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Bestuursmededelingcn 
Alj»emcnc Icdonverj^adering 
Op de ledenveigadeiing woiden op vooistei van hel hestiuii tot bestiiuislid 
benoemd Wim Scholl (penningmeestei) en Beit van dei Ziel (tweede seeietaiis) 
lohan Baake bhjtt bestuurslid en verzorgt alleilei weikzaamheden rondom Old 
Ni-|s De dames Van Di|k en Di]khui/en /i)n heiko/en Andie Rothman is 
tussentijds algetieden liet besluui is momenteel weei compleet Tijdens de 
ledenvergadering deelt meviouw Sthuui mee dat het museum De Schepei, 
samen met histoiische musea en veienigingen in het BRl N-gebied, be/ig is met 
het oplichten van een eilgoedkoepel liet is de bedoeling om in de toekomst 
samen te kunnen optrekken De Historische Kring Eibeigen wil hieiaan graag 
meedoen Dooi met elkaai m gespiek te komen kunnen we on/e ge/amenli|ke 
belangen bundelen Deze gedachte leeil ook bij de gemeente Eibeigen Grote 
delen van Eibergen staan op de nominatie om te verdwijnen De heer Van Deelen 
IS inmiddels be/ig om het bestaande te fotograferen en daarmee de beelden te 
behouden vooi de toekomst 
De ilnanciele afrekening is goedgekeuid dooi de aanwezige leden Een atschiift 
hieivan vindt u in dil nummei van Old Ni-js 

Filmfestival 
lietjaailijkse filmlestival is op zondag 16 novembei bi| zalencentium de Klok 
Er zullen weei twee vooistellingen zijn, een om 14 30 uui en een om 19 30 uur 
Kaaiten a € 2,- per persoon zullen evenals vooigaande jaien bij voorverkoop 
verkrijgbaar 7i|n bi| bloemenhuis Bloemeniegcn in de Grotestiaat 67 tel 0545 
471310 

Tcru}»blil< excursie 
Op zateidag 24 mei /i|n we met een volle bus naai kasteel Dooi wei th geweest 
Een mooi gerestaureerd kasteel Vet volgens zijn we via een toeristische route 
naai de Posbank gegaan Ondanks de legcn heelt ledeiecn een fl|ne middag 
gehad 

Veldnamenboek 
Na heel lang wachten is het eindelijk zovei We zi|n met de veldweikeis, die des
tijds de namen hebben geïnventariseerd, bezig, een aantal laatste details door te 
nemen om loto's en teksten bi| de kaaiten te veizamelen Ons nieuwe bestuislid 
Wim Scholl zal de Ickstvei wei king en de allabetische oidening pei computei 
voor zijn rekening nemen, zodat naai alle waaisehijnlijkheid met medewerking 
van het Staling Instituut en het Meeitensinstituut het veldnamenboek eind dit 
jaai kan veischijnen 
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Open Monumentendag zaterdag 13 september 2003 Thema Boerenbouw. 

Zoals hiervoor al is meegedeeld, organiseren we ook dit jaar de open monumen
tendag, die landelijk is vastgesteld op zaterdag 13 september. 
Overal in het land zijn die dag de monumenten open van 10 uur tot 17 uur. 

wSpeciaal voor 2003: Thema "Boerenbouw " 
Dit jaar heeft het landelijk eomité gekozen voor het thema "Boerenbouw" 
We hebben getraeht, ook in Eibergen aandaeht te schenken aan dit thema. 
Boerderijen genoeg, zal men denken. Maar hoe maak je het overzichtelijk? 
We hebben het volgende programma in voorbereiding. 

Dorpsboerderij Reimelink 
Dank zij de medewerking van de woningbouwvereniging "Woonklavier"zal op 
13 september de in restauratie zijnde dorpsboerderij Reimelink aan de 
Nieuwstraat (bij Cl000) te bezichtigen zijn. Men kan dan de vordering van de 
restauratie in ogenschouw nemen. 

Boerderij Reliiie/ink in residiircilie. Aelileriuinzichl mei cudskdiuertje 
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Boerderijwandeling: Vuurrever, Vunderink, Hofman, IVIuldershuis. 
Vanuit het dorp is een wandeling (of fietstochtje) mogelijk langs enkele karakte
ristieke en /of monumentale boerderijen gepland: Van Reimelink in het dorp, 
naar museumboerij de Vuurrever aan de Hagen wandelt men langs hervormde en 
r.k. kerk over de Nieuwe Maat via het Vunderink ( let ook op de karakteristieke 
schuur daar) via de Rekkense binnenweg naar de Mallemse watermolen. Men 
komt dan via boerderij Hofman tegenover de Hof te Mallem met doolhof in aan
leg. Vunderink en Hofman waren vroeger boerderijen van de heren van Mallem, 
evenals de watermolen met het Muldershuis. 

Foto-expositie van boerderijen. 
Het Muldershuis uit 1773 is typisch een boerderij die past in het thema 
"Boerenbouw." Daarin wordt een foto-expositie ingericht met diverse types van 
boerderijen, zoals die onder Eibergen stonden en nog staan. Van hallehuistype, 
dwarshuizen tot keuterboerderijtjes. 

In het buitengebied van Rekken ligt aan de Zuid Rekkenseweg boerderij 
't Meerink, bewoond door de familie Blauwboer. De boerderij is een rijksmonu
ment en de erfbeplanting is haast een voorbeeld van ideale erfbeplanting zoals 
uiteengezet op onze ledenvergadering door drs. .1. Huidink, directeur van de 
Stichting Landschapsbeheer. 
En in Zwolle is boerderij-herberg 't Reirinck, eveneens een rijksmonument, de 
moeite waard vanwege de unieke ligging en het prachtige gebouw met bijge
bouwen. 

Verder zijn de volgende monumenten die dag open van 10-17 uur: 

Museum De Scheper incl. museumboerderij De Vuurrever zijn die dag gratis toe
gankelijk. De hervormde kerk uit 1500, zoals boven de ingang aan de straatzijde 
staat te lezen.Het is het enige gotische gebouw, waarover Eibergen beschikt. Het 
interieur is zeer bezienswaardig. Men kan er religieuze wandschilderingen uit 
1520 bewonderen; in het koor een apostelgalerij, en in de gewelven bloemmo
tieven en zeer uniek "maaswerk" langs de ribben, figuratieve schilderingen, die 
men nauwelijks elders aantreft. 
Ook de r.k. Mattheuskerk aan de Grotestraat, een neogotisch bouwwerk uit circa 
1930 is de moeite waard en ook de r.k. kerk te Beltrum, die dit jaar haar 150 jarig 
bestaan viert, zal toegankelijkzijn. 
De Mallemse watermolen en de Piepermolen te Rekken zijn die dag ook open en 
in werking. 

We hebben de indruk, dat er op 13 september voor liefliebbers van oudheidkun
dige zaken veel te zien zal zijn in Eibergen. 
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Excursie naar Made en Drimmelen in de Biesbosch, 
27 augustus 2003. 

In Old Ni-js nr. 47 hebben we een artikel geplaatst over de Watersnood 1953 en 
over de hulp van Eibergen toen aan het rampgebied van Made en Drimmelen in 
de Biesbosch.. 
In ons bestuur werd het plan geopperd om nu, na 50 jaar een excursie te orga-nis-
eren naar het voormalig rampgebied. Omdat onder de helpers van toen, die in dit 
voorjaar een reünie hielden, belangstelling bleek voor een dergelijke excursie en 
ook bij onze leden, zoals bleek op onze ledenvergadering en ons uitstapje naar 
Doorwerth, hebben we contact opgenomen met de heemkundevereniging te 
Drimmelen. Die reageerden spontaan op ons plan en nodigden ons uit naar 
Drimmelen te komen. Dat hebben we inmidddels gedaan. We zijn er enthousiast 
ontvangen en hebben met de heemkundevereniging een plan voor een dagje 
Drimmelen en Biesbosch in elkaar gezet. 

Drimmelen. 
We vertrekken op woensdag 27 
augustus om 7.30 vanaf het parkeert
errein aan de Parallelweg achter 
muziekcentrum 't Spieker en rijden 
in één ruk door naar Drimmelen. 
Daar worden we door de voorzitter 
van de heemkundevereniging ont
vangen in het bezoekerscentrum De 
Biesbosch van Staatsbosbeheer, 
waar de koftle klaar staat. 
Onder leiding van een zeer 
deskundige gids, die boeiend kan 
vertellen, maken we een korte wan
deling naar het vriendelijke, rustige 
dorp Drimmelen aan de voet van de 

dijk van de Amer, de rivier, die langs Drimmelen stroomt. Drimmelen is klein, 
maar fijn. Haast alle huisjes daar aan de Herenstraat, staan onder monumenten
zorg. Ook het kerkje, haast een kluntjespot als in Haarlo, is qua interieur een 
juweeltje. Men wist Henk Kruisselbrink nog het huis te wijzen, waar hij in 1953 
in pension was, toen hij daar kwam werken in de Biesbosch. 

Lunch. 
Na de wandeling krijgen we een uitgebreide lunch geserveerd in het bezoe
kerscentrum en kunnen we de expositie over de Biesbosch daar bekijken, met 
een indrukwekkende beverburcht. Mogelijk worden we nog welkom geheten 
door de burgemeester of diens plaatsvervanger 
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Varen naar de eendenkooi. 
Na de lunch vertrekken we met de boot van Jan Reuser naar de eendenkooi, waar 
in 1953 de Eibergse jongens hun zware werk deden. Daar is weer kofTie. Na een 
tocht door de kreken van de natte Biesbosch arriveren we tegen 16 uur weer in 
Drimmelen. Op de thuisreis leggen we nog even in Opheusden aan in de 
Goudreinet voor een verfrissing of een snackje (voor eigen rekening). Tegen 
± 20 uur of iets later zijn we dan weer in Eibergen terug. 
Wij, als voorbereidingscommissie hebben enorm genoten van een da^e 
Biesbosch. Het was, alsof we even in een andere wereld waren. Wie met onze 
excursie meegaat, /al net zo hartelijk ontvangen worden als wij en kunnen ge
nieten van de tlora en fauna van die wereld van water, wilgen, riet en biezen. 

Daarom, als u interesse hebt, meldt u m spoedig mogelijk bij: 

Annie Busink, Lariksweg 23, 7151 XV Eibergen, tel. 0545-471498 of 
Dick Somsen, IVIallcmse""Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel.0545- 47 2517. 

Kosten: ± € 50 per persoon.(alleen consumptie op terugweg voor eigen 
rekening). 
Bij onvoldoende deelname kan de reis niet doorgaan. Dan wordt ze te duur. 
Maar we rekenen op een volle bus. 
De voorbereidingscommissie: Annie Busink, Dick Somsen, Henk Kruisselbrink 
en Hennie Wesselink 
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Nieuws van de Stichting Oud Beltrum. 
In verband met het 150-jarig bestaan van de parochie Beltrum heeft het 
kerkbestuur de verenigingen en instellingen gevraagd om aan dit feest mee te 
werken onder de titel "Samen meer, meer samen", ledere maand is er een 
activiteit. 
Stichting "Oud Beltrum" heeft meegewerkt in de maand april, samen met het 
parochiebestuur. Dat had een expositie van oude kerkattributen, tekeningen van 
het kerkgebouw, koopaktes e.d. voor in de kerk, de stichting "Oud Beltrum" had 
achter in de kerk een expositie ingericht. Honderden foto's waren er te bezichti
gen: familiefoto's, foto's van gebouwen en boerderijen. Ook oude schoolfoto's 
ontbraken niet. Anders dan bij vorige exposities waren de foto's nu voorzien van 
een begeleidend schrijven, wat door de bezoekers zeer gewaardeerd werd. 
Verder had de stichting "Oud Beltrum" een grote kaart van het werkgebied van 
de Coop. Zuivelfabriek (1894 - 1971). Hierop stonden de melkbusnummers van 
de melkleveranciers. Daarbij een catalogus met de namen en adressen en zelfs de 
adressen van de vroegere wijkindeling. Ook een aantal medailles, die behaald 
werden voor de boterkwaliteit. De oudste dateert van 1897. Verder een glazen 
plaat van de landbouwcoöperatie van 1961, geschonken door het personeel bij 
het 65-jarig bestaan. In het glas waren roggearen en een kruis en ploeg 
gegraveerd. Ook een oude zakkenstempel en nog andere attributen waren er te 
zien. 
De stichting "Oud Beltrum"kan terugzien op een geslaagde expositie met veel 
belangstellenden. Tijdens de expositie was in zaal Concordia een doorlopende 
filmvoorstelling , die ook goed werd bezocht. Het vele werk, door kerkbestuur 
en "Oud-Beltrum" verzet, werd wel beloond. 

.luni 2003 G.B. Maarse 



Ie O. L. School Beltrum 

BELTRUM 
ABTB 

Op (Ie pIcHils villi de A.B.T.B. ( i^ebouwd i;/( n l'JÜS) lieefl ooit de eerste O.L school te 
Belt min t^e staan 
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De Prinses van Mallem 

Weet u nog wie vroeger de prinses van Mallem was? 
Mevrouw E.M. Vruggink -Thijsen die nu in De Meergaarden woont. 
Dit schrijft haar dochter Dini Vruggink ons in een brief Hoe mevrouw Vruggink 
-Thijsen aan die bijnaam kwam vertelt het verhaal helaas (nog) niet. 
Dini is al sinds 1965 weg uit Eibergen, maar leest altijd uitgebreid OLD NI-JS. 
Aangestoken door mijn artikel over 'Een snotneus van na de oorlog' stelt ze voor 
in OLD Nl-JS een rubriek te starten waar lezers anekdotes, gezegdes en herin
neringen kunnen vertellen. Veel Eibergenaren, al of niet vanwege studie en werk 
weggetrokken, zullen met het ouder worden, bezig zijn met jeugdherinneringen. 
Dini haalt onder meer herinneringen op aan de 'rolschaatstijd'. Dat was voor 
haar een beroerde periode want op een boerenerf (Olden Eibergen) kon je niet 
schaatsen, dus had ze ook geen rolschaatsen. Ze voelde zich knap buitengesloten. 
Onder de indruk was zij van het grote huis en de deftige sfeer wanneer ze mocht 
spelen bij haar vriendin Wilma Prakke. Min of meer jaloers was ze op alle mooie 
boeken in een grote boekenkast. Pas veel later besefte ze dat haar vriendinnetjes 
het juist zo leuk vonden op de boerderij te spelen."Brömmels plukken, dikköppe 
vangen, slootje springen. Speelgoed maakten we van wat er in de natuur was, 
nog onwetend van de creativiteit en het gevoel van vrijheid dat je hiermee 
ontwikkelde. Later fietsend naar de MULO in Neede. Onderweg fietsers uit 
Neede tegenkomen die naar de Chr. MULO in Eibergen gingen en riepen: 
Openbaren, klapsigaren". 
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Ih'l ('iiiiic wat iu>n ivsl van de IIDJ IC Mailciu /'s de wille poort 

Ze vertelt ook over het "pungeien". Als de rogge gemaaid was en in schoven 
ge/et bleven er losse aren aehter op het veld. Samen met haar zusjes en broertjes 
moest ze die oprapen en verzamelen. 
Dinie Vruggink is vast niet de enige die met het ouder worden zich is gaan realis
eren tot een andere (oudere) generatie te behoren met herinneringen aan een tijd 
die inmiddels tot het midden van de vorige eeuw behoort. 
Het idee van Dini om in OLD NI-.IS een rubriek te openen waar 50-plussers hun 
anekdotes en hun beelden van het liibergen van toen kwijt kunnen, neemt de 
redactie van OLD NI-JS graag over. Brieven en reacties zijn van harte welkom 
op onderstaand adres. 
De redactie van OLD NI-JS is er van overtuigd dat vele lezers interessante ver
halen hebben over hun jeugd in Eibergen, of verhalen van hun (groot)ouders 
waarvan het jammer zou zijn wanneer die in de vergetelheid geraken omdat ze 
een beeld geven van het Libergen van toen. Mocht u zelf geen schrijver/ster zijn 
dan kunt u ook bellen of een afspraak maken voor een gesprek. 
We zijn heel benieuwd naar het verhaal van de prinses van Mallem. 

Namens de redactie van OLD NI-.IS, 

Bert van der Ziel 
Kerkedennen 46 
7621 LD Borne 
telefoon: 074 2661754 
email: avanderzieltohome.nl 

http://avanderzieltohome.nl


Verloren Paradijs 
üvei helde vooi de naluui en het algelegen doip van weleei 

Met nciiln dal vio^^ei alles helle i vu/s los-ie niks op 
Dat was de kein van de hagenpieek van de Twentse professor, dominee Anne van 
dei Meiden op een boerenerf nabij Holten, zomer 2002 
Als ei een is die met /i|n beschouwingen nostalgie wakkei loept, dan is het Anne 
van dei Meiden wel Daarom ben ik, ondanks zijn waai schuwing het vei leden 
niet te lomantiseren, doorgegaan met speuien in de geschiedenis van mijn fami
lie en van Eibeigen 1 n steeds kom ik schii|veis en dichteis tegen die uitdiukking 
geven aan een bij/ondeie mengeling van passie vooi de natuui en heimwee naai 
vioegere tijden Zijn ze in hun leven de grote weield ingetiokken, naar de rand
stad veihui/en staat bi)na geli|k aan emigreien, dan bli|lt, ook na vele, vele |aien, 
de band met het veiloien paiadi|s in de Achteihoek ci duimendik bovenop 
liggen 

Toen ik heimneimgcn aan een jeugd in bibeigen opiakelde, noemde ik al de 
piedikant/dichtei Willem Sluiter (1627-1673) en de schiijvei Menno tei Biaak 
(1902-1940) Beiden hielden haitstochtelijk van hun gcbooitestieek maar 
moesten /ich tegenovei hun ti|dgenoten veidedigen dat ze uit /o'n gat in de 
Achleihoek kwamen 
Sluitei noemde Eibergen geen centium van cultuui, maai wel van natuui 
Tot tweemaal toe moest hi) vluchten omdat de soldaten van de bisschop van 
Munstei L ibeigcn veioveiden De piotcstant Sluiter had het bestaan zich 
negatiei uit te laten over de rooms katholieke mis en de heilige Maagd Maiia I li| 
weid door de bisschop gezien als een kcttei die uit de weg moest woiden 
gciuimd Sluiteis viienden adviseeiden hem eldeis dominee te woiden, m een 
veiligei gemeente buiten het bereik van de bisschop van Munstei Maai Sluitei 
was zeci gehecht aan zi|n gebooitestreek Hi| wilde zo lang mogeliik bi| zi)n 
kudde m 1 ibeigen bli|ven llij had in zi|n studietijd ondeivonden dat hi| eldeis 
in het land met aarden kon 
Tei Biaak kon zich ook neigcns thuis voelen behalve m I ibeigen Hi] heelt m 
zijn geschiilten de helde vooi zi|n gebooitedoip nooit expliciet uitgespioken In 
tegendeel bi|na In zi|n weik ontwikkelde hij een intellectuele gedachtegang 
waarin de mens zich bevii|dt van de gemeenplaatsen, waartussen hi] is opge
gloeid lli| zette zich al tegen buigeili|ke middelmatigheid 13e buigeimoiaal, 
hoewel onontbeeihjk, was vooi hem een samenstel van oppeivlakkige een-
zi|digheden Wanneci Tei Biaak bi| zi|n oudeis in Fibeigen was dan toonde hi| 
zich een nogal aiiogante en in zichzell gekeelde man Maai hij kwam ei vei-
schrikkelijk graag Volgens de publicist Herman Haverkate was Eibergen vooi 
Tei Biaak met zo maai een doip Fibeigen, dat was de weield van zi|n leugd, 
waai in alles geoidend was, waai alle dingen een plaats hadden Dat algelegene, 
dat afgezonderde, dal spiak hem aan, zoals dat zoveel schiijveis heelt aange-
spioken Tei Biaak is in het westen van het land alti|d een eenling gebleven Hij 
kon nergens aaiden Bij ledeie iiviei, waai ook tei weield, dacht hi) aan de 
Bei kei Toen zijn viouw op een fietstocht in Groningen opmeikte "Wat is het 
mooi hiei", vioeg Tci Biaak haai "Wat is hiei mooi'" Tei Biaak hield alleen van 
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//('/ (7;/^'(' i>escliilderde portret Willen Sluiler. donnnee-dn hier die 
van 1653 lol I67J predikanl was in lühcry,et]. Dil jaar is hel dus 350 
Jaar i^eleden dal hij :ijn ml rede deed in luheri^en. Hij was door Olto 
van Linihurg Siirum. Heer van Borculo. hei^iflii^d niet de predikanls-
plaats van Iühei\en. Sluiter zou de meest bekende predikant van 
Eibeif^en worden, vooral door zijn vele i>ediehlen. waarvcui 
'Eensaem Hu\s- en Winlerleveii'een lolzani; was op hel leven in hel 
ajgeleden Eihcri^en. 

'Oj da er de stralen dan vol diek zijn, 
ofdaer de poorten maar een hek zijn, 

En voor ('Ik Huis een mestvaalt is, 
W(U fieejl mil dal voor hindernis ", 

is een verweer tegen een mogeliik verwip van zijn verblijf in dit ach
tergelegen gebied en een uitdrukking van zijn liefde voor Eibergen. 
die nog duidelijker (uui de dag treedt in de ihans weer veel gehoor
de dichtregel uit de bundel "Buitenleven": 
'Waer ieniant duisent vreugden soek. mijn vreiigl is in decs adilcr-
hoek." 
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dc Achterhoek. Al zijn vrienden sleepte hij mee naar Eibergen. Ze moesten zien 
waar hij vandaan kwam. 

Geheel anders, maar even aandoenlijk, is de wijze waarop de dichter Gerrit 
üdink (1916 1978) het kleine afgelegen plaatsje Bibergen verdedigt. 
Hij heeft het over . . . een plaetsken dat Eibarge heet / Waar 't altied stille en 
dood is, / Zo as jonge stadsleii meent. 
Vervolgens vertelt hij in gloedvolle dichtregels dat je je daar nooit hoeft te verve
len omdat er in de natuur rond het dorp zo veel schoons te zien en te ontdekken 
is. Kiekt dan toeh, is de titel van één van zijn andere gedichten. Odink is als het 
ware bang dat velen niet de moeite nemen om al het moois in de natuur te zien 
en te waarderen. Hij probeert er de lezer met de neus op te drukken. Het gedicht 
eindigt met: 
0 kiekt dan toeh. aj kieken kont. / lej' hooft neet wiet te lopen. / Dit is veiir ons 
en 'k kost gin geld. / En mooier kö j neet kopen. 
Je zou haast willen dat de aansporing van Odink om de ogen te openen voor al 
het moois dat niet met geld te koop is, verplicht werd toegevoegd aan alle 
reclameboodschappen die tegenwoordig over ons worden uitgestort. Zoals 
rokers permanent gewaarschuwd worden voor de gevaren van het roken, zo 
zouden we permanent gewezen moeten worden op de gevaren van de economis
che vooruitgang. In het belang van de economie wordt veel waardevols van 
vroeger verknalt, verprutst of gewoon vernietigd. In en om Eibergen zijn vele 
voorbeelden te vinden. 
ik moet bij het lezen van Gerrit Odink ook denken aan mijn natuurkundeleraar 
van de Mulo in Eibergen, omstreeks 1960. Niemand minder dan onze eigen 
'meester Wesselink' probeerde ons ontzag voor de natuur bij te brengen. Het ging 
in de les over nieuwe ontdekkingen en indrukwekkende mogelijkheden dankzij 
de moderne wetenschap. Vrij vertaald zei hij: "De mensen denken tegenwoordig 
wel dat we bijna alles kunnen maken, maar we kunnen feitelijk maar heel weinig. 
Kijk eens naar dat eenvoudige musje dat daar wegvliegt. We zijn in de verste 
verte niet instaat om zo'n mus met al zijn kwaliteiten na te bouwen. De natuur 
zit zo ingenieus in elkaar. De menselijke wetenschap zal nooit dat niveau kunnen 
halen." 

1 leimwee naar en passie voor het afgelegen oord van weleer en de schoonheid 
van haar omgeving is ook te vinden in het mooie boekje Een eeuw op weg dat 
vorig jaar door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Eibergen is uit
gegeven. Ev wordt een stukje overgenomen uit een veel ouder boekje van Ds. .1. 
Bosch die van 1900 tot 1907 predikant was van de Gereformeerde Kerk te 
Rekken. Ds. Bosch haalt weemoedige herinneringen op aan het onaanzienlijke 
kerkje op het erf van de kapitale boerderij van Te Raa-Hcmsink in Zuid Rekken. 
Hier slechts enkele regels: 
"Als ge het gebouwtje gezien hadt. ge zoudt werkelijk uw oogen uitgekeeken 
hebben. De klimop had zieh tegen de muren opgewerkt, de wilde roos bloeide 
lustig ter zij. En 't seheen of de hooge eiken welker sehaduw op dit bedehuis 
neerviel, wilden zeggen: wij zijn hier meester en heer. ,1a de tjilpende mussehen 
die hier nestelden, de fluitende spreeuw en de zangerige lijster, vormden met den 
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jiibelende nacbtegaal bet koor dat zicb afwisselend deed booren.. . . Het kon er 
zoo lieflijk en vredig zijn. Als bet zomer was. die stralende Zondagmorgen en die 
plechtige stilte, het vogelenlied en in de schaduw, de groepjes gemeentenaren, 
die den dominee verwelkomden, straks het blij luisterend oor hij de prediking, bet 
alles blijft zulk een zonnige herinnering". 

Bloemrijke taal vol weemoed, ook in de teksten van amateur- en gelegenheids-
schrijvers in mijn familie. Van mijn familie hebben niet meer dan 3 generaties in 
Neede en Eibergen gewoond. Ze zijn inmiddels allemaal vanwege studie en werk 
op andere plaatsen in het land neergestreken. Er zijn verscheidene neven en 
nichten die hier niet eens geboren zijn, hier slechts schoolvakanties en logeer
partijen bij grootouders en ooms en tantes hebben doorgebracht. Ook voor hen 
lijkt te gelden dat alles begint bij Genesis 1, het paradijs dat in de Achterhoek bij 
Eibergen en Neede moet hebben gelegen. Bij familiegelegenheden schrijven of 
vertellen Rotterdamse jongens lyrisch over dat gevoel van thuiskomen wanneer 
de IJssel gepasseerd was en de wegen omzoomd waren met zware loofbomen, 
over de vele wandelingen in de Achterhoek en over de opslag die uit het bos werd 
meegenomen om in een Rotterdamse tuin tot boom uit te groeien. Ze kunnen nog 
steeds dromen van de uitstapjes. En de Randstedelijke bolleboos onder mijn 
neven die professor werd, professor in het internationaal scheepvaartrecht, is 
helemaal ontdaan wanneer ik voor hem een oud boek op de kop heb getikt over 
de vroegere scheepvaart op de Berkel. 
Mijn oom Asjen van der Ziel (1905 - 1990), was ook zo'n liefhebber die in de 
pen klom. Hij heeft een boekje geschreven Brulfteneugers anno 1912. Daarin 
schetst hij een romantisch beeld van het Achterhoekse plattelandsleven, de 
maatschappelijke en godsdienstige verhoudingen in die tijd en, opnieuw, de 
overweldigende schoonheid van de natuur. 
Asjen was de oudste broer van mijn vader, Johannes van der Ziel (1908-1989), 
de bakker aan de Laagte. De oudste broer (Asjen) moest na de lagere school 
vanzelfsprekend in de bakkerszaak van grootvader Gerrit in Neede helpen. 

Bakkerij van Joh.van der Ziel aan de Laai>le Ie Eihergen 
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Johannes kreeg als tweede zoon wel de kans om naar vervolgonderwijs te gaan. 
Maar toen hij het Miilo-diploma had behaald wist hij niet wat met al die boeken
wijsheid aan te vangen. Dit in tegenstelling tot Asjen die stond te trappelen om 
naar het gymnasium te mogen en uiteindelijk predikant te worden. Dus werden 
de rollen omgedraaid. Asjen mocht alsnog naar school en Johannes werd 
bakkersknecht bij zijn vader en later bakker te Eibergen. Diverse klanten waar 
hij brood kwam bezorgen reageerden destijds teleurgesteld. De klanten misten 
Asjen die zo'n gezellige prater was. Hij moet als broodventer veel gezien en 
gehoord hebben van het Achterhoekse plattelandsleven van voor de eerste 
wereldoorlog. Uit het boekje Brulfteneiii^ers anno 1912 blijkt dat hij al die 
beelden en indrukken zorgvuldig in hoofd en hart bewaarde. Zijn leven lang 
heeft hij verlangd nog eens in het Achterhoekse dialect te zullen preken. Het is 
er nooit van gekomen. Maar in het boekje dat hij op zijn oude dag schreef, heeft 
hij zich kunnen uitleven. 

Vanwaar toch al die weemoedige herinneringen aan de rust en de schoonheid van 
de Achterhoek? 
Het boekje Brulfteneugers anno 1912 geeft me een aanwijzing. 
F.én van de 'neugers' neemt enige afstand van al die oude gebruiken en 
gewoontes: 
"Dat neugen had aov 'r de pos 'ekönd. En ne hroedlachte an hoes. niks gin 
arigheid an, vrett 'n en zoep 'n, aans neet. Rechtevoort hej toeh kaffee 's genog dee 
alles veur oe regelt, krek zo a 'J 't hebb 'n wilt. lej kont ok nog rekk 'n op 'm 
redelijke daansvloer en fesoenlijke mez'iek. 't Kost oe wal eets maer, maor iej 
bunt in enen dag van allen drokt'n of'. 
De aanstaande bruid snapt wel dat haar broer er zo over denkt. 
''Iej hunt t'r meespat oet éwes; 'n paar joar langer naor schole en dan huj nog 
onder deens éwes. Iej hebt mear van de waer 'ld ézeene, iej hebt met allerhaande 
leu ésprokk'n en umme'gaone". 
Maar ze is het beslist niet met haar broer eens. Zij legt hem nog eens uit hoezeer 
ze gehecht is aan het erl'cn de omgeving en wat er groeit en bloeit. En dan ver
volgt ze: 
''Iej, Derk wet volle van d'n landbouw, maor 'k hun mangs bange daj better be
kend bunt met dn bouw as merre 't laand zelves. lej hebt nen hekkei an de 
blauwe roggebloom'n, de klaprooz'n, de wikke en wat d'r wieter nog bleu'it an 
roet. Iej hebt é)k neet op de patr'iez 'n, fezaant'n, haaz'n en knientjes. Maor vuur 
miej heurt 't'r ampats allemaole biej, zo as de versaersels biej ne broed". 
Haar verhaal over de betoverende schoonheid die in het veld, in het bos en langs 
de beek te vinden is, wordt een lange lofzang op de natuur. I let gaat haar broer 
te ver. Hij moet denken aan wat hij ooit geleerd heeft over natuurmystiek, dal 
volle saksiese leu in d'r hoed nog aait natuurverhaerlijkers wazz'n en daorin 't 
goddelijke anbaed'n. 

Een zekere inslag voor natuurmystiek, dat zou dus de verklaring kunnen zijn 
voor al die lyrische woorden en dat weemoedig terugverlangen naar wat ooit zo 
paradijselijk scheen. 
Deze verklaring lijkt me niet voldoende. Die vermeende natuurmystiek heeft in 
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mijn ogen meer weg van wat preutse opvoeders doen wanneer ze moeilijke vra
gen krijgen. Ze spreken over bloemetjes en bijtjes. 
Wanneer bij een ingetogen Achterhoeker de hartstocht doorbrak, dan kon dat tot 
bijna zinnelijke impressies van de natuur leiden. Over alles wat met sensuele 
liefde te maken heeft kon hij zich niet uiten. Het was in deze afgelegen streek 
door de beslotenheid en de sterke morele kaders bijna onbestaanbaar om het over 
de verlokkingen van vrouwelijk schoon te hebben. In de grote steden was dat wel 
anders. Daar was het verval van de oude waarden en normen al in de loop van de 
19^ eeuw begonnen. Daar overwonnen wetenschappers en kunstenaars toen al de 
angst voor delicate onderwerpen. Zo deden antiburgerlijke kunstenaars veel stof 
opwaaien met hun schilderijen van 'duivelse schoonheden'. Het Groninger 
Museum wijdt er dit voorjaar een tentoonstelling aan, "Fatale vrouwen 1860-
1910'. De vrouw, afgebeeld als het ultieme lustobject, dat mannen zowel aantrekt 
als afstoot uit angst door haar in het ongeluk te worden gestort. Veel afbeeldin
gen van deze kunstenaars, waren ontleend aan de Griekse mythologie en aan bij
belse verhalen. Denk aan de zondeval. Eva die Adam verleidt om van de verbo
den vrucht te eten. 

Indien het paradijs in de Achterhoek moet hebben gelegen, dan vraag je je af of 
de zondeval hier wel kan hebben plaatsgevonden. Immers, in Eibergen was men, 
zelfs in de 20^ eeuw, de eerste helft althans, nog lang niet zo ver om taboes te 
doorbreken. Men hield zich verre van de verderfelijkheden die in de grote wereld 
werden bedreven. Er moeten daarom andere redenen zijn waarom het paradijs in 
de Achterhoek verloren is gegaan. 

Op zoek naar betere verklaringen zwoeg ik nog een keer op de taaie teksten van 
Menno ter Braak. Hij heeft zijn eigen verklaring voor 'de vervalsing van het 
leven'. Zo stelt hij dat het kind de paradijselijke staat wordt afgenomen door hem 
een stortvloed van conventies en clichc's aan te leren en hem zo tot 'burger' te 
drillen. De richting naar vastheid en onwrikbaarheid, naar de bevestiging en de 
verstening, is volgens Ter Braak de zondeval van het mensdom. We kunnen het 
leven niet meer indrinken zonder knellende grenzen te trekken. Begrenzing van 
de dood tot hel einde van het leven, de liefde omdat deze dienend moet zijn, het 
geloof omdat het volgens de leer moet worden beleden, de overtuiging in 
gemeenplaatsen der propaganda die niet van omzien weet. Volgens Ter Braak 
kunnen leven en dood, liefde en haat, overtuiging en twijfel, niet zonder elkaar. 
Zonder dood geen leven. Zonder haat geen liefde. Zonder twijfel geen overtui
ging. De literatuur van Ter Braak is moeilijk toegankelijk, maar nog steeds 
actueel. In de huidige tijd waarin het Westen onder leiding van Amerika, bij de 
dreigende oorlog tegen Irak, automatisch aanneemt het morele gelijk aan haar 
kant te hebben, kunnen we nog veel van Ter Braak leren. Nog één uitspraak van 
hem.' "Zo natuuyVijk als de gemeenschap der gelijkgezinden zich voordoet in de 
kring dier gelijkgezinden, zo verachtelijk en diabolisch (duivels) schijnt zij hun, 
die daarbuiten staan. " 
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lü'ii (Icliiil I (/;; //(/ /;('('/(/ 'Canuiviil der Buri^cr.s' I9<S6 van 
Marius van Heek. jieinspiirerd op het i;elijknaiiiii^e essay 
van MeiiiU) ter Braak. Het beeld toont de hHry,er.\ in het 
gewaad van hun /acnhikse driedaagse onhiirgerlijkheid 
tijdens het carnaval. Maskers op of maskers aj? 

Met zijn kritiek op burgerlijkheid doet Ter Braak de Aehterhoeker een beetje te 
kort. V.cn Aehterhoeker heeft vaak niet zulke uitgesproken meningen ol" starre 
opvattingen, liij is juist geneigd ruimte te geven aan versehillende opvattingen, 
111 plaats van de tegenstellingen aan te scherpen. 
Niet voor mets werd ooit Willen Sluiter door een rooms katholieke plaatsgenoot 
gewaarsehuwd waardoor hij bijtijds kon vluchten voor de oprukkende legers van 
de bisschop van Munster. 
Niet voor niets is de Achterhoeker berucht vanwege zijn 'jao jao'. Dat betekent 
zoiets als: "Ik zal je met tegenspreken, ook al ben ik het er lang niet mee eens". 
Bovendien is hel dialect van de Achterhoeker zo omschrijvend en beeldend dat 
hel niet past bij stelligheden en schijnzekerheden van de door Ter Braak ver
maledijde 'burger'. 
Ik denk dat Ter Braak redenen had zich af te zetten tegen de kleinburgerlijkheid 
van de bourgeoisie, het milieu waar hij in opgroeide. 
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Ondertussen zoek ik nog steeds een betere verklaring voor het verlies van het 
paradijs. 
In het Engelse lied Timepiece van Paul Patterson kom ik nog een alternatieve ver

sie van het verhaal van de zondeval tegen. Die versie is veel beter in de 
Achterhoek te plaatsen. Niet Eva met de verboden vrucht staat symbool voor de 
zondeval maar het uurwerk dat Adam om zijn pols draagt. Klokken zijn de echte 
antipoden van de vrede en de vloek van de mensheid, want overal en altijd wor

den wij door hun wijzers beheerst. Niet het eten van de verboden vrucht, maar de 
tijd heel\ de vrede in de Hof van Eden verstoord. Pas wanneer God een einde 
maakt aan de wilde bedrijvigheid van de tijd, zal er weer vrede heersen in het 
paradijs. 
Daar ligt de wortel van de weemoed die ik in al die mooie verhalen tegenkom. 
Het is de tijd, die aaneenschakeling van momenten die nooit terugkeren, die de 
vrede en het volmaakt gewaande heeft verstoord. I let kind in ons kan zo moei

lijk accepteren dat voorbij ook echt voorbij is. 

Over Bnilfteneugers anno 1912 zal ik een andere keer meer vertellen. Alleen het 
slot wil ik u nu niet onthouden omdat hel zo mooi past in de voorafgaande 
bespiegelingen. 
Een weduwe blijft alleen achter op haar boerderij nadat haar beide dochters met 
boerenzoons zijn getrouwd en dus naar andere erven vertrokken. Zij besluit haar 
boerderij met landerijen te verpachten aan de knecht die haar al zoveel jaren had 
voortgeholpen. Ze gaat 'slille laeven an de siroale' en wil zich in Eibergen ves

tigen. 
"Waonimme in /ulnirge? " wadden d'r e 'vraogd. 
"Och, Locliem is miej Ie deftig. Geesler 'n Ie klein, Borkio Ie locli en Nee Ie rood. 
luharge lik miej 'n geneiig 'lijk dorp en 'l lig door zo mooi mei Mallem en Rekk 'n 
an de Barkel. Door luink nog aail eels van d'n geesl van Willem Sluier in de 
loch. " 

02.03.03. Bert van der Ziel. 
Bronnen: 
Tiib:inli;i d.d. 12 mui !')')(). Artikel v;in Herman llaverkale over Menno ter Braak.. 
De Twentsehe Courant Tiibantia d.cl. 24 jiini 20(12. Beriehl over liagepreek van Anne van der Meiden. 
De Twentsehe ('onrant Tiibanlia dd. 25 jan. 2()().'?. Artikel van Mannus van der Laa over de tentoonstelling 

'[■atale vrouwen I860 l')IO" in het Groninger Museum 
l-A'ii ccinv op wcfi. L.A. van Dijk, P.R. /andee. I I..I. Smits (red.). Ihlgaxe (ier. Kerk te l'ibergen, 2002 
/)(' Holler Verzamelde gediehten van üerrit Odink. Uitgave Historiselie Kring Ivibergen, 1 "■)')') 
Timepiece (klok) Lied van Paul Patterson op tekst van Tim Rose Priee. 
Ciii-ihival (Ier Hiiriiers Menno ter Braak. Stoareeks, Uitgave Van Oorsehot Amsterdam 

llriiljleiieiiiier.\ ciiiiio 1912. Ds. A. van der/ iel . Privé uitgave. 
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Modevakschool Schepers-Abbink was een 
begrip in l.ibergen 
ledereen kende haai als Aaltje Schepers, hondster van Modevakschool 
Schepel s-Abl)ink aan de drotestiaat, maai haar doopnaam was niet Aaltje, 
maar Aartje. In de periode van 1928, toen /e bejjon met haar werkzaamhe
den, tot aan ciica 1969, toen /e ei een punt achtei zette, hebben hondeiden 
Eiber ĵse vi ouwen en meisjes ondei haai leidin<j de eeiste befjinselen i^eleeid 
van de zogeheten ' nuttijje handwerken' Zij stond bekend als een vrolijke, 
enerj îeke vrouw, die teestjes oifjaniseerde bij de diploma-uitieikin<^en, en 
die \eel lievei achter de naaimachine zat en lesgat dan zich met het 
huishouden bezij» te houden. Om dit kleine stukje l ibergse historie voor de 
ver}»etelheid te behoeden, {gingen we op bezoek bij zoon Herman en schoon
dochter Rikie, nojj; steeds woonachti}» in het oudershuis aan de Grotestraat. 

"Mi|n moedei was een lasechte I ibeigse", veitelt 
Heiman, "ze weid in 1899 geboien in een 
boeidenj aan de Groenlosestraat, dat is nu de 1 W 
I lagemansliaat De boeiden] is allang veidwenen 
maai hij stond legenovei lliolian op de plaats 
waar tot voor koit EP Tiend was gevestigd Toen 
een van haai bioeis tioiiwde en met /i)n viouw bi| 
/ijn ouders intiok, weid de behuizing een beetje 
kiap, daarom werd vooi mijn moeder, die giaag 
veidei wilde leien, een andei ondei komen 
gezocht Dat weid gevonden bij haai zus llanna 
en zwagei Maiten, die in I nschede woonden en 
bij wie ze dooi de week in de kost kwam 
IVIi]n moedei ging daai bij modevakschool 
Donkeiwolke-Oveimaat aan de Stadsgravenstiaat Aali/c SIIKJUIS Ahbink (an hief 
61 een opleiding voor kostuumnaaistei volgen llcinuui Sdnpus) 
Dat was m 1921, ze was toen begin twintig en de 
opleiding duuide due |aai Met het diploma op zak kwam ze teiug naai 1 ibeigcn 
en daar werd ze als handweikjut aangesteld op de Willem Sluitei school, waai ze 
de meisies bieien leeide, mazen en veistellen en uitstukken en meei van die din
gen Na een poos|e ging haai dat wat vervelen en besloot ze voor zichzelf te 
beginnen met een naaischool en een eigen atelier, waar ze vooral veel luiken en 
lassen maakte Ki]k", zegt hi], een blauw schoolschiiit|e van G Cjcllekink 
I ibeigen. Boek- en l'apieihandel openslaand, *\lit is haai allereeiste Ledenli|st 
Knip- en Naailessen" Op de middag van 15 oktober 1928 van twee tot viei uui 
was de eeiste van talloze naailessen in het atcliei aan de Grotestiaat Het lesgeld 
bedioeg zestig cent pei week en achtei de namen weid met potlood het bediag 
ingevuld, als de cui sisten betaald hadden Daarna was ei van vier tot zes uui een 
les vooi kindeicii en die betaalden een kwait|e pei les Daaimee zat haai weikdag 
ei nog met op, want ook 's avonds van acht tot tien uui kieeg ze nog een gioep 
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Ccen naaimachines meer 
In 1930 trouwde ze, waarna het echtpaar naar een woning aan de Nieuwstraat 
verhuisde en vervolgens naar het huis aan de Grotestraat, waar op de buitenge
vel de zware marmeren plaat Mode Vakschool Schepers-Abbink werd bevestigd. 
De plaat is nog ongeschonden in het be/it van zoon Herman. "Hij heeft er jaren
lang gehangen, maar in de oorlog haalde ze hem weg", zegt hij. "Dat kwam 

lOmsckU 
grondig knippen t« leeren? 

Meldt U dan als leerling bij ons aan. 

Lca wordt gegeven in het knippefl van 
dames- en muisjes- onder- en boven-
kleeding en heerenonderkleeding. 

Na een cursus aan onze school gevolgd te 
li( libcn kunt II vaardig en lelfbcwust 

elk kleedingstuk knippen. 

Onze )arenlange ervaring garandeert 
een les die In elk opzicht af is. 

Morgen-, middag- en avondlessen. 

Aanvting der lessen hvdt J.imi.in 

Aanmelding dagelijks 

A. SCHEPERS-ABBir^K 
Grootestraat 40 Eibergen 

1 Club en Privé | 

(archief Herman Schepers) 

omdat ze bezoek kreeg van de Wehrmacht, die wilde dat haar cursisten kleding 
gingen maken voor de Duitsers, maar daar had ze helemaal geen zin in. Ze zei 
dat dat niet ging, omdat ze geen naaimachines meer had en dat gevaar werd op 
die manier bezworen. In werkelijkheid had ze alle machines verstopt in de 
opkamer in een hok onder het bed van een ingekwartierde Duitser, die schoen-
makersknecht was bij overbuurman Scholten. Na de oorlog", gaat hij verder, 
"werden in Eibergen repatrianten opgevangen. Het waren Nederlanders, die in 
Duitsland gevangen hadden gezeten en die via Eibergen weer naar huis gingen. 
Vaak kwamen ze lopend de grens over en in Eibergen was een comité van het 
Rode Kruis, dat voorzag in de eerste opvang. Ze werden eerst ontsmet, kregen 
dan te eten uit de gaarkeuken en onder leiding van mijn moeder waren zo'n vijf
tien dames bezig met het naaien van ondergoed. Daarvoor had ze van de KTV 
een enorme rol grijze rol stof gekregen en alle hemden en broeken werden in één 
maat gemaakt." 
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Waar is het vaandel? 
Tussen de paperassen zitten ook allerlei rekeningen: van drukkerij Heinen, waar 
voor /17,05 24 tekenboeken werden aangeschaft en van de Almelose firma 
Weller & Aggenbach voor een Mundlos machine trapkast, kosten ^225,- met niet 
minder dan acht jaar garantie. 
Als dank voor het vervaardigen van het vaandel van de afdeling Eibergen van de 
Nederlandse Christen Vrouwen Bond ontving ze op 13 juni 1954 een Bijbel in de 
nieuwe vertaling. Het dankwoord in de bijbel is ondertekend door A.P. de 
Koning-v.d. Hoogt pres.e en G.E. Hoitink-Heijnen secr.esse. "Ik vraag me af 
waar dat vaandel gebleven is", zegt Herman Schepers. 
Terug naar de naaischool en het atelier. Vlak na de oorlog waren stof en andere 
naaibenodigdheden nog schaars. "Het was vooral verstellen en nieuwe kleren uit 
oude maken", zegt Rikie Schepers. "Ik heb ook bij mijn schoonmoeder op les 
gezeten en op 10 juli 1963 ben ik in gebouw Concordia aan de Markt in 
Enschede, waar alle examens werden afgenomen, geslaagd voor diploma 
Maatknippen. Zo rond 1955, toen er weer van alles voorhanden was, is ze gestopt 
met het atelier, maar gingen de lessen nog door. Ze maakte ook trouwjurken, elf 
gulden kostten die", zegt ze lachend. En Herman vult aan: "Mijn moeder had in 
haar hoogtijdagen wekelijks wel honderd tot honderdvijftig leerlingen in groepen 
en privé-lessen en dan gaf ze ook nog op zaterdagmiddag les in Neede. Ze ging 
altijd lopend, langs de spoorbaan, zomer en winter en als ze terugkwam, liepen 
wij haar tegemoet." 
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Zo'n beetje bijverdienste 
En dan komen ze nog even terug op het gebrek aan talent voor het huishouden. 
"Ze kon eigenlijk heel lekker koken, maar ze hechtte niet erg aan een mooie 
keuken. Het was meer zo'n keukenhok, zoals je in oude boerderijen wel ziet. 
Vader Hendrik werkte bij de Coöperatie in het magazijn en zolang ik me heugen 
kan, schilde hij de aardappels als hij thuiskwam. Verder was er altijd een dienst
meisje voor het huishoudelijke werk. Als 's avonds om tien uur de naailessen 
afgelopen waren, dronken we met z'n allen nog een kop thee en aan die ge
zelligheid bewaar ik de beste herinneringen. Ze kon ook zomaar wat geld uit haar 
schortzak halen waarvoor we dan wat lekkers mochten gaan kopen. Ze was gul 
en dat kon ook wel", zegt Herman grinnikend, "want ze heeft over wat ze ver
diende maar een schijntje belasting betaald. Dat was toen zo, wat vrouwen aan 
geld inbrachten was maar zo'n beetje bijverdienste, dus werden ze voor de 
belasting nauwelijks aangeslagen." 

Cedichten en liedjes 
Hoe geliefd Aaltje Schepers was als naailerares, blijkt uit de vele gedichten en 
liedjes, die ten tonele werden gevoerd op de diplomafeestjes. Eén daarvan is ons 
toegezonden door Anny Klanderman-Vruggink uit Neede. Zij schrijft: "Bij hel 
opruimen van mijn bureau vond ik bijgaand gedieht. Dit is gemaakt door mijn 
moeder Thea Vruggink-Thijsen, geboren op 20-1-1916 op de Mallemse Molen, 
getrouwd met Gerrit Jan Vruggink, vraehtrijder, wonende in Olden Eibergen op 
d'n Esehkert. Vader overleed in 19S6. Moeder woont al 16 jaar in de 
Meergaarden. Bij het behalen van haar coupeusediploma heeft moeder dit lied 
als afscheid gemaakt. 

(wijze: Jan zocht een meisje naar zijn zin) 

Nu zijn wij voor het laatst bijeen 
En gaan weer naar 't verleden heen 
Wij begonnen met lijn A en B 
Toen volgden C en D en (1 
Zoo leerden wij het grondpatroon 
Van blouse, mouwen en jabot 
Zoo volgde alles op elkaar 
En 't was heel geen bezwaar 

Refrein: 
Bij de modevakschool 
Daar in de Grolesiraat 
Men weet wet wat daar 's avonds 
In oranje letters staat 
Hier leert men knippen 
En naaien reuze jijn 
Bij de vakschool Schepers-Abbink 
Moet men toch maar zijn. 
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Toen volgden jurken o zo fijn 
Mantels voor regen en zonneschijn 
En alles dus voor groot en klein 
Voor dik en dun voor ieders lijn 
En toen kwam het Jongensgoed 
Een blouse en een korte broek 
Een plus-four en een overal 
Meer nog dan ik noemen zal. Refrein 
Vervolgens al het ondergoed 
Een korte of een lange broek 
En schorten elk model en lijn 
En ook een luiermand heel fijn 
Tevens een cape voor groot en klein 

% Dus regen zal geen strop meer zijn 
En of ik nu nog meer vertel 

f^ Jullie weten het zelf ook wel. Refrein 

De lessen vielen ons nooit lang 
Er was steeds nieuws van groot belang 
Het mooiste nieuws dat spreekt vanzelf 
Was de komst van de oranje telg 
Een meisje die ik niet noemen wil 
Gaf van vreugde plots een gil 
En allen keerden blij naar huis 
En kregen beschuit met oranje muis. Refrein 

Dit zal hel laatste liedje zijn 
Met daarbij ook een nieuw refrein 
Dat de modevakschool blijft bestaan 
En de juf het heel goed mag gaan 
En als we soms voor raadsels staan 
Dan wippen we even bij U aan 

W En gaan nu blijde en tevreen 
Weer gauw naar huis dan heen. 

Nieuw refrein: 
We slaagden allemaal 
De zorgen nu op zij 
Want eens van zin 
Zingen we allen even blij 
Wij danken u jujfrouw 
Heel hartelijk en voldaan 
Voor alles wat ge rond 
De kniples hebt gedaan. 

Thea Thijsen. Eibergen, mei 2002 
Jansje van Dijk - Sijbrandij 



-26-

Oplossing Zoekplaatje Old Ni-js nr. 47 

Het duurde lang, voordat we een reactie kregen op ons zoekplaatje. Maar 
gelukkig, net voor het ter perse gaan van dit nummer van Old Ni-js verraste ons 
Willem Langelaar, samen met zijn zwager Bennie Oltwater met de oplossing. 
Van de 28 personen op de foto wisten ze er 27 bij name te noemen. Van het juiste 
jaartal van het uitstapje zijn ze niet zeker, maar zeker niet 1946. Dat was te kort 
na de bevrijding. Toen reden er nog geen bussen om een groepsuitstapje te maken 
naar Schiphol. Het gezelschap poseerde voor een prachtig viermotorig vliegtuig 
van die dagen. 
Geen "Flying Dutchman", maar "Vliegende Hollander", heette het in de dagen 
van "Herrrijzend Nederland"van na de bevrijding van 1945.. 

Achterste rij staand van links naar rechts; 
Mevr. Gijgink, mevr. Krebbers, mevr. Klumper, mevr. Riethorst, mevr. Endeman, 
dhr Bomers, mevr. Bomers, mevr. Wolterink, dhr. Woiterink, mevr. 
Kruisselbrink, mevr. Bennink, dhr.Somsen, mevr. Langelaar, dhr. Klumper, dhr 
Gijgink, mevr. Meutstege, mevr. Veldhuis, dochter van Veldhuis, schoonzoon 
van Veldhuis, dhr. Somsen, dhr Bennink, dhr Krebbers, dhr. Nijenhuis. 
Zittend van links naar rechts: dhr. Kruisselbrink, onbekend, dhr. Langelaar, dhr 
Meutstege, dhr. Riethorst, dhr Veldhuis. 
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Ons Zoekplaatje: 

Ditmaal een niet zo bekende foto met de watertoren aan de Haaksbergseweg 
nog in de steigers. Gebouwd door een Eibergse aannemer. 

We vragen u: 
In welk jaar werd deze foto gemaakt? 
Welke personen (bouwlieden) staan er op de foto? 
Hoe hoog schat u de Eibergse watertoren? 

Reacties (zo mogelijk schriftelijk) zijn welkom bij 

J. Baake 
Nieuwenhuizenstraat 5 
7161 VBNeede 
tel. 0545-291310 
E-mail: fambaake(a^hetnet.nl 
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Wegcn, Water en Weiden. 
Wegen en waterlopen zijn een onmisbare schakel in zowel hel menselijk en 
economische verkeer als in de waterbeheersing. Ze zijn waarschijnlijk zo cnid als 
de menselijke beschaving. Dal houdt wel in dal ze in de loop der lijden wal aan
leg en slrucluur belrcfl een ontwikkeling doorgemaakt hebben. Van hel een
voudige voetpad en de zandweg lol de Mac Adam wegen en vervolgens naar de 
geasfalteerde meerbaans snelwegen. 
Toch moeten we vaststellen dat de hedendaagse snelweg waarover dag en nachl 
hel verkeer raast voor de meesten van ons niets aanlrekkelijks heelt. Dit in tegen
stelling tot de stille landweg in een natuurgebied. Beide echter zijn ze functio
neel en wat snelwegen betreft soms onderwerp van discussie over de noodzaak 
en het geplande tracé. 

IModcnie rondweg 
De Burgemeesler Wilhelmweg, die inmiddels min of meer midden door het dorp 
lübergen loopt en nu als onhoudbaar wordt ervaren, was na het gereed komen 
beginjaren 1930 reeds onderwerp van discussie. Wie haalde het nou in z'n hoofd 
om zo'n onnodig brede weg zo maar buitenlangs door de landerijen Ie leggen. 
liet leek wel een racebaan. Veel te breed en schuin naar binnen hellend in de 
bocht. Alsof hij enkel was aangelegd voor wegraces. Verspilling van grond en 
kapitaal. 

Ansichtkaart van de Wilhelniwcii 
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Toen het opgangkomend autoveikeei en zelfs de militaiie eolonnes van zowel de 
Duitse als de (jeallieeide legeis zich tien |aai latei nog dooi buuidoipen als 
llaaksbeigen en Gioenlo wuimden ondervonden de hibergenaien daai weinig 
hindei van dankzi| hun modeine londweg Dat de gemeente I ibeigen luim veei-
tig |aai latei aan de oveizi]de een nieuw woongebied cieeeide, was bi) de aanleg 
van de Ikiigemeestei Wilhelmweg nog met in beeld Dat vertoonde zich pas 
omstieeks 1970, toen de gemeente I ibeigen binnen het kadei van de luil-
veikaveiing de gelegenheid kieeg een zevental boeideii|en aan te kopen in het 
gebied dat nu 't Simmelink heet 
Volgens Heiman Sthepeis weid een deel van het I ibeigse wegenplan, waaion-
dei de Buigemeestei Wilhelmweg leeds in de twintigei |aien van 1900 ontwoi-
pen Als geesteli|k vadei van dit alles kan de toenmalig gemeente-opziehtei 
Ihelbiink worden gezien Niet te verwarren met de gemeente-ambtenaai 
ilietbiink Wel hadden ze allebei een bijnaam De uit Rekken alkomstige lan 
1 lielbiink weid ook wel aangeduid met lan Brooks Het was een veiwi|zing naai 
zijn ouderlijk huis, het erve Biooks lan had met deze benaming kenneli|k geen 
moeite, gezien het feit dat deze mede op zi]n giafsteen veimeld staat 
I mgszins andeis lag dit bi| de gemeente-opziehtei I veit Ilietbiink Hi| kieeg, 
naar men zegt vanwege zi)n Joods uiterlijk, de bijnaam Sallie Die naam staat 
overigens met op zi|n gialsteen en het is ook met waaisehi|nli|k dat hi| als 
zodanig aangespioken weid loch moest hi) zich dit een keei laten welgevallen 
De indertijd bekende 1 ibeigenaai lohan Prins was verstandeli|k gehandicapt 
Dat weei hield hem ei echtei met van om dagelijks met zijn doipsgenoten, zij het 
op zijii manici, te conveiseien Maai lohan had ei een giuwelijke hekel aan als 
hi| met zijii achternaam aangesproken weid wat door hem blijkbaar als een 
scheldnaam weid eivaien Toen opziehtei Ilietbiink, volkomen te goeder tiouw, 
lohan eens \iieiideli|k aanspiak met Piins snauwde de aangespiokene "Ik heete 
net zomin l'iins as at ic'j Sallie heet" 
Opzichlei Ilietbiink had wat de gemeentewei ken betioi nogal veel inbieng Zo 
had hi| o a een giole vooilieldc vooi lindebomen en waai men ze in de gemeente 
Eibergen aanliol en nog steeds aantielt, bv langs de I inlveldseweg en in 
Bellium daai is dal zekei hel weik van Sallie 

Niet alle wegen in de gemeente I ibeigen konden als modem woiden aangc-
meikt In het builengebiecl tiol men vooidat de Ruilveikaveling Rekken z'n 
beslag kieeg wegen aan die eigenlijk met name in hei 1st en winlei de naam weg 
met moehten weg dragen Een van deze was de Slolmansweg, een dooigaande 
onveihaide weg waaivan veel landbouwveikeei van en naai de Mallemse es 
gebiuik maakte Dit was een zogenaamde Maikeweg, behoicnde tol de Maik van 
Mallem met als toezichthoudei de gemeente I ibeigen Hel oiuleihoud kwam 
vooi lekening van de aangelanden Deze Slolmansweg echlei lag op diveise 
plaatsen lagei dan het maaiveld en zo'n weg noemde men een holle weg De 
sloten die ei langs liepen hadden geen aansluiting op doorgaande atwateiing Om 
zo'n weg begaanbaai Ie maken zou ei ten eeisle een goede alwaleiing moeien 
komen Vei volgens alle zwaite ondeigiond algevoeid en veivangen woiden dooi 
schoon zand Vooi deze 1200 metei lange weg werd vooialgaande aan de vei-
harding 2400 kub melei zand aangevoeld Om hel ondeihoud van zo'n weg 
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eiTeelieruit te voeren was voor de enkele aangelanden een onmogelijke opgave. 
Als tegenprestatie besehikten /e over hel planlreeht wat inhield dal men over de 
bermen kon besehikken om bomen te planten die hun eigendom werden. Toen na 
de ruilverkaveling Rekken de/e wegen in eigendom overgingen naar de 
gemeente nam de/.e de houlopslanden niet over, /e /ijii nog steeds eigendom van 
de aangelanden. 

Wegen als de Slolmansweg waren in natte jaargelijden door auto's niet te berij
den. Zo'n weg kon je niet over, daar moest je door en dal redde je dan niet. Voor 
artsen en ambulanees was dat een groot probleem. Veearts Piel was een vrien
delijk man. Maar als hij op een winternaehl bij de zoveelste visite weer in de 
modder bleef steken, werd hij er niet vrolijker op. 
Huisarts Visser zag de oplossing in de aansehafvan een vierwiel aangedreven 
jeep, maar zelfs dat voertuig was niet altijd tegen de e.xireme situatie opge
wassen. 

\\n als dan plotseling strenge vorst inviel ontstond er een totaal andere situatie. 
Diepe bevroren sporen en harde modderkluiten maakten hel rijden dan wel 

mogelijk maar niel plezieriger. 
Melkwagens mei bussen 
beladen holslen over hel harde 
ongelijke oppervlak zodat je ze 
mijlen ver kon horen naderen. 
Als er strenge vorst verwacht 
werd probeerde mijn vader 
vooraf de weg mei een egge Ie 
bewerken en daarna met de wei
desleep te egaliseren. Lukte dal 
een beetje, dan kon hel gebeuren 
dal we weken lang de luxe van 
een vlakke harde weg moehlen 
beleven. 

/■oil) hij Kcniiiik, Sldliiiiin.swci^. 
vro('i;cr 's winters vaak een 
'dirkwcii'. (/oio Willi Kciniiik) 
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Ecn hou fen wej». 
Tijdens de eerste Jaren van de oorlog kwam de hoeren die ten /uiden van de 
buurtschap Loo woonden iels verontrustends ter ore. 
Zo halverwege Rekken, in hel gebied dal Ape genoemd wordt, /ouden /oek-
lichten geplaatst worden. De/e objekten konden wel eens doelwit van geallieerde 
vliegers worden en dal was voor de omwonenden geen plezierig vooruitzicht. 
Om het geplande terrein Ie bereiken moest men gebruik maken van een holle 
steeg die tijdens de herlsl en winter in een niet te berijden modderpoel kon veran
deren, in een zwakke poging de Duitsers van hun voornemen te laten afzien werd 
door een aanwonende gewe/en op de naar zijn zeggen niet te overkomen pro
blemen die hen in verband met de weg de komende winter te wachten stonden. 
Het was nu zomer, zo betoogde hij, maar hij kon hen garanderen dat er in de win
termaanden geen doorkomen aan was. De militairen bedankten hem oprecht voor 
deze waarschuwing en beloofden maatregelen te nemen. Ze hielden woord. 
Reeds enkele weken later verschenen er vrachtwagens beladen met dennen 
stammen van zo'n vijf meter lengte met een doorsnede van ongeveer 15 cm. Het 
trace werd vooraf afgevlakt waarna de stammen keurig om en om aaneenge
sloten dwars over de 
rijstrook gelegd werden. 
Daarna wat zand er over en 
men had nog nooit /o'n 
mooie weg gehad . "In 
r^usland veel loegepasl" 
vertelden de soldaten. Tol 
/eker vijftien jaar na de oor
log bleel" de weg ,die men 
"knuppelwcg" noemde, in 
uitstekende staat. 

Kniippchvcfi hlool i^clci^d in 
hel HiiiiklH'ii>s(' veen. Voliicns 
iir<iiri>li>iicii (luierend uil hel 
hei^iii viin onze j(mrlellin\^. 
(/oio lleniNin Schepers) 
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Spoorwijdte 
Om de wielen van de landbouwwagens waren ijzeren hoepels gelegd die in 
breedte verschilden. Zo kende men de brede van 10 cm en de smalle hoepel van 
6 tot 7 cm. Die maten worden nog steeds in duims aangegeven en een wagen met 
een hoepel van ruim tien cm heet nog steeds een vierduims wagen. Het was zeker 
niet zo dat elke wagen of kar over een eigen, uiteenlopende wielalstand of, zoals 
het ofllcieel heet, spoorwijdte beschikte. De wagens in onze regio hadden een 
spoorwijdte van 135 cm, gemeten vanuit het midden van de velg en dan wel op 
de plaats waar de wielen de bodem raakten. Wielen stonden over het algemeen 
niet loodrecht maar iets schuin naar beneden toelopend. Dat viel op als je achter 
een boerenwagen liep. Die spoorwijdte van 135 cm gold voor zowel Westfalen 
als de Gelderse achterhoek en een groot deel van noord Duitsland, op enkele uit
zonderingen na.Winterswijk heeft een afwijkende maat. In het Rijnland en 
Limburg was de spoorwijdte groter en lag daar tussen de 170 en 184 cm. 
Waarschijnlijk omdat het heuvelland met z'n hellingen een bredere wielafstand 
vereiste om kantelen te voorkomen. Veel vaststaande wielatstanden stammen uit 
een ver verleden en werden vaak van overheidswege voorgeschreven. Omstreeks 
de eerste helft van 1800 werden de houten assen van boerenwagens vervangen 
door ijzeren en was het aan de smeden om een wagen te laten sporen. 
Maar ook bij het treinverkeer gelden vaste spoorafstanden. In 1825 bouwde de 
Engelse ingenieur George Stephenson zijn eerste locomotief voor personenver
voer en koos hij de spoorwijdte van de noord-Engelse postkoets. Dat werd de 
standaardmaat tussen de binnenzijde van de railkoppen. Deze afstand, 143,5 cm, 
werd in heel Europa, behalve Rusland, overgenomen en noemt men normaal-
spoor. Het Russische is breder. 
Hoe kwam de Engelse postkoets nu aan een spoorwijdte van 143,5 cm? 
ir. Te Veene uit Winterswijk weet te vertellen dat er tijdens het Romeinse rijk 
reeds 17 wegen over de alpen liepen. Deze hadden alle als spoorwijdte de 
Romeinse standaardmaat van 143,5 cm. Dus onze hedendaagse treinen rijden op 
een door de Romeinen ingestelde spoorwijdte van 143,5 cm en dat is gezien de 
grootte van de moderne treinstellen en hun hoge snelheid naar mijn idee relatief 
smal. 
( bron: - Karren und Wagen - H.J.Stenkamp 1997 ) 

Blökke leggen. 
Omdat er een vaste ondergrond ontbrak waren de vroegere grintwegen wat hun 
structuur betrof niet bestand tegen het berijden met de ijzeren hoepel. Er ontston
den dan sporen in het wegdek. Daarom nam men z'n toevlucht tot het dagelijks 
wijzigen van dat deel van de weg wat bereden mocht worden. Dit deed men door 
gebruik te maken van houten blokken die op gelijke afstand in de lengterichting 
over de weg gelegd werden en dagelijks werden opgeschoven. Daarvoor waren 
twee vaste gemeente arbeiders beschikbaar die elke morgen deze klus klaarden. 
Dit noemde men blökke leggen. Tot hoelang deze methode nog in onze gemeente 
is toegepast weet ik niet maar mijn vader heeft het nog meegemaakt. Je moest 
vooral in het donker goed opletten waar je reed. 
Foto's van wegen met blökke heb ik echter nooit gezien 
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Hofmans heujplas, insecten en parasieten. 
Zelfs na de eerste en tweede Berkel verbeteringen die achtereenvolgens 
plaatsvonden voor 1899 en in de dertiger jaren [werkverschaffing] kwamen over
stromingen midden in de zomer nog regelmatig voor. Lager gelegen weiden in 
het stroomgebied van de Berkel kwamen dan blank te staan. Mijn grootouders 
vertelden dat het kon gebeuren dat ze tijdens de hooibouw vanuit Duitsland 
gewaarschuwd werden voor opkomend water. Het was dan zaak het reeds 
gemaaide gras naar hoger gelegen plaatsen te brengen. Een geschikte plek was 
een terrein tegenover boerderij Hofman in Mallem. Het was een onbegroeid stuk 
veldgrond waar nu de familie Geesink en Schuiling hun villa's hebben. De naam 
"d'n Heujplas" herinnert nog aan die periode. 
Tijdens die overstromingen werd het z.g. beekbezinksel aangevoerd. Alluviale 
aarde, bestaande uit zandige klei die meststoffen met veel mineralen bevatte. 
Daardoor ontstonden vruchtbare gronden. Een nadeel echter was dat door de 
tevens aangevoerde kalk en het ijzer een ideale broedplaats ontstond voor de slak 
Lymnaea truncatula, die als tussengastheer voor de leverbot parasiet fungeert. 
Deze veroorzaker van de leverbotziekte tast de gezondheid aan van runderen, 
schapen reewild en hazen. Deze ziekte, die men vroeger ook wel aanduidde met 
"gellig" is voor koeien dan wel niet direct dodelijk maar door aantasting van de 
lever en de galwegen nadelig voor gezondheid en productie. Voor schapen kan 
ze dodelijk zijn. 
Een beperkte bestrijding van de slak bestond uit het strooien van zout langs de 
sloot randen omdat men deze hier voornamelijk aantrof. Maar het was helaas niet 
mogelijk om op alle slakken zout te leggen. Door een betere waterbeheersing en 
goed werkende geneesmiddelen heeft men de leverbotziekte thans onder cont
role. 

De Bisse 
Een andere parasiet die niets met de bodemgesteldheid te maken had was de run
derhorzel. Deze vlieg [Hypoderma bovis] legt haar eitjes op de koeienhuid. Als 
de koe de vlieg bemerkt gaat ze met opgeheven staart door de weide rennen. In 
de volksmond "bissen". De larven die uit de eitjes komen penetreren de huid en 
maken een trektocht door het lichaam. Uiteindelijk komen ze dicht onder de 
rughuid terecht. Hier ontstaan de zogenaamde horzelbulten, welke een adempo-
rie in de huid vreten. Ze ontwikkelen zich daar tot larven van wel drie cm lang 
en een cm dik. Uit deze larve ontstaat weer de horzel vlieg. Het was voor de 
dieren een ware plaag die tevens de gezondheid ondermijnde en de waarde van 
de huid verminderde. Het kwam voor dat een koeien rug na de winter overdekt 
was met bulten. Gelukkig kwam er kort na de oorlog een bestrijdingsmiddel dat 
zeer effectief heeft gewerkt. Hier door is de runderhorzel in ons land uitgeroeid. 
Wi'j zeet de beeste neet meer bissen. 

Eibergen, november 2002 Literatuur: 
Wim Kemink. - H.J. Stenkamp, Karren und Wagen, 1997. 
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Rustoord, het kerkhof van de Rekkense Inrichtingen. 
De bo^raafplaafs vaii de Uekkeiise lnrielitiii<;en 'Rustoord' kent een 
«ieseliiedenis van 84 Jaar. 
In 1910 werd bejjonnen met de onf^innin^ van het woeste Rekkense hei-
dejjebied. Dr. W.L. Slot, toen nojj predikant van de hervormde jjemeente van 
het dorp, had 1(10 heetare noj4 niet in eultnur j^ebraehte <;ronden weten te 
verwerven, die deel hadden uitfjemaakt van de in het midden van de nej»en-
liende eeuw onder de Rekkense boeren verdeelde markejjronden en R.E. 
van Ouwenaller, bankier te Amsterdam, /.orgde voor de tlnanciering. 

1914 ()iUv,tnnci s (uiii hel \\ eik op de Rekkense heide Vooi hel houw en i (in een /xn iljoen 
nioesl de v.iond veizel wouh'ii niel de spade. 

In 1913 werden de eerste bewoners opgenomen, soms door iedereen aan hun lot 
over gelalen. liet kerkhof, dat de naam Rustoord kreeg, is in 1918 in gebruik 
genomen. In novembei van dal jaar oveileed de uil Den liommel alkomslige, 56 
jarige P.Kiewiel Hij werd op 15 november begraven. Daarna werden er nog 76 
personen begraven. Pupillen, bewoneis, personeelsleden en kinderen van hen. 

In totaal /ipi er 77 graven op Rustoord. In hel li|dsehrifl 'Rekken' dal, vanaf 
1918, eerst vier keer pei |aai verschi|nl, en lalei als jaarverslag, staal in lanuari 
1919 dat er tijdens een begrafenis woidl ge/egd dal er 'gebeden is vooi hel hei-
stel van de |ongen", en verder 'we stonden op het kerkhof van Rekken op een 
laten middag in 't laatst van november. We stonden er mei een veertigtal. Ze 
begioeven er een van de hunnen, een jeugdig /wak mensehenkind, vooi wie het 
leven li|den was geweest'. Deze woorden, gesehreven door ds. A. Adriani, 
predikant van de hervormde gemeente in hel dorp, vervolgde hi| met "ik stond 
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op het Rckkensthc kLikiiol dichl bi| de jongens toen ze luisleiden naai wat hun 
duetleui (W 1 Slot |i) zeide Mi] ovLiviel meci dan ooil de indiuk van hun 
wiakke leven welk een weield van ellende' Ds Adiiani was de opvolger van 
dsWI Slol 
Het ti|dsthiill 'Rekken' van juni 1920 maakt melding van een aantal begialenis-
sen In de jaren daarna gaat er geen |aai voorbij ot men maakt de gang naai het 
keikhol 
Het zijn dejaien waaiin 'Vadei Abbink' zijn weik veiiitht als gialdelvei Hij 
maakt, in een interview op oudejaarsdag van 1960, melding van het begiaven van 
een aantal Duitseis en een I ngelse soldaat Momenteel weet niemand hieiover 
meei iets te veitellen Li is blijkbaar neigens iets schiiltelijk ovei vastgelegd ot 
de gegevens hieiovei zijn veiloien geiaakt In geen enkel aiehief is er iets over 
te lezen Abbink heelt meei dan vijltig |aai bi| de Rekkense Iniiehtingen gewerkt 
en woonde samen met z'n viouw en kindeien aan de Kiakeelsweg llij was 
Aehterhoeker en bleel Achterhoekei Nooit is hij uit deze streek weg gegaan Hij 
welkte in de plantsoenendienst als begeleidei van de patiënten I n omdat hij zo 
goed met hen oveiweg kon weid hij 'Vadei Abbink' genoemd Als vanzeli werd 
hi| graidelvei 'Dat moet jij maai doen' werd er tegen hem gezegd Vanaf 1920 
heelt hij de giaven gedolven 'Het is weik dat je gedachten einstig maakt' waien 
z'n wooiden Ovei het begiaven van de Duilseis zegt hi| veidei De Duitse ooi-
logsgewonden waien uil Bocholl hieiheen (Rekkense Inlichtingen) gebiacht Bij 
de beviijding had men de doden zo maai in de paviljoens achteigelaten (de 
paviljoens waien gevordeid geweest) Mi Wessel, de adjunct-diiecteui vioeg 
aan me oi ik die Duitseis wilde begiaven Het bleek dat er ook nog een 
Engelsman bij was De Duitseis hadden ook al een paar doden aehteloos op de 
hei begiaven Die heb ik opgegiaven en hei begiaven 
Hiei houdt het veihaal op Volgens de huidige gegevens zijn ei geen ooilogs-
giaven Waai men de stoffelijke resten heelt (her)begraven is onbekend 

Na de ooi log ging men ovei tol de oide van de dag I let keikhol deed weei dienst 
als begraafplaats voor ovei ledenen van de Inrichting Heitelijk bleef dit zo tot 
1981 In dal jaai weid het besluit genomen om het kerkhol te sluiten Dooi de 
(jedepuleeide Stalen van Cjeldeiland is hel keikhol op 28 decembei 1981 olfi-
cieel gesloten Na twintig jaar had men tot ruiming kunnen oveigaan, waie het 
met dat er op 16 mei 1988 nog een begrafenis plaats vond, hetgeen dus eigenlijk 
met meei had gemogen I chtei, hel was meviouw Van Bueien-1 onnies 
toegezegd, dat ze na haar overlijden bij haar man, dic in 1971, en haai zoon, die 
in I94S was ovei leden, begiaven zou woiden 
Enkele jaien na deze begialenis stopte het ondeihoud van het keikhol Dit leid
de eiloe, dat de giaven oveiwoekeiden met allerlei wilde planten en struiken en 
het giasveld een knollen veld weid Dit leidde tol piotesten van enkele nabestaan
den, maai ei veiandeide mets 
Pas op het moment, waaiop er in hel vooijaai van 2002 daadweikelijk spiake 
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T(>eii(ini>\lu'k van Riistooid, hel kcrklio/ vein de Rekkeii.se Inrn hluiiien 
(/oio Henk Sieheii) 

was van verkoop en ruiming van de begraafplaats Rustoord ontstond er rumoer 
en tegenstand. Rustoord kreeg landelijke bekendheid; zowel de regionale als de 
landelijke pers besteedde er volop aandacht aan. 'Kerkhof te koop' stond in 
enkele kranten te lezen. Alhoewel de Van Ouwenaller Vereniging nog steeds de 
wettige eigenaar is, zal men er, mede gezien de ontvlechting van de Vereniging, 
alle moeite voor doen om een andere eigenaar te vinden. 

Het kerkhof wordt nog steeds door nabestaanden bezocht. Uit eerbied voor dege
nen die er begraven liggen en als herinnering aan de Rekkense Inrichtingen dient 
Rustoord bewaard te blijven en verdient hel een grondige opknapbeurt. 

Henk Sieben, Rekken, mei 2003. 

http://Rekkeii.se
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Waar komt de naam "Het Kip" voor het zuidelijke 
dorpsdeel in Rekken vandaan? 

Clcziilil op hel Kip Ie Rekken {joto Joluiii Baak) 

In Rekken wordt de RK-dorpskern "Hel Kip" genoemd. Het wordt op versciiii-
lende manieren gesciireven. Ook zonder lidwoord. En er is van oudsher een 
woonhuis/boerderij met die naam. Ook daarvan is de uniformiteit in de spelling 
ver te zoeken. Op die spelling wil ik niet verder ingaan. Men kan niet anders con
cluderen dan dat men daarin niet zo precies was. Geen wonder als men bedenkt 
dat in vroeger tijden geen enkel spellingvoor-schrift bestond. Schrijvers van 
boeken en gedichten boden een maatstaf. Hn voorts de voorgangers en leraren. 
Wie de schriji'kunst machtig was nam automatisch een invloedrijke positie in. 
Niet alleen gold: "Wie schrijft; blijff'. Wie schrijft heeft macht. 

Maar los daarvan is de vraag zinvol waar toch de benaming vandaan komt. De 
betekenis is kennelijk verloren gegaan; desgevraagd konden bewoners van 
Rekken geen uitsluitsel geven. Het zou een familienaam geweest kunnen zijn. 
Dat moetje nooit uitsluiten. Maar woordenboeken geven mogelijk toch enig uit
sluitsel. 

In het Middelnederlandsch Handwoordenboek van Verdam, uitgave maart 1911 
en herzien in 1932 door Ebbinge Wubben en herdrukt in 1994, vinden we het 
volgende: 
Bij "Kippe" en ook "Kip" vinden we de betekenissen: 1.) -knip, -val, -strik, -
voetboei. Maar ook 2.) -pak of bundel van huiden en ook van vlas e.a. en 3.) -
strook hout aan een ploeg. 

Verder gezocht blijkt bij het woord "knip" dat daarbij in gewestelijke gebieden 
ook aan Aknik(a; moet worden gedacht. Met enige vrijmoedigheid kan men 
stellen dal de woorden "kip" , "knip" en "knik" dezelfde betekenis kunnen 
hebben. 
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En bij de achterliggende vraag wat de mensen heeft bewogen om die naam te 
gebruiken komt men mogelijk uit bij de rivier "De Berkel". 
Deze rivier biedt tot vandaag gespreksstof voor discussies. Op een voorzichtige 
vraag of de rechtlijnigheid van de rivier na de ruilverkaveling in de 70-er jaren, 
mogelijk van ondoordacht beleid van het waterschap blijk gal", reageerde men 
verbeten door te wijzen op de grote overstromingsperikelen in de voorgaande 
jaren, ja zelfs eeuwen. En dat was volstrekt juist opgemerkt, maar geen antwo
ord op de vraag natuurlijk. 
De bewoners van dit gebied hebben inderdaad door de eeuwen heen strijd 
moeten voeren tegen de rivier, die zich door het landschap kronkelde. De 
verzanding van de rivier leidde tot extra overlast bij overstromingen. Ging het 
ook nog gepaard met stormen dat konden grote stukken land wegslaan. De hele 
bevolking werd geacht hulp te verlenen om de rivier weer te temmen. Met palen 
en rijshout (kribbenstaken en *eerrijzen noemt men deze materialen in het 
Markenboek) werden weer beschoeiingen gebouwd, maar de loop van de rivier 
werd zelden in de oude bedding terug gedwongen. De kronkelingen waren geen 
vast patroon beschoren. 
Bij de bruggen was de speelruimte voor de rivier begrijpelijk aanzienlijk 
geringer. Maar daar was dan weer het probleem van de ijsgang in de winter. Het 
ijs werd op gezette tijden weggehakt om te voorkomen dat bij intredende dooi 
het ijs ging kruien en daarbij brugpeilers zou beschadigen. 

*(ook een woord waarvan ik de betekenis nauwelijks kan achterhalen, waar
schijnlijk slaat "eer" op het koperdraad, waarmee een bosje rijshout werd 
omwikkeld) 

Het is niet onaannemelijk dat de naam van dit Rekkense dorpsdeel alles te maken 
heeft met de bocht(en) in de Berkel. Voor de schippers en voor de bewoners zou 
de bochtighcid in de buurt van de oude "Unksbrug" wel een motief geweest kun
nen zijn om de kleine bewonerskolonic in de buurt van de brug zo te noemen. En 
het boerderijtje "Het Kip" lag in vroeger tijden waarschijnlijk dichter bij de 
Berkel. De schaarse boerderijen waren "Unk" , "Triebeke" , "Nijenhuis" en "De 
Waever". Wat verderop stroomopwaarts lag de herberg van "Stomps". Die heette 
vanaf omstreeks 1790 herberg "De Prins". De naamgeving aan dat deel van het 
dorp en aan de boerderij stoelen op hetzelfde uitgangspunt, moet dan de con
clusie zijn. 
De etymologische verklaring van de woorden "Kipf en "kippen" in de duitse 
taal wijzen mogelijk ook nog in een andere richting. De betekenis van kantelen, 
in een andere richting gaan, zijn dan ook niet zo ver gezocht. De bocht in de 
Berkel, bijgaande kaartjes uit de Suringar atlas van 1868, van het kadaster van 
1832 en de Geelkercken kaart van 1639 geven allemaal een beeld van een zeer 
bochtige Berkel. Maar in de duitse taal is de herkomst van het woord "Kipf" met 
enige stelligheid toegeschreven aan het woord "cippus". Dat is in het latijn 
"paal". De Geelkercken-kaart is tot stand gekomen op initiatief van de stad 
Zutphen met het doel de geschiktheid van de rivier voor de scheepvaart aan een 
onderzoek te onderwerpen. 
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En dus zou men aan een andere verklaring kunnen denken. Bij de scheepvaart op 
de Berkel kon men niet uitgebreid over havenfaciliteiten beschikken. Maar 
Rekken zal stellig een plaats zijn geweest waar ook het een en ander te ver
schepen viel. Men kan denken aan de afvoer van turf, schadden en eikenschors; 
de toevoer van b.v. timmerhout en materiaal voor de beschoeiing langs de 
Berkel. Ik verzin maar wat. Maar een robuuste paal om het schip aan af te meren 
was onontbeerlijk. Rn omdat de scheepvaart toch al een bi-nationaal karakter 
droeg was de keuze voor het begrip "Kip, in de duitse taal meer algemeen, niet 
verwonderlijk. En zo kan dit woord zijn ingeburgerd; ook omdat een andere ken
merkende benaming voor dit deel van Rekken ontbrak. 

In het overgebleven Markenboek dat vooral het llnanciële huishouden van de 
Mark van Rekken in de 19de eeuw beschrijft, is geen houvast te vinden. De 
benaming "Het Kip" komt slechts enkele malen voor. De Geelkcrcken-kaart van 
1639 duidt dit dorpsdeel al aan met de naam "Het Kip". Het markenboek meldt 
slechts de "Kipsbrug" en de weinig zeldzame naam in Rekken: "Nijenhuis op het 
Kip" wordt mogelijk genoemd ter onderscheiding van "Nijenhuis op de 
Vossenbulten". Betalingen voor de aanschaf van goederen, met name hout voor 
reparatie van de bruggen, worden uitsluitend vermeld met vermelding van de 
naam van de persoon ten gunste van wie de betaling werd gedaan. Of het een 
schipper of een voerman was, wordt niet vermeld. Overigens is me niet duidelijk 
of de "Unksbrug" en later "Pieperbrug" ooit ook "Kipsbrug" werd genoemd. Of 
hadden deze bruggen meerdere namen? Noemde men mogelijk de wat verder 
stroomopwaarts liggende "Stompsbrug" ook wel "Kipsbrug"? Het Markenboek 
noemt ook het "Meulenvonder". Kadasterkaarten geven slechts 4 bruggen; 
stroomafwaars achtereenvolgens: Stompsbrug, Unks(ook Eunks)-brug, 
Kwekkenbrug en Kuipersbrug. Vergelijking van de namen in de verschillende 
stafkaarten, de oudste zijn van ca 1880, heeft mij geleerd dat namen (ook 
aardrijkskundige) in de loop der tijden worden gewijzigd. De registratie voor een 
stai'kaart gaf een zekere legitimatie, het bestuur van een gemeente was geneigd 
die registratie over te nemen. Of was het juist omgekeerd. En zo komen in 
Rekken namen als "Kijk aan den Dijk" en "Beumer" als boerderijnaam of 
streeknaam op de kaart. Van de laatste kan gemakkelijk worden aangetoond dat 
een tijdelijke bewoning van een familie Beumer de naam op de kaart brengt. 
Terwijl de naam "Pas op", naar mijn inschatting authentieker, voor het eerst in 
1935 op de stai'kaart verschijnt, fin wel aan de Duitse kant van de grens en 
geschreven als "Passup". Het viel me allemaal een beetje tegen. De cartografis-
che dienst stuurde, zo lijkt het wel, een jongmaatje op pad om ter plekke de 
kaarten nog eens te controleren en bij de bevolking na te vragen welke namen 
hoe en waar op de kaart vermeld moest worden. 
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Dit is een klein gedeelte van de genoemde "Geelkercken-kaart" van 1639. Hierop wordt 
wel de huurtsehap met name genoemd. Vergelijking van de hochten in de Berkel lijkt niet 
zinvol. De elementen, stoimen en hoge waterstanden, veranderden de loop van de rivier 
van jaar tot jaar. 

Ik heb dit opgeschreven omdat Johan te Raa mij verraste met de vraag, zoals ver
meld boven deze brief. En nadenkende moest ik vaststellen dat ik er weinig of 
niets vanafweet. Maar mogelijk zijn er onder de lezers van "Old Ni-js" mensen 
die over een wijdere historische blik kunnen beschikken. Het zou leuk zijn als de 
redactie er wat aan toevoegt of er op terug zal kunnen komen doordat een lezer 
een ander licht'kan laten schijnen. 

Rekken, februari 2003 
Henk Braakman 



-41-

Scheppels Mankzaod 
Ik hcbbe veurige keer belaofd um in dit nummer op te nemmen, wa'k van 
mevrouw M. Orriëns-Stötteler uut Beltrum had ekregen. Een stuk of wat raod-
sels en een versjen aover Sunter Marten. Marie Orriëns is 82 joor en hef dit ver-
sjen aover Sint. Maarten van eurn vader eleerd. 
"Vrogger was ter gin radio of tv en dan zat iej 's winters rond den heerd. Dan 
krop iej zo kort biej 't vuur, daj de tene haoste verbrannen", zeg Marie, " en dan 
wodden der zukke dinge veteld of ezongen". 
Eur versjen geet zo: 

"Vandage is 't Sunte Marten en morgen is Sunte Kruk 
Wiej hebt goeie harten en slaot ze stuk veur stuk. 
HöUeken op 'n tölleken ,. Sunter Marten Schölleken 
Geef wat, haal wat, geef den armen man wat. 
Ik kwam biej den rieken man, dee zovölle geven kan. 
Gevend zal hij leven, gevend zal hij sterven, 
De hemel zal hij erven". 

In "Hosse Bosse Teune" een verzameling van folkloristische volks- en kinder
liedjes, bi-j mekare ezoch deur Henk Krosenbrink, steet de tekst, zoat die in 
vrogger dage in Grolle en in Bocholt "aover den paol" ezongen wodden. Door 
trokken de kinder met Sunte Marten langs de deuren met een keersken in oet 
esneden mangels ( voederbieten) en dan zongen ze biej ieder huus het Sint 
Maartenslied. Dat ging volgens Hosse Bosse Teune zo: 

"Vandage is Sunte Marten, en morgen is Sinte Kruk, 
Wi-j hebt nog goeie harten, ons lus nog graag een stuk. 
Een höltken of een törfken in 't Sunte Martens körfken. 
Geef wat, hold wat, geef den armen Thomas wat, 
Ik kwam es bij een rijke man. 
Gevend zal hij leven, zalig zal hij sterven. 
De hemel zal hij erven. 
God zal hem belonen met honderddoezend kronen. 
Met honderddoezend rökskes an, 
Daor kump Sunte Marten an". 

Een ander Sint Maartensliedjen begint zo: 
Sinte Marten, 't is zo kold, 
Gef mi-j een törfken of wat holt 
Umme mien te warmen 
met mien blote armen. 

De variatie is dus nogal groot, 't Gif nog weer es an, hoo in vrogger dagen 
volksliedjes verbasterd wodden. Ze stonnen nargens op eschreven en wodden op 
't geheur onthollen. 
Dat verkloort het onbegriepelijke "een hölleken en een tölleken" in 't versjen van 
Marie Orriëns en gevend zal hij sterven in plaatse van zalig zal hij sterven. En 
wat ooit het eerste liedjen was, is neet meer te achterhalen. 
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K M ^ 
^ SINTER MERTliS VlUJGHLKh ' * ^ 

Sin-ici Mer - tes vcu - gel - kc Hid cm roei - c 

keu * gel - kc, Hèd cin bUu «eti - je: Hoep ■ sa 

Sin - ter Mcr - te! Van-daag is Sin -ter Mcr - te. 

;^^53 
Moi ycii bin ter Krok-kc' Köm-ine dic goui -c 

lur ■< Had ■ de j!ccr e Itdkl - kc! Hol - tjc 

J^^^J-j ^ 
Hall, halt, halt! En'swin-tcrs is 't lan' 

Nog een Sim Maartensiiedjc en Sim Matirteu die zijn nnuilel cuiu een iinu metis scheukt. 
Daanimt dankt hij zijn roem. 
{illustimies uit "Ti-(iditie"lteffst 2002) 
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N.B. 
Sint Maarten is afgeleid van Maitinus, (316-396) bisschop van Tours, patroon 
van Frankrijk. Hij werd als strijder voor het Christendom vereerd en vooral in 
België en Nederland populair als schutspatroon van veel kerken. De naamdag 
van St. Maarten van Tours is 11 november. Op 12 november is (of was) het de 
naamdag van een andere Martinus, die als bisschop werd afgebeeld met een staf 
(= kruk), (/ie Hossc Bosse Teun). 
In Bocholt trokken de kinderen op 11 november in grote groepen met mooi ver
sierde voederbieten door de straten en zongen het St. Maartenslicd met de/elfde 
tekst als in Groenlo. Waar de tekst in het Groenlose lied overgaat in Nederlands 
(rijke man in plaats van rieken man) gaat de Duitse tekst prompt over in 
Hoogduits, aldus H. Krosenbrink. 
Een rieken man sprak men in (irocnlo en ook in E^ocholt niet aan in dialect. 
Vandaar. 

Zo af en toe komt ter in Eibergen tegenswoordig ok nog kleine groepjes kinder 
langs de deure op 11 november. Die zingt 't Sint Maartenslicd mangs zo: 

"'t Is vandaag Sint Maarten, 
De koeien dragen staarten. 
De meisjes hebben rokjes an. 
Daar komt Sinte Maarten an". 

Mien buurjonge Koen Ottink was zo slim um op internet te kieken en vond door 
een stuk of wat Sint Maartensversjcs. (wel allemaole in 't Nederlands). 
Sommigen bunt wel heel erg an-epast an de moderne tied en hebt nog weinig met 
den heiligen Sint Maarten van vrogger van doone. Laes zelf maor: 

"Elk jaar gaat het gebeuren 
Ciaan wc weer fijn langs de deuren 
in on/e dikke winterjas 
Met een grote plastic las 
Snoepje hier, snoepje daar. Honderd snoepjes bij elkaar 
Een mandarijn of marsepein. 
Dank u wel, tol volgend jaar". 

.Kinder langs de deure in een dikke winterjas met een groten plastic tasse hef 
toch niks met armood en Sint Maarten van vrogger ter maken. Den was ja een 
lichtend veurbeeld ewes veur rieke leu um an de arme kinder wal Ie geven in den 
donkern novembermaond, at de winterarmood bi-j de arme leu veur de deure 
stond, 't Moderne liedjen liekl meer op wat wi-j as kinder deden op ni-jjoorsdag, 
aw bi-j de buren langs gongen um ni-joor ai'te winnen. Dan kwamme wi-j met 
een toete vol zutigheid en olliekrappen weer naor hoes 

Kom, Jan , kicle micn. 
Van die verbasterde liedjes bunt ter nogal wal.. 
Micn mooder zong vake van : "Kom Kalieneken, kom Kalieneken kom". Waor 
dat vandan kwam, wis ze ok niet. Mien ging een lech op, ton ik veur een joor of 
wat op de Duutse tv een folkloristische volksdansgroep oet Oost Friesland bezig 
zag, dee 't zelfde wiesken zongen as mien mooder, dus meer as zestig joor elene. 
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Moor den Duutsen teks was zo: 
"Kom .lan, kiele mie, kom .lan, kicic mie even!!" (kielen = kietelen) Dus een 
lekker sexy liedjen. Die Duutse tv leern mie, aover hoo 'n groot gebied olde 
volksliedjes verspreid waarn. 

lelemicn en Kieleinien, Icpmicn en Kniepmien. 
t Woord "kielen"wodt neet volle meer gebroekt, denk ik. 
Oldern onder ons kent 't nog wel van het volgende spölversjen: 

"Gaot naor de markt, koop een koe, 
Kiezeman too, bultjen met zand, 
Kiele, kiele in de hand". 

Ik herinner mien uut mien kinderdage een plaogversjen, dat grote mensen met 
kinder spöllen. 
Dat ging zo: 't kind zat bi-j den volwassen persoon op 't knie en den gaf dan 't 
volgende raodsel op: 
"lelemien en kielemien die zattcn op een wagen, lelemicn viel der af en wie bleef 
der op zitten?" Dan zei dat kind natuurlijk : "Kielemien". En dan ging de 
plaogeri-je an. 't Kind wodden ekieteid. Dat was lachen! Maor soms wissen dee 
olde luu neet van opbollen. Pas as 't kind begon te huulen, hielen ze der met op.. 
Nog zo'n raodsel was: 
"lepmien en Kniepmien die zatten op een wagen, lepmien viel der af en wie bleef 
der opzitten?" Antwoord van 't argeloze kind: "Kniepmien". En dan wodden 't 
in de mouwe ekneppen. Daor hadden die grote mensen aardigheid an. 't Waarn 
van die "aardige"spelletjes met kinden Aover de betekenis van dit woord 
"aardig" (eigenaardig) heb ik al een keer eerder eschreven in Scheppels 
Mankzaod. 

Raodsels 
Now een paar raodsels, dee 'k van iVlarie Orriëns krege. 
1. "Wat is : Vier gehangen, tien getogen, kontje onder, kontje boven?" 
2. "Tweebeen zat op driebeen, toen kwam vierbeen, den wol Iweebeen bieten. 
Ton nam tweebeen driebeen um der vierbeen met te smieten" (lijkt me bekend, 
maar toch). En: 
3. "At ter een gat in zit, dan zit ter gin gat in. En at ter gin gat in zit, dan zit ter 
een gat in". 

Oplossingen: 
1. Iemand, die zit te melken. : Vier hangers= vier spenen, tien getogen= 10 
vingers, kontje onder = melker, kontje boven = kont van de koe. 
2. een mens op een melkstoeltje, die lastig gevallen wordt door een hond. 
3. een bezet en een onbezet "huusken". 

En as leste geef ik ow een goeien raod van IVlarie Orriëns: 
"Hol de vuilte warm, waes maotig in d'n darm 
Hol den poepert open, en laol de dokters maor lopen ". 
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Tamper 
Een andere laezeresse, (ik bun eur name kwiet, maor ze zal wel zo aardig waezen 
um mien effen op te bellen), schreef: 
"Met veel plezier lees ik uw Scheppels Mankzaod. 
Bij ons thuis in Olden Eihergen werd door onze Oma het woord 
"tamper"gehruikt. Dit i^ehruiken wij. haar kleinkinderen, nog steeds. Dit met 
betrekking tot h.v. lekkere, pittige worst, en lekkere kaas-soepets (wat is dat? 
EIIW). 
We zeggen dan: Ilé, dat is lekker tamper, zeg!. 
Graag hoor ik een reactie van u ". 

't Woord "tamper"is een old woord. Maor neet typisch dialect, 't Steet in 't Groot 
Woordenboek van Van Dale en betekent: zacht zuur, rins, zoas in "rinse appel
stroop". 
Zo gebroeken Hendrik Odink 't ok in zien verhaal "Sint .laopik" in 't book 
"Middcwinteraovend" (1942). Daor vetellen e aovcr de maoltied op een heiten 
dag in de roggetied in juli: 

"De pette wodden ofezat. De boer baeden hardop. Too was 't anvallen. In een 
groten kring zatten ze um de ronde taofele, de mansleu allemaole met den telder 
op de kneene 
De duurkokkerieje met old beestevleis wol hi-j dee hette neet bes vot. Met d'n 
kolden riespap gonk 't better: den was tamper". 
Jullie begrip van '"tamper" met betrekking tot lekkere, pittige worst liekt miej 
neet helemaol met "zacht zuur" aovereen te kommen, 't Is weer een veurbeeld 
van betekenisverandering van een woord, dat neet dagelijks meer wordt 
gebruukt. 

Pletjcberg 
Van Gerrit Markerink kreeg ik nog anereikt "pletjeberg lopen" (= op blote 

voeten lopen). Kinder i-J mot neet pletjeberg lopen, door krie-j piene in de boek 
van. (Daar krijg je buikpijn van). 

Plat, aoverezat in 't NedtMiands. 
"Hee kuiert neet met ons ". ( kan twee betekenissen hebben : wandelen en gezel
lig praten ). 
"Ilee krig wat deur de bene. as zien vader dat heurt". 
't Liekt eenvoudig, um door Nederlands van te maken, maor, 
"//// kuiert niet met ons " en, 
"Hij krijgt wat door de benen" zijn typisch Achterhoeks idioom. Niet-
Achterhoekers snapt de betekenis neet, heb ik cmerkt. 

Zij- zijde - zied - ziete. 
Ook "Gaot es effen opzied" en " Leg de fiets e maor effen an de zied", /<linken 
vreemd, als je er Nederlands van maakt: "Gaat eens even opzijd" en "Leg de 
fiets maar aan de zijd". 
In 't Nederlands geheel ongebruikelijk: 
"Gaot es effen an de zied, dan kan 'k der deur". (Opzij gaan). 
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"Zo, dat hew weer an de zied\ zae mien buurman, ton e dat karweitjen af had. 
"Dat is weer klaar". Hierveur kenne wi-j ok: " Dat hebbe wi-j weer glad". 
En ook heel Achterhoeks en geen Nederlands is.-
"Noo, dan is dee ruzie teminste weer an de zied", (de ruzie is bijgelegd.) 

Ziedkante, ziete 
Vrogger beston ok het woord "ziete", afgeleid van ziedkante (zijkant) 
Tegen de Mallemse es an, zo ongeveer, lag vrogger aan de zuudkante een stuk 
grond, de "Ziete". Dat heurn bi-j de zgn "kosterijgoederen" van de karke. Van de 
opbrengst van dee karkengrond mos de koster zien te laeven. Hee wodden gro
tendeels betaald in natura, zoas ok kosterseier en de kostersgarven, dee-te elk 
joor tegen Paosen en in Sint Jaopikstied bi-j een antal boem in 't dorp en de 
Holterhoek moch ophalen. Het woord "Ziete" steet ingetekend op de kaarte van 
de diaconale gronden van de Mallemse es. Der steet netjes in 't Nederlands biej-
eschreven: de Zijdte", dus aan de zijkant gelegen. Zied- ziete is vergeliekboor 
met wijd -wijdte - wied - wiedte, dat vake as wiete wodt eschreven.. 

Ehad 
Der bunt ok enkele gezegdes met 'ehad", dee typisch Achterhoeks bunt. 
Zoas :"/A- heb mie] vies ehad" ( ik heb me in de vingers gesneden) en ok onne-
derlands is. 
"Ik hehbe iniej good ehad". ( Ik heb me Hink ingespannen, zoas disse kere met 
Scheppels Mankzaod, ok al zit ter wat Zellemsc klanken tussen 't Eibargs). 

Dus holle ik ter noo met op. Ik bedanke de inzenders. Ze brengt miej altied weer 
op ideeën. Dus, aj nog es wat wet, zegt 't of schricft 't. 

Töt de volgende kere. Laot 't ow allemaole good gaon. 

Eibergen, juni 2003 
(Hennie) 

E.H.Wesselink 
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Financiën 
Op deze pagina en de volgende de financiële overzichten 2002 van onze vereni
ging, de jaarrekening, balans en begroting. 

Contributie-inning. 
De automatische inning van de contributie 2002 is inmiddels, op enkele 
schoonheidsfoutjes na, voltooid. We danken de leden voor hun prettige mede
werking. Deze manier bespaart ons in de toekomst veel werk en ook geld. We 
hopen dat u er begrip voor hebt dat we de inning 2003 in oktober gaan verrich
ten. De werkzaamheden daarvoor worden verricht door onze nieuwe penning
meester Wim Scholl. 

Kas 
Rek. 31.64.48.095 
Rek. 31.64.226.470 

Nog te ontvangen: 
Contributie 
Monumentendag 

B A L A N S 
E 52,59 

179,22 
- 3.813,99 

- 12.145,00 
- 365,46 

2 0 0 2 
Reserveringen: 
Computer 
Boek veldnamen 

Eigen vermogen: 
per 31/12 2001 
Voordelig saldo 

E 453,79 
- 3.403.35 

- 7.286,20 
- 5.412,92 

E 3.857,14 

- 12.699.12 

B E G R O T I N G 2 0 0 3 
Contributie 
Losse verkoop 
Rente 

E 12.400,00 
300,00 
200,00 

E 12.900.00 

Secretariaat/Algemeen 
Algemene ledenvergadering 
Old Ni-js periodiek 
Reservering themanummer 
Excursie 
Afschrijving computer 
Diversen 

E 880,00 
420,00 

- 9.000,00 
- 1.600,00 

100,00 
500,00 
400.00 

E 12.900.00 

Namens het bestuur: 
Joh. Baake ("Denninemeester"* 



J A A R R E K E N I N G 2002 

Credit 

Contributies 
Ontvangen voor 2001 

Nog te ontvangen 

Verkoop publicaties: 
Boek 'Hof te Vaarwerk' 
Losse verkoop 

Excursie 
Monumentendag (nog te ontvangen 
Filmfestival 
Rente 
Diversen 

E 782,89 
304.91-
477,98 

- 12.145.00 

836,83 
258.58 

) 

E 12.622,98 

1.095,41 

410,00 
365,46 
140,00 
184,86 

14,07 

F. 14.832.78 

Ledenadministratie/Secretariaat 
Algemene ledenvergadering 
Ledenadministratie pakket 

Kosten publicaties; 
01dNi-jsnr.43,44en45 
Verzendkosten 

j Waarborgsom TPG 
Excursie 
Moniunentendag 
Kosten girale verwerking 
Rente 
Diversen 
2 Archiefkasten 
Deelname kranslegging 4 mei 
Bestuursuitje 
Kerstattentie 
Computerapparatuur 
Voordelig saldo 

E 5.686,24 
726,13 
70,97 

Debet 1 

E 479,56 
413,20 
157,08 

- 6.483,34 
484,25 
365,46 

32,42 
0,30 

228,19 
120,00 
69,50 

395,00 
109,56 
82,00 

- 5.412.92 

E 14.832.78 

Eibergen, 21 april 2003 
Joh. Baake (penningmeester) 
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