical uur van het Munstei land gelegen, stilgelegd De biandeii) stond vlak voor zijn 
huis nr 24 in het hofland van zijn schuur Naaste buien waren Kleine Bogt en Baitink 
Thuentmans (̂ ) Ondanks verscheidene verzoeken aan sommige regenten' om weei 
te mogen bianden, had hij in 1810 nog steeds geen toestemming daartoe verkiegen 
Een en andei betekende wel dat er giote en onnoemhjke schade aan zijn bouwenj 
werd toegebracht die hij nu slecht kon bemesten en bearbeiden Hij woonde immers 
m een zeer schrale slechte landstreek die om 'veele voedsel van mest' vioeg 
Boerden) en veeteelt waien dan ook zeei veimageid Het stilliggen van de biandeiij 
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was ook zeei schadehjk vooi de brandersgereedschappen die al lange tijd met waien 
gebruikt en hierdooi veioudeiden Ei was een ketel van acht ankei aanwezig 
Het gaat hiei met om een giote biandenj Bi) toeval is een staatje bewaard gebleven 
over de afnemers in 1807 en 1808 

1807 
7 januaii 
15 februari 
6 )uli 
16 oktobei 
2 novembei 
1 december 

1808 
7 maart 
17 december 

H Huitink te Gioenlo 
Derk Jansen 
A Aberson te Groenlo 
H Huitink in de Moi laan 
Lei rink te Gioenlo 
G Jan Bouwhuis 

D Jansen te Gioenlo 
W van Roi) 

112 aam 
112 aam 
1 aam 
112 aam 
112 aam 
112 aam 

1/2 aam 
1 aam 

Decembei 1809 schreef de inspecteui dei belastingen een advies aan de landdrost 
naar aanleiding van Deiks verzoek te mogen blijven branden Hiertoe was advies 
ingewonnen bi) de onderinspecteur te Zutphen, die opmerkte met te geloven in de 
onkunde van Te Bogt, en baseerde dit op 'differente suspicien van slinckse oog
merken' en dat deze op fiaude uit was 'de mogelijkheid om op een clandestiene 
wijze aan de wet te kunnen voldoen' dooi invoer van buitenlands graan 
Anders geformuleeid 'behalve dat hij vooi een zeei ongemakkelijk peisoon bekend 
te zeer verdagt wordt gemaakt te meer daai hij volgens dat lelaas zijn beroep als 
brander zoo verre misbiuikte dat hij voor zich zelve en zyne naburen de 
ordonn[antieJ op het gemaal ten eenen male wist te ontduiken' Ook zijn tweede 
veizoek was 'zeei gebiekkig' opgesteld Op een eeidei aanbod dooi hem gedaan de 
biandeisgeieedschappen in te leveien, werd verder niet mee geiept In 1807 was een 
peiling verlicht om na te gaan wat de brandeiij aan granen verbiuikte en wat de pro
ductie aan alcohol was Van de 90 schepel rogge die in november was 'gebroken' 
VOOI de biandeiij, weid op 11 decembei nog slechts drie schepel aangetroffen 
lei wijl slechts een halve aam jenevei was uitgeslagen Een en andei werd met vei-
klaard Voor zijn huisbakkerij was sinds juli/augustus 1806 twee schepel gebroken 
- 1807 geheel mets - en aangetiotlen weiden zestien bionden, elk van 30 pond, dus 
in totaal 480 pond Oveiigens noemde men Te Bogt hiei Bogtman In januari 1810 
veimeld als liggende ondei Avest, heeihjkheid Boiculo Veiboich schieef dat 
Te Bogt een van de ondertekenaais was geweest van het bezwaarschnft tegen het 
stoken van 26 ankeis jenevei uit een Amsteidamse last graan Deik werd omschre
ven als een ongemakkelijk peisoon, maai er was weinig aanleiding om hem te 
verdenken van fiaude Dit laatste omdat de inspecteur der belastingen had aan
gegeven dat door de ligging van de brandenj een afdoend toezicht met kon worden 
gegarandeerd 
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Eiberj»en 

Jan Abbinck. In 17Ü2 vermeld als distillateur. 
Weduwe Abbinck. In 1702 vermeld als distillateur. 
Gerrit Abbinck. In 1702 vermeld ais distillateur. 
Borgh Goessen. In 1702 vermeld als distillateur. 
Borgh Jan. In 1702 vermeld als distillateur. 
Arent Boumeester. In 1702 vermeld als distillateur. 
Bruinink in het buurtschap Hupsel 

Al in 1762 is sprake van ene Eibergse brander genaamd Bruinink Scharpert Hupsel, 
namelijk Hendrik Jan. Op 2 of 4 maart 1762 op voorstel van L.A. Joosten, pachter 
van de imposten voor het district Lochem voor de kelders van Ncede en Lochem aan
gesteld. Op 5 oktober 1773 opnieuw tot brander te Eibergen benoemd. Op 1 oktober 
1776 kwam een klacht van hem en Hendrik ten Gate over het handelen van de 
pachter in de vergadering van de staten aan de orde. Besloten werd dat in de daarop
volgende maand hierop terug /.ou worden gekomen. De pachter G. Jansen lichtte de 
situatie toe, waarop de staten besloten dat daarmee de zaak 'geheel is getermineert' 
en dus afgehandeld. Wat er zich afgespeeld heeft, blijft onbekend. Op 4 december 
1776 werden beiden benoemd tot branders onder Borculo. Op 2 augustus 1785 
werd Hendrik Jan als brander in het district Lochem vermeld. 

Scholte Bruinink aan Kiejk'weg. Erj met lange historic.Tluins Scliarpcrl - Baake. 
{Foto Wim Emmcns). 

In 1809 legde Willemina Bruinink, weduwe van de op 24 december 1809 overleden 
Jan Willem Bruinink een verklaring af. Zij woonde in de buurtschap Hupsel, kan
ton Eibergen en was van beroep landbouwster. Haar man was ruim dertig jaar bran
der geweest tot aan 1808. Sindsdien was de branderij buiten bedrijf. De branderij, 
zonder naam of merk(teken) stond naar haar woning, geheel alleen in het gemene 
veld met als huisnummer 48, op een minuut of tien afstand van de grote weg tussen 
Borculo en Groenlo. Naaste buren waren op tussen de 10 a 15 minuten afstand 
woonachtig, ten noordwesten Klijn Bruinink, ten westen Weerkamp en ten noorden 
Alfink, allen bouwlieden.Er was een ketel van ruim twee aam of twaalf anker en 
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vier of zes kuipen ol" bcslagbakken, elk van twee aam. Voor de berging van de jene
verdienden zes vaten, elk van een aam. Hel gebouw waarin de branderij was geves
tigd, was al ruim vijftig jaar als zodanig in gebruik. Zij verzocht het bedrijf weer te 
mogen opstarten om jenever van rogge en mout te branden. Eerder dat jaar schreef 
Jan Willem dat de branderij 50 a 60 jaar had bestaan. 

In 1810 is sprake van Hendrik Bruinink. woonachtig in het buurtschap Hupsel, dis
trict Eibergen. Deze .schreef dat zijn in december 1810 (1809?) overleden vader Jan 
Willem in 1808 was gestopt met branden, maar dit beroep ruim veertig jaar te heb
ben uitgeoefend. Dit moet dus een broer van Gerrit Klein Bruinink zijn geweest, al 
klopt dit niet met het tijdstip van overlijden. Hendrik wilde gaan stoken omdat 
anders zijn bouwing in een 'seer slegt en vervallen' staat terecht zou komen want 
zijn boerderij was gevestigd op 'geen een zoo eenen schralen grond in den geheel-
en ambtc van Borculo' als de zijne! Boerderij en veeteelt was zijn broodwinning. 
Aangezien branden goede mest opleverde, zou zonder dit sprake zijn van een zeer 
vermagerd en verminderd bedrijf. Er was een 'brandschuuilje (opslagplaats ? op een 
afstand van ongeveer zestig voeten van de branderij, in ieder geval niel aan een weg 
of doorgang. De branderij stond op achttien voeten afstand van zijn huis nr. 48 (oud 
173). De bedrijfsinventaris bestond uit een ketel met een inhoud van circa acht 
anker, een liggend jenevervat van circa twaalf anker en zes beslagvaten of -kuipen, 
elk van acht anker. De naaste buren waren op drie honderd schreden van de afstand. 
Het gaat hier dus duidelijk om een andere branderij dan die op Hulshoff. De heer 
Odink vermeldde een Hermanns Bruinink (geb. Eibergen 1784) die rond 1818 op 
Klein Brunink op nr. 49 in Hupsel woonde. Het betrof hier de katerstede Pas op. 

Luchtfoto van boerderij "De Pas Op" van voor de aaninniw van een nieuw woonhuis. 
Begonnen al.s liaterstcde van Bruiinn/<. al Jaren helieiul als Groot Wassink van de Pas Op. 
Geen keulerl>oer meer. maar een bedrijf viui 45 lia. (Foto fani. Groot Wassink). 
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eigendom van het eive Buiinink op nr 48 Dit laatste was weer een be/it van 
Hendiica en Aalt|en Biiiinink In 1818 weid als biandei Waandci Biuinink 
genoemd Na het huweli|k van Hendiica op 26-2 1820 met Waandei Boei man 
werd de jeneverbranderi) geduiende enkele jaren voortgezet Een inventaiis dd 
15-12-1819 vermeldde vooi de eive Biuinink ondei meer viei beslagvaten met 
een waaide van / 8,- en verder een jeneveiketel en helm. een leng en een koelton 
met een waaide van f 150,- Veider is ei een aantekening in het gemeenteaichief 
van Eibergen 'aangelevcid dooi boeien uit de omgeving aan Biuinink in Hupsel 
2"? 582 Ncdeilandse maat t b v de |encvcibiandcii| tegen een piijs van 6 stuivers 
Nedeilandse pond Aantal |cncvcivaten pei )aai bcdioeg 84, de/e weiden veikocht 
voor / 15,50 pei vat in de omliggende gemeenten behoeve van ondei meei 
begrafenissen'. 

(Klein) Hruinink op het geestelijke erve Hulshoff 
Op 5 ]uli 1794 weid de geesteli)ke eive en goed Hulshol aan Jan Willem Klein 
Biuinink veipacht vooi een periode van /es )aai m te gaan martini 1794 ot petii 
1795 Hi| weid vciplicht het bestaande huis en schuur te vooi/ien van een behooi-
li)k dan en veidei bi) de kampen aldocnde hekken te plaatsen, alles op /i)n eigen 
kosten De vertrekkende pachtei moest / 60,- woiden betaald vooi het mestiecht 
veibonden aan de bouwing Op 6 )uni 1804 vei/ocht Jan Willem Klein Biuinink, 
pachtei van de bouwinge op het geesteli|ke eive Hulshot ondei Eibeigen om toe
stemming enkele lepaiaties aan de schuui ot schoppe te mogen uitvoeien Het ver
zoek weid ingewilligd mits Klein Biuinink /ich /ovecl mogeli|k aan de begioting 
hield El was spiake van een londsom met stenen voel en sti]len, vooi/ieii van ste
nen pei en, vooi/ien van een eiken dekstuk 

Boddiiij Hel Hiihhol m ISI2 biwooiul (l<n>i kUiii liiiimiiik m 20c caiw dooi jam 
Miiitslci-c tluins (looi (U jaiu I uikiiis (I oto Sli< liliin; Hisloi isi lu Bocukiij oitdcizoek 
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In mei 1809 verstrekte de Gelderse Landdrost aan het Haagse ministerie van finan
ciën enkele inlichtingen over de stoker Gerrit Klein Bruinink. De graan-
JeneverbranderiJ was gevestigd op het geestelijke erve Hulshoff, gelegen onder 
Olden Eibergen en was tot oktober 1808 ruim twaalf jaar in werking geweest. 
Aanvankelijk onder Gerrits vader, later door Gerrit. Naast de branderij bestond de 
broodwinning uit het bedrijven van landbouw. Gerrits vader had het Hulshoff in 
pacht van het Borculose Geestelijke Rentambt gekregen nadat de vorige pachter het 
goed had verlaten omdat hij niet aan zijn veiplichtingen kon voldoen. Vervolgens 
was de branderij opgericht en mede hierdoor nam de erve dermate in kwaliteit toe 
dat de derde garve een waarde had van over de 300 daalders, dit in tegenstelling tot 
de schamele 90 daalders onder de eerdere pachter. Gerrit had tijdens de introductie 
van de nieuwe belastingwetgeving er voor gekozen de branderij stop te zetten en de 
nog aanwezige jenevervoorraad ondanks het schadeverlies te behouden of eventu
eel te verkopen, in ieder geval geen continue handel er mee te drijven. Als gevolg 
hiervan was in 1807 slechts twee aam en in 1808 1,5 aam jenever verkocht. 
Inmiddels was het hem wel duidelijk geworden dat voorzetting van de branderij 
alleen maar ten goede van het erve kwam. al zou het alleen maar gaan om de groter 
hoeveelheid beschikbaar komende mest. Het voorstel van de landdrost was dan ook 
de stookvergunning af te geven mits aan alle voorwaarden was voldaan. 

In november 1809 is er weer wat terug te vinden over de kwestie van Gerrits bran
derij. De branderij stond op het erve Hulshof oud nr. 181, nieuw 57, op 0,5 roede 
afstand aan de zuidzijde van het huis vlak in en aan het veld, in ieder geval niet aan 
een openbare weg. De naastgelegen buren waren op circa 200 roeden afstand, te 
weten Jan Hendrik Kiskamp en Jan Roels, beiden hielden zich bezig met de land
bouw en de veeteelt. Gerrits branderij was uitgerust met een ketel met en inhoud van 
circa twaalf anker, zes kuipen of bcslagvatcn, elk met een inhoud van twaalf anker 
en voor de opslag van de jenever was een vat van circa 12.5 anker inhoud beschik
baar. Gerrit schijnt meerdere verzoeken gedaan te hebben om de branderij te mogen 
voortzetten. Hij schreef dat eerst zijn overleden vader, toen zijn broer en vervolgens 
hij werkzaam waren geweest in de branderij. Destijds had hij bij de invoering van 
de nieuwe wet besloten te stoppen, iets wat had geleid tot 'groten en onnoemelijk' 
schade aan de brandersgereedschappen maar ook aan de bouwing. Het ging om een 
boerderij (met veeteelt) uitgeoefend op een zeer zandige schrale en slechte plaats, 
zonder de branderij onmogelijk goed te onderhouden 'want het jeneverbranden 
geeft vette en beste mest om koren en andere vruchten te verbouwen'. Bij slecht 
onderhoud werd grote schade aan de landerijen toegebracht. Het verzoek was dan 
ook om de affaire met alle vlijt en goed succes te mogen voortzetten. 

Op 18-1-1810 schreef Gerrit weer eens een brief. Hij had inmiddels al twee keer een 
verzoek ingediend, te weten op 19 maart en 3 november 1809, om door te mogen 
gaan, maar nog steeds niets gehoord. Het ondeihoud aan de erve was door de zeer 
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dorre en schrale gronden onmogelijk gebleken. De stilstaande branderij en de 
hierin aanwe/igc gereedschappen lagen werkeloos en renteloos dus kapitaals
vernietiging. Had een ketel van circa 12 anker en zes kuipen of beslagvaten met 
een totale inhoud van 12 ankeren voor de berging een liggend vat van 12 1/4 anker. 
Dat jaar waren wel 18 zakken rogge en twee aam jenever aangegeven voor het 
malen en ter consumptie c.q. de handel. Gerrit Klein Brunink, geb. 4-4-1779 te 
Eibeigen, was gehuwd 16-10-1810 met Christina Giijsen, dochter van Jan Bruinink 
en Jennekcn te Leugemors, geb. 17-11-1782 te Eibergen, overleden 26-12-1821 te 
Eibergen. Hij legde op 9-4-1814 voor de vrederechter de eed op het middel van 
het gemaal af. 

Jan Dieterinck. In 1702 vermeld als distillateur. 
Hendrik ten Cate. Op 5 oktober 1773 aangesteld tot brander. 
Gerrit van Hengel. In 1702 vermeld als distillateur. 
Teunis Isterinck. In 1702 vermeld als distillateur. 
Dries Ketterinck. In 1702 vermeld als distillateur. 
Mallemsche Muller. In 1702 vermeld als distillateur. 
Philip Meerinck. In 1702 vermeld als distillateur. 

Erve Olminkhof. op de hoek van Stokker\\vei> en Needseweg. (iniio 1910. Hel ei/ hcstaat 
al sinds IISH. (/oio .I..I.M Olinmkho/) 
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De weduwe van Garrit OhTiini<.hof dreef in i 809 op haar eigendom het erve Jong 
Scholten of Olminkhof, de branderij, in 1795 of 1796 opgericht, bekend onder de 
naam de branderij van Jong Scholten, gelegen op drie kwartier afstand van 
Eibergen. De branderij was door een gang verbonden met de woning nr. oud 219 en 
nieuw 96 en voorzien van twee toegangen. Een tussen het huis en de daarbij staan
de varkensschot, de tweede zuidwaarts naar een binnen- of vaarweg van twee van 
nabijgelegen erven te weten de Oude Scholte en Schuurink. Naaste buren waren 
Barend Olminkhof, Jan Hendrik Schuurink en Jan te Bresbeek, allen bouwlieden 
op respectievelijk drie en vijf minuten afstand. Er was een ketel met een inhoud van 
3,5 ton en verder zes kuipen, elk van veertien anker De Jenever werd gestookt van 
rogge en mout. Zij was in 1801 weduwe geworden en liet de branderij 'ten gemeen-
en nutte der huishouding' drijven door haar oudste zoon Johannes/Jannes op wiens 
naam ook het patent stond. Overigens werd alleen in het winterseizoen gebrand, dus 
zo'n drie maanden per jaar. In 1810 ter maling en ter consumptie/handel 33,5 zak
ken rogge en zeven aam jenever aangegeven. De scholte Olminkhof lag te Olden 
Eibergen, op de hoek van de Needseweg en Stokkersweg. 

Anthoni Onhoff. In 1702 vermeld als distillateur. 
Weduwe Onhoff. In 1702 vermeld als distillateur. 
Jan Oostenbroeck. In 1702 vermeld als distillateur. 
Hendrik Roessen. In 1702 vermeld als distillateur. 
Albert Smits. In 1702 distillateur 
Jan Weddelinck. In 1702 vermeld als distillateur. 
Wolter Weddelinck. In 1702 vermeld als distillateur 

Hof te Vaarwerk aan de Vaarwerkweg. Zichtbaar vanaf Borculoseweg. (foto Stichting 
Historisch Boerderij-onderzoek 
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Antonius Tankink be/at in 1809 op /ijn eigendom het erf Vaarwerk een in 1795 
opgerichte branden] genaamd de branderij van Vaarwerk, gelegen op een al stand 
van circa twaail voeten van /i|n woning nr. oud 194 en nieuw 77 op ruim een kwar
tier van Eibergen. De branderij stond tussen de woning en het bouwland en kwam 
van achteren uit op het kerkvoetpad tussen Olden Eibergen en Eibeigen. Naast zijn 
varkenskot en brandschap stonden er verder geen gebouwen bi). Er was een ketel 
met een inhoud van 3 3/4 ton rogge enkele kuipen met een totale inhoud van vijf
tien ton. Er werd alleen in winter gebrand, dus zo'n drie maanden per )aai. Naaste 
buren waren Coenraad Hannink op het erve Hannink, Garrit te Benthuis op het erve 
Benlhuis, Bart ol Engelbarts te Vaarwerk op het erve den Bras en Gerrit Kuipers 
op het erve Kuiper, allen boeren, op een afstand van vijf minuten van meer. 
Te Vaarwerk dreef bovendien een linnenweverij. Tankinks hoofdmiddel van bestaan 
was het landbouwbedrijf en de veefokkerij. In 1810 werden ter maling en ter 
consumptie/handel 34 2/3 zakken rogge en zes aam jenever aangegeven. Dit is 
vermoedelijk de branderij in 1819 toebehorende aan Jan Willem te Vaarwerk. 

Boerden I Mei link "Diekehoei " luin de Diekerweg te Rekken. Op de foto ml 1905 de 
jaiudie Mellink van loeii VI n i Gradus Meilink, zittend opa Albert Jan, Aleida. Diik, 
zittend Heinuin, loluin. zittend heinui. Bciit en Jtin (foto A.Mellink) 
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Rekken 
Gerril ten Raa bezat in 1809 de reeds elf jaar bestaande branderij, genaamd 
Hemsink, op hel gelijknamige eif in Rekken, gelegen naast zijn woning. Verder had 
hij een landbouwbedrijf en veetbkkerij. De naaste buren, allen bouwlieden, waren 
op meer dan een half uur afstand woonachtig. Er was een ketel van drie ton en 
verder kuipen van twaalf tonnen inhoud. In 1810 werd ter maling en ter consump
tie/handel zeven zakken rogge en een aam jenever aangegeven. 
Hendrik Mellink bezat in 1809 de meer dan dertig jaar bestaande branderij, 
genaamd Dieke. op het gelijknamige eif, gevestigd naast zijn woning. Verder had 
hij een landbouwbedrijf en veefokkerij. De naaste buren, allen bouwlieden, waren 
op meer dan een hali' uur afstand woonachtig. Er was een ketel van 6,5 ton en 
verder kuipen van twaalf tonnen inhoud. In 1810 werd ter maling en ter consump
tie/handel 12 zakken rogge en een aam jenever aangegeven. Het erf Dieke. gelegen 
aan de Zuid Rekkenseweg nr. 18, kwam in 1739 in het bezit van de familie Mellink 
door het huwelijk van Willem (geb Varsseveld 1710, ov 1788 Eibergen), met zijn 
eerste vrouw Harmken Knijper. 

R.C.H, van Maanen, Zaltbommel 

Noot 
' Maanen, R.H.C. van. 'Jeneverbrandcrijcn in Bellrum. Eibergen en Rekken in 1818', 

Old-Ni-js, Kroniek van Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle, 2()()0. no. 39, p. 27-31. 

Bronnen: 
- Hel Gelders archief Ie Arnhem 
- Bataafs Franse archieven inv.nr. 3805. 
- Archief Gedepuleerde Staten van het Kwartier van Zulphen inv.nrs. 160, 162, 163, 

169, 173, 233 Bil en 1288. 
- Het Nationaal Archief te "s-Giavenhage 
- Archief ministerie van Financiën 1795-1813 inv.nrs. 772, 780, 800, 809, 823 en 832. 
- Briefwisseling mei de heer F.J.H. Odink Ie Hengelo (O). Archief vredegerechl 

Eibergen, akle rep. fol 5 nr. 50. Expeditie inventaris erve Bruinink d.d. 15-12-1819. 
- Bevolkingsregister Olden Eibergen. 
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ScheppeLs mankzaod 
Vertögtelijk, vertoj;geliJk ol vertojjiijk. 
In ON 4') had ik 't aover veitogteli|k Dal liekt ncel good Ie waezen Mien (ol 
mie|) IS ezeg, dat 1 veitoggeli|k'mos waezen, niaoi veitogli)k liekt mie| bettei 
Veilogli|k IS veiwant met het Middeldiiutse 'veizoe dal 'Veiziig' wodden en 
'iiiilstei betekent 1 n "t gezegde m t veitogli|ke waiken" in de betekenis van 
'neet zo niets umdat t zo gauw meugeliik al moet maoi met tussenpozen , iiekt 
mi-) een aaidige alieiding van "t Duulse Veizug 't Wooid 'veitoglijk'ol iets, wat 
ei op liekt, IS in gien enkel wooidenbook te vinden 

Onder den driiod hen weiden. 
Ik hebbe in mien oetleg aovei dit gezegde een iilleken lont emaakt Ik schieve 
'Zo had dissen man zien geluk ezoch bi-) een andein getiouwden man Dooi had 
motten staon, 'zien geluk ezoeh bi-) de viouw van een andern man ' 
Ondeitussen wodden mie) veiteld dat in den Holteihook 'ondei den diaod hen 
weiden' ok wodden gebioekt veui motten liouwen' Menneken en wiell<en 
mochten ]ias met mekaie vii-)en, at ze in dezellde weide lie|ien (met mekare 
ondei een dak wonnen) Ondertussen wodden dei deui de )onge iuu aieg wat 
ondei den diaod hen eweid 

Knultelen en knotlelen. 
Op televisie woidt ei tegenswooidig heel wat aleknulleld I n de kiiuleislaop 
kamers staot vol met kiuillelbees)es Vioggei waain ze in d n Achteihook neet zo 
knuHelig En zekei neet op klooi lichten dag Op ons lilmlestival van zondag 
10 novembei zagge wi-) een korten tilm van zo'n daitig )oor tiugge aover een 
molindag bi ) de Mallemse molle En mens kwam dei veui de molle een )onge 
en een deeint)en in beeld Net op 't moment, dat 't deeint)en van de )onge een 
smuksken op de wange kieeg Ze vaegen vlug met de hand de spooin \,\n l 
kusken at 'Neet wieter vetellen', was de spontane, humoristische reactie van de 
tilmcommentator, Herman Schepers Achterhookser kan 't neet Zo'n eerste vei-
lieidheid , dooi het een andei niks met te maken Dat hoelt neet ezien te wodden 
Knollein is eigenli)k van denzelide stam alkomstig as knuilein Knuilein is lief
kozend pakken Knollein is low met iets ummegaon t Wodt nogal es ezeg van 
klere, die sloidig bunt ojieboigen ewes 'Mo) noo toch es zeen, den lok zit hele-
maols in de knol Iels 't I lekt wel ol de hond 'm in de konte hei ehad ' Zit ter 
volle knollels in, dan wodt ei ezeg 'Die bloeze kan 'k neet meei an, hie zit vol 
knottels Hoo kump den zo verknotteld'' 

Naar. 
Wi-j kent allemaole 't wooid naai in de betekenis van 'angstig, verdreetig, 
slecht ot zeek' Bevobbeld 'Da's een naie zaak Ln 'Ik veuln mie) dooi eiten 
heel aig naai' (ziek on|iasseli)k) 
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Een heel eigen betekenis hel 'naai" in 't typisch dialectisch gezegde 'Dooi kan 
'k mie) nog neet naai veui maken ' (daai /it ik nu nog mei mee in nii|n maag 
daai denk ik nog mei aan Daai ben ik nu nog met bang vooi ) Dil ge/egde lol 
/ich heel licht veinedeilandsen tol Daai kan ik me met naai vooi maken'. 
Zo heiiin ik 't korts op tv in een inteiview /eggen deur Jemta Hul/enbos-Smit, 
i-| wet wel, /e is de viouw van Huk Hiil/ebos, den /o onveivalst plat blit 
piaolen, at /e 'm inteiviewt Ze had net de lOOO meter eschaatst as een vdn de 
besten Op de viaoge ol /e vanwege een lichte spierblessiiie neet op/ag tegen 
't toernooi van een wekke latei, /ei /e , netjes in 't Nedeilands 'Daai kan ik me 
nu nog niet naar vooi maken" m plaatse van wat /e in hoes /ol /eggen 
'Dooi kan 'k mie| now nog neet naai veui maken" Maoi in 1 Nedeilands 
besteel dil ge/egde neet / o / ie | maoi weei es dal "1 Nederlands soms echt 
behelpen is, a| gewend bunl um plat te piaolen 

Vrouwen bloot, handel dood en Kersen rood, handel dood. 
Op het sprekwooid 'Viouwen bloot, handel dood kieeg ik van lan Aaimnk de 
vaiiatie 'keisen lood, handel dood" 
De kei sen (ol is "1 kaïsen') waain /o ende |um iiepe dus lood Dal was de lied, 
dat ei op d"n boei weinig te vedeeneii viel De stelle waain leng de vaikens 
waarn veikoch, in de hokke leien de keune, die pas in d"n hails slachluepe waain 
en de |onge hennen waain nog neet an de leg, op 't land ston 't heujgies te 
wachten op de /eise en de logge en d'n havei stonnen nog te riepen, dus veurden 
boei lei in |uni de lied van de kei sen, den handel dood I en passend ge/egde 
dus 'keisen lood handel dood' 

Rienieri-je 
Be/undeie iiemkes bunl mangs de alteliiemkes, /oas dissen 

'Amen', /ei de pastooi en de kaïke ging uut 
'Knap' /ei de blao/e en de wmd was lei uut' 

Dee twee dinge hadden niks mei mekaie Ie maken Op 1 ende v^n de piaeke 
/alten de luu mangs met smart te wachten, maoi 't knappen van de blao/e kwam 
allied /o onveiwachts da| dei van schiokken Met de blao/e wodden, dacht ik, 
de vaikensblao/e bedoold, dee opeblao/en wodden en at e dan edieugd was, 
ko| 'm gebioekcn um dei bevobbeld een loekepol mei te maken Wie kan mi | 
veitellen, ol /o n blao/e nog veui iels andeis wodden gebioekl 

Bunl Achleihookeis veigevensge/ind ' A| 't volgende veisjen kent, kiie| Iwietels 
'Schelden schelden, dut neet /eei 
A| mi I slaot, dan slao 'k ow weei ' 

Da's wel wal andeis as wal m n biebel sleet, da| den linkei wangc mol tookeein, 
at /e OW op den leehtein slaot Theoiie en praktijk ̂  
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An. 
Ge/egdcs met 't woord 'an': Door kan lederene der wel een serie van nuumen, 
zoas: een gulden an eenlen, door is niks an, dag an dag, vandage an "n dag, mor
gen an 'n dag (dadelijk), en7,ovoort. 
Aardig bunt zinsneden met twee keer 't woord 'an' zoas: 
'De Jonges vrct miej de oorne van 'n kop, der is gin anhalen an.' 
Ok aardig: 'Ik hebbe alle winkels al'elopen um lekkere Bintjes, maor der is 
gin ankommen meer an' en: 'Aj zo an 't knooien bliefl, kan "k an "t dweilen 
an blieven'. Ok: 'Zo blief i-j an 't wark an.' Dat zegt ze in Haarlem niet zo. 
Door zegt ze: 'Zo blijf Je aan het werk.' 
Ok bezunder is: 'Waor warkl owleu Jan?' 'O, an de waegenbouw.' Of ok wal: 
'Den is an de gemeente.' 

An too. 
Ik heb OW sehoone nog neet kloor, zei de sehoomaker. Door bun 'k nog neet an 
too ekommen". 
Ik wette neet, hoo 'k der met ow an too hunne', (wat ik van je denken moet). 
'Hee is ter zo an loo, dat e zieh den kop neet gek Kit praoten'. 

De Jappe aii de /.wilbroekseweii op 'I iirj van Ie tiieseheek. 't hmisken van den lesten 
herkelsehipper was ter op disse foto oei I9S5 al slecht an loo. Noo zakt 't van annood 
liaosie in mekare. Wie mol er anepielsl wodden um 't aoverende Ie hollen.' (foto redactie 
Old Ni-Js). 
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Andoon. 
'l Is kold, ik mot elTcn wat andcion, veurda'k naor boeten gao. 
Neet kkigcn, iej heb 't ow /ellanedaon 
Hie /al /ich toch niks anedaon iiebbn? (/elfmoord). 

Anwaen. 
'Zo, now bun 'k weer an." (ik heb 'm ingehaald) 
Met betalen weer an waen. (Geen belaalschuld meer hebben bij de kruidenier). 

Anwoddeii 
'Das ok een raar anwodden!' (aanwensel). 

Ankieken. ( Wat neet in Van Dale steet) 
"l Zul ter good uut. "t Is 't ankieken weerd. 
'k Wette neet, wat miej mankeert, 't wark kik miej an. 
lej mot wa bedenken, at 't neet good geet, word iej der wal op anekekken. 
Den hef "t /o hoge in 'n kop, den kik ons soort kiu met de nekke an'. 
(oet hoogmoed iemand niet willen /ien). 

Anpietsen. (tot spoed aanzetten). 
'Ik mot 'm wel een bctjen anpietsen, anders krig ikke "l wark vandage neet kloor. 
Anpietsen gebeurn met een garde o!'een /weppe. 't Peerd kreeg dan lichte liks-
kes met de /weppe um der wat meer gang in te kriegen. 
En pietse was een /weppe. Pietse kump van 't duutse woord Peitsche. 
Ren leerjonge anpietsen had dus niks met een zweppe te maken, 't Was anmoe-
digen met woorden., /o van 'Opschieten, jonges, 't wark mot kloor". 

Ansprekken - anze^gen. 
Ansprekken ol' an/eggen was vrogger in 't bc/undcr 't huus an huus an/.eggen, 
dat er iemand in 't dorp was aoverleden. Dat gebeurn in mien Jonge joorn deur 
den doodgraver, den ok dodenanzegger was. 
Hee ging dan lopens alle huu/e in 't dorp (wiek A) af, dus ok de huu/e an de 
/andwaegc, want "t dorp had maor een paar verharde straoten. Den doodgraver 
in Zelhem koj kennen an /ien /warte pak met hogen hood met /watten sluier, dee 
te met de ene hand vaste hiel. De huuze van ton hadden allemaole een (/ied)-
deure die neet op slot was of een dellendeure. Hee deed de kökkendeure los, 
bleef kort bi-j "t deurngat staon en kondigen dan plechtig af, wie der aoverleden 
was en dat was metenc ok een oetneudiging vcur de groove. 
Hee kennen /ien allondiging oet "t hcufd. Der was altied wel volk in hoes en /e 
heurn de boodschap /wiegend an. An dat an/eggen, door had den an/egger vake 
/owat een helen dag wark an. 
Later, too de huu/e an de straote een veurdeure hadden die altied op slot was. kon 
de an/egger neet meer op de oldc wie/e deurgaon. Hee woddcn een soort van 
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postbode en stoppen de i ouwbi leve in de bi levenbiisse, dee inmiddels ok elk bor-
geihoes had Ik hebbe dat nog in de ]ooin viettig met emaakt too wi ) in de 
Wilhelminasliaote wonnen en Geuit Hasselo kostei en anspiekker was 

Arm 
Met een kiommen aim op visite kommen (iets ondei den aim hebben als cadeau 
tje) Onzen Deik het ok wat an n aim (hee het veikeiing) 

Armood. 
'Almood IS gin schande maor wel lastig" 
Een heel andeie betekenis van armood kom i j tegen in l gezegde 
'Daoi kan k gin ai mood met hebb n ' (medelijden) 
Een old gezegde IS ok Van ai mood gin afgang hebb'n ( zo arm dat ze gin stool 
gang meei hebt) Dee luu doot wel heel veuinaam maoi ze hebt van ai mood gin 
afgang 
Bezunder 'De knech is tei vandage neet noo mo k van ai mood zelf den stal 
uitmesten 

As (als) 
Dci bunt nogal wat vergeliekingen met 't woordjen 'as' 
Neet in t Nedei lands veuikommend, liekt miej de volgende veigeliekingen 
Spiingen as een bok op de havei kiste. Stinken as een ulk, vietten as een doskei, 
een kop as nen bolle zo dikke as een dnethoes, zo eigenwies as dat e gioot is zo 
heilig as een spinnekop zo kold as een kottel, zo ni-jsgieiig as een henne met een 
glazen gat (Wie kent dit gezegde^), zo slap as een wasseldook, zo vaste as 
Grolle, zo vol as een potjen met pieien 

Sinterklaos en Sinterklaoskes. 
't Is weei de tied van Sinteikiaos, ondeiwiel da k dit schiieve 
Hadden jullie ok Sinteiklaoskes m hoes'' Tegenswoordig nuumt ze dat speculaas 
(plat gebak, betekent dat en inderdaod, speculaas is altied plat) Vroggei nuumn 
ze dat sinteiklaoskes umdat ze in voimen cbakken wodden met de figuien van 
Sinleiklaos en Zwatte Piet ei in 
Grote voimen nuumen wi j ok wel Klaoskeerls 
Grote kans, aj in 'n winkel vraogt naoi sinteiklaoskes, dat de jonge winkelmeis 
jes OW ankiekt, asof ze 't in Kaoln heuit dondem Hoge tied, da'w weer viaogt 
naor 'sinteiklaoskes' Ze bunt lekkei en nooit 'zo dieuge as Sinteiklaos zien gat 
(konte)' Hoogstens wat slot, a) ze te lange bewaait 

Dit was t dan weer Tot de volgende keei 
Hol OW good en laot wat van ow heurn, aj wat plats wet 

Eibarge, novembei 2002 E H Wesselink (Hennie) 






