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Bestuursmededelingen 

Vijftigste nummer Old Ni-js. 
Omdat dit ons vijftigste nummer van Old Ni-js is, verkeren wc een beetje in een 
feeststemming en daarom hebben we dit nummer een bijzonder jasje gegeven. 
Bert van der Ziel heeft zich in de oude nummers verdiept en blikt terug op wat 
er sinds 1986 in Old Ni-js aan wetenswaardigheden is geschreven. 

Automatisering contributie-inning. 
Op advies van de ledenvergadering van 2001 zijn we overgestapt op het systeem 
van automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie. Dit systeem is 
kostenbesparend en het scheelt de penningmeester veel werk. Helaas hebben we 
verzuimd de leden van die wijziging uitvoerig in kennis te stellen en we bieden 
u onze excuses aan voor dit verzuim. Enkele leden hebben te kennen gegeven, 
dat ze geen automatische afschrijving van de contributie wensen. We hebben 
daar uiteraard begrip voor en hebben deze leden alsnog een acceptgirokaart aan
geboden. Wel maken we erop attent, dat we voor betaling per acceptgirokaart 
€ 1,50 in rekening brengen in verband met de extra-kosten. We hopen, dat de 
desbetreffende leden daarvoor begrip zullen hebben. 

In de eendenkooi te Drininielen 27 aiigusliis 2003 
v.l.n.r. A. Harhers, J.G. Hoitink, Jan Reuser de kooiker, H. Kruisselhrink, 
W. Ie Hennepe, C. Bollen. 
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Contributie 2002 en 2003. 

Door technische haperingen bij invoering in een nieuw computersysteem lukte 
het niet, de contributie over 2002 tijdig te innen. Inmiddels zijn de problemen 
overwonnen, zodat de contributie over 2003 ook kon worden geïnd. De pen
ningmeester, Wim Scholl, heeft inmiddels contact opgenomen met achterstallige 
betalers en het resultaat is bevredigend. 

Ledenwerving 
Vorig jaar verloren we helaas een aantal leden door overlijden. Gelukkig konden 
we tijdens onze activiteiten zeventien nieuwe leden noteren, zodat wc in aantal 
niet achteruitgingen. We zitten op ruim 900 leden. Het zou fijn zijn, als we het 
aantal van duizend leden zouden halen. Dit kan met hulp van de leden. Breng 
Old Ni-js in kennissen- en familiekring ter sprake en wek ze op om lid te wor
den van de Historische Kring Eibergen voor € 14,- per jaar. We wijzen ook nog 
eens op het idee om een familielid met een verjaardag bijvoorbeeld een jaar
abonnement cadeau te doen. 

Contact ledenadministratie. 
Doordat we er enkele bestuursleden bij kregen, vond er een verschuiving van 
werkzaamheden binnen het bestuur plaats. Ons administratie-adres voor aan- en 
afmelding van leden, alsook vragen over de contributie is voortaan: 

Wim Scholl 
Nijenkerckestraat 5, 7482 ZX Haaksbergen 
Tel. 053-5721225. 

Ons banknummer blijft : Rabo - Eibergen 31.64. 48.095. 

Bezorging Old Ni-js. 
De verspreiding van Old Ni-js wordt voortaan verzorgd door 

Dick Somsen 
Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen 
Tel. 0545-472517. 

Wilt u verkeerde bezorging door foute adressering zo spoedig mogelijk aan hem 
doorgeven? 

Website. 
We gaan op internet en krijgen een website. Dinie Dijkhuizen en Bert van der 
Ziel hebben contact met Bert Hummel, die onze website wil verzorgen. Wat 
komt er op zo'n site (nieuw Nederlands woord voor bladzijde) te staan? Bij
voorbeeld aankondiging van nieuwe publicaties (Old Ni-js), aankondiging alge
mene leden-vergadering, excursies, filmfestival, exposities en zo meer. 
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Ledenverj^aderinj; 17 april in De Huve, Clrotestraat 52 te Eibergen. 
Aanvanj» 14.30 uur. 

We beginnen deze vergadering zoals altijd met de noodzakelijke atTiandeling 
van onze verenigingszaken. Er zijn drie bestuursleden aftredend, n.1. Wim 
Scholl, Dick Somsen en Bert van der Ziel, maar omdat zij benoemd werden in 
tussentijdse vacatures zijn ze herkiesbaar. Ze zijn bereid hun pas begonnen 
bestuurswerkzaamheden voort te zetten. Maar de leden hebben het recht, mits 
veertien dagen van te voren, om andere namen van kandidaten voor te dragen. 
Voor het programma na de pauze hebben we Wim Scholtz uit Winterswijk uitge
nodigd, die ons aan de hand van dia's zal vertellen over tekens en teksten op 
oude Achterhoekse boerderijen onder de titel: 

"Bewart dit hvs vor brant vnd vngivck". 
Hij kan mooi vertellen, is ons gezegd. We rekenen op een goede opkomst. 

Excursie Hattem 21 mei. Vertrek lO.OO uur, kosten € 45,-. 

Wc hebben dit jaar als 
datum voor onze excursie 
gekozen voor vrijdaj? na 
Hemelvaartsdag», op 21 
mei. 
Ons reisdoel is Hattem, 
een interessant stadje aan 
de IJssel met een leuk 
historisch centrum en de 
mensen daar adviseerden 
ons om te kiezen voor de 
vrijdag. Op zaterdag is 
het daar erg druk. Hattem 
is bij toeristen in trek. 
We beginnen ons bezoek 
in het unieke bakkerijmu
seum, waarin niet slechts 
van alles is te zien over 
hel bakkersbedrij f uit 
grootvaders tijd, maar 
waar het ook gezellig toe
ven is. Bij de ontvangst 
met koffie en speciaal 
Hattems gebak krijgen 
we een 'verhaal' als inlei
ding op ons bezoek. 
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Daarna staat de lunch klaar in een naburig restaurant, waarna we onder leiding 
van een of meer gidsen een rondwandeling door het stadscentrum maken, die 
eindigt bij het Anton Pieck en Voermanmuseum, die /.ijn ondergebracht in twee 
met elkaar verbonden huizen. Na museumbezoek kan men winkelen of de kerk 
bezichligen of iets anders gaan doen. We sluiten af met een laatste gezellig 
samenzijn in de bar van het bakkerij museum. We hopen tegen 19 uur weer thuis 
te zijn. 
Wij, als rciscommissie zijn enthousiast teruggekeerd van onze verkcnningstrip 
naar Hattem. We hadden er een bijzonder hartelijke onlmoeling met Netta 
Noordzij-Bömer, die een trouw lid van onze vereniging is en ons alles in Hattem 
heeft laten zien. Ze schijnt er iedereen te kennen. Dal was een genot voor ons, 
we hoefden niets te zoeken. 
Omdat Hattem wat verder weg is dan we meestal gewend zijn, vertrekken we 
om 10 uur vanaf het parkeerterrein bij de Pickerhal. 
De reiskosten, inclusief koffie, lunch en laatste broodje voor onderweg naar huis 
zijn circa € 45,-. 

Aanmelding bij voorkeur bij Annic Busink, Lariksweg 23, 71.51XV Eibergen, 
tel. 0545-471498. Bij geen gehoor Dick Somscn, tel. 0545 - 47 25 17. 

De reiscommissie Annie Busink, Dick Somscn en Hcnnie Wesselink. 
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Wi'j meugt neet klagen 

Old Ni-js nummer 50 
Wanneer een Achtcrhocker zegt: "Wi'j meugt neet klagen", dan betekent dat 
eigenlijk dat hij enthousiast is. Wij, bestuur van de Historische Kring Eibergen, 
zullen het maar ronduit zeggen: Wij vinden het geweldig dat we het vijftigste 
nummer van Old Ni-js kunnen aanbieden. 
Dat is reden voor een terugblik. 
Al in het vierde nummer van de eerste jaargang (1986) kon het bestuur constate
ren dat het initiatief van de oprichters van de historische kring was aangeslagen. 
Het vond weerklank blijkens het groeiend aantal leden en de positieve reacties 
op de artikelen in Old Ni-js. En nog steeds zijn de reacties en de bijdragen die 
we krijgen een belangrijke stimulans om door te gaan. 
Van de mensen van het eerste uur, Herman Schepers, Bennie te Vaarwerk, Ger 
Dijkstra, Hennie Wesselink en Johan Baake zijn de beide laatst genoemden nog 
steeds drijvende krachten in bestuur en redactie. Dankzij hen en vele anderen is 
indrukwekkend veel 'old ni-js' wereldkundig gemaakt. 
Denk bijvoorbeeld aan de vele artikelen van Bennie te Vaarwerk. Hij schreef 
over het waakgeld dat burgers in de achttiende eeuw aan de nachtwaker moesten 
betalen, over 'Het Borgerboeck de stadt Eybergen' uit de zeventiende eeuw, 
over de geschiedenis van de marken, over 'Van Echerge (II88) naar Eibergen', 
over de belastingheffing in de Heerlijkheid Borculo in het begin van de zeven
tiende eeuw en de pogingen om met smoesjes die belasting te ontlopen, enzo
voort. 

Het bestuur van H.K.E. kort na de oprieliting in 1986. 
vJ.n.n Herman Seliepers, Bennie te Vaarwerk, Hennie Wesselink, Johan Baake, 
Ger Dijkstra. 



Boerderij Hof te Vaarwerk, Vaarwerkweg. 
( foto heschikhaar gesteld door Bennie te Vaarwerk) 

F.J. de Leeuw schreef in nr. 10 ook over de tijd waarin Eibergen nog een deel 
was de Heerlijkheid Borcuio. 
Over de bestuurlijke veranderingen die door de eeuwen heen in Eibergen plaats

vonden kan men nog veel meer lezen in het prachtige themanummer 'Acht eeu

wen heerlijk Eihergen' (redactie Bennie te Vaarwerk, Hennie Wesselink, Johan 
Baake en Herman Schepers). 
Uniek is het standaardwerk van Bennie te Vaarwerk. 'De Hof te Vaarwerk en 
zijn bewoners 1188  1900' is veel meer dan een familie en boerderijgeschiede

nis. Het geeft veel informatie over de locale en regionale geschiedenis vanaf de 
late middeleeuwen. Dat boek lezen was voor mij een ervaring die in zekere zin 
vergelijkbaar was met een sensatie die ik me nog herinner van toen ik een kleu

ter was. Mijn ouders hadden op een bijzondag, met hun kinderen in het brillen

kevertje, een tochtje gemaakt door Sauerland. 's Avonds thuis, op de stoep van 
de Laagte verbaasde ik me er over dat de trottoirtegels en de bestrating via ande

re straten en wegen een geheel vormden met de uitzonderlijke wereld die ik die 
dag gezien had. Bennie te Vaarwerk geeft mij, kijkend vanuit mijn geboortehuis, 
een blik in een andere uitzonderlijke wereld. Hij geeft ondermeer een beeld van 
'den grooten esch', die aan de Laagte grensde, hoe daar geleefd en gewerkt 
werd, hoe de mensen zich moesten aanpassen bij de in de loop der eeuwen 

tel . - .^■-M*^ 



Voormalii^e muur met pooi t/c aan de Wemerdi/k (fotoJ Baakc) 

Snu'dc nj van Bart Bomers op hoc k vcm Grotestraal me t Laagte {foto J Baake) 
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wisselende machthebbers. Ik realiseer me des temeer dat de Laagte die ik vanuit 
mijn jeugd ken, slechts een schakeltje is in een zeer lange en boeiende historie. 
In Old Ni-js ook verhalen over de meer recente geschiedenis. Zoals het artikel in 
nr. 45 van Jansje van Dijk - Sijbrandij over de naaischool van Aaltje Schepers -
Abbink. 
Bij het maken van een selectie uit al die artikelen doe ik schrijvers die onge
noemd blijven tekort. Maar het is onmogelijk om alle bijdragen die geleverd 
zijn te bespreken. 

Waartoe 
Waartoe is de Historische Kring Eibergen op aarde? Om maar eens te beginnen 
met een variatie op de katholieke catechismus. 
Ik geef u een vrije vertaling van de doelstelling. 
De vereniging wil het werk voortzetten en de krachten bundelen van al diegenen 
die speurden en speuren in de geschiedenis van plaats en streek en die hun ken
nis van en liefde voor de geschiedenis tracht(t)en over te brengen op anderen. 
Waarom toch al die moeite van dat vorsen in onze geschiedenis? 
In de eerste plaats omdat er genoten wordt van Old Ni-js, zowel door de lezers 
als de samenstellers en, niet te vergeten, de trouwe bezorgers. De verhalen zijn 
mooi om te schrijven en te lezen. 
U herinnert zich vast de artikelen 'Mien leve tied' en 'Zo was het vroeger . .' en 
andere artikelen in de nummers 10 lol en met 25 van B. Meulenkamp, de vroe
gere kruidenier tegenover hel gemeentehuis. Zijn verhalen lezen als een gezelli
ge familiekroniek met foto's uit de collectie van Johan Baake. De Grotestraat 
van weleer met haar bewoners werden weer tot leven gebracht. Alle afgebroken 
panden, hun geschiedenis, de bewoners met naam en toenaam, Meulenkamp 
kende ze als zijn broekzak. 
Hier een gedeelte van een gedicht van Meulenkamp over de Grotestraote: 

An de Grotestraote is volle veranderd, 
Heel volle mensen wont ter neet meer. 
Ik hun der kots es deur éwandeld. 
Ie 7 vindt ter bi 'jkans niks van weer 

Waar je ook bijna niets van terugvindt is de tijd waarin rogge het voornaamste 
product was dat in de Achterhoek verbouwd werd. Wim Kemink vertelt in nr. 37 
over "Sint Jaopik". Dat sloeg op de tijd van hel rogge maaien. Het brengt mij 
terug naar mijn kindertijd. Mijn vader bakte nog van dat ouderwetse, smeuïge 
en een tikkeltje zoetig roggebrood. Hij had er zo'n goede naam mee opgebouwd 
dal hij tot in de randstad klanten had. Het heeft vele jaren geduurd voordal ik in 
mijn huidige woonomgeving weer een bakker vond die dezelfde kwaliteit rog
gebrood bakt. Ik moet er een eind voor fietsen, maar heb hel er graag voor over. 
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l)ie ĵ oeie ouwe tijd. 
Over die goeie oude tijd vertelt G.J.J. te Nijenhuis in ondermeer nr. 13 van Old 
Ni-js. 
Zo waren in vroegere tijden Piet te Nijenhuis (de bakker) en Derk Reimelink 
(beiden wonend aan de Grotestraat) altijd gaarne bereid als getuigen op te treden 
wanneer jonge vaders uit Rekken of Beltrum, destijds minstens één uur gaans 
van Eibergen, hun kind kwamen aangeven bij de burgerlijke stand. Als beloning 
kregen de beide mannen enkele consumpties die als tegoed werden opgeschre
ven bij café Van der Maas, later Anton Gruwel, thans café-restaurant De Klok. 
Piet en Derk /.aten regelmatig om half twaalf, voor het middageten, even aan de 
stamtafel samen van hun borreltje te genieten. 
Van dezelfde Tc Nijenhuis staat in nr. 25 een romantisch verhaal over de 'Wiii-
kelküore van Gerard van de Bakker' te Rekken. Om de klanten te binden maak
te hij jaarlijks een busreisje met hen. Die persoonlijke band met je klanten, kom 
daar nu nog eens om. 
Marian Vcrheijen - Klein Gebbinck vertelt in de nummers 13 t/m 19 alles over 
de kleding van on/e Beltrumse voorouders. Over de vrouwenmuts, rouwmuts, 
ondermuts, plooimuts, gehaakte muts, gladde muts, mutsebellen en de mutsen-
opmaakster. Over de rokkenwevers, ondergoed voor de vrouw, doodshemden, 
jakken en schorten, de kiel en broek met klcpsluiting, het vest en het befje. 

Woonhuis luct winkel van hakker te Nijenhuis Ie Rekken (joio Cl.J.J. Ie Nijenhuis) 
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Wim Kemink verhaalt m Van Boeren Kooplui en Huzaren (ni 18) ovci de sli)l 
en het biavoui van de huzaar Hendrik Boevink en zijn liefde vooi paarden Ai 
lezend zie ik in gedachten oude foto's van mijn vader als soldaat te paard Hij 
was na /i)n militaiie dienstti|d giaag bi) dat paai denvolk gebleven en had bij de 
beieden politie willen sollicitcicn Zijn mocdei keuidc dat niet goed Zodoende 
weid hl] toch bakkei en ben ik in Eibeigen en niet eldeis geboren 
In een aitikel van Leo van Dijk (ni 19) leest u ovei buigemeester Koentz dic in 
de laien 1838 optreedt tegen de eigendunkelijke handelswijze van de assesso 
ren (wethouders) omdat het afgelopen moest zijn met de duivendrek in de toien 
van de Heivoimdc keik in Rekken Wanneer de plannen van minister Thom de 
Giaal dooigaan /uilen de geko/en burgemeesteis in de toekomst ook weei /eg-
genschap willen hebben over hun wethoudeis 
lilt de oude doos, maai nog /eei herkenbaai /i)n de vcihalen ovei de bij tijd en 
wijle levendige smokkelhandel Dat leverde soms taferelen op die in ccn iilm 
ovei het Wilde Westen zouden passen Haiiy Oveikamp schiijil daaiovei in ni 
45 
'Meeslei' Wessehnk vocil ons in ni 31 tciug naar de tijd waai in rangen en stan
den nog van groot belang waren Zijn artikel gaat over 'Fabrikanten, Notaris
sen, Doktoren in Heren van ele Bank Veel inioimatic ovei de fine fleui van ons 
vroegere doip Van Heiman Schepeis heb ik ooit de uitspraak gehoord 
" 'n Geldbuul henk nooit langer as diee geneiaties an n zelfden klink" Zo 
ongeveci is het bij mi)n weten ook met die families gegaan De onlangs ovei le
den Jopie Thijsen (ooit de Opel dealei aan de Bionbeekstiaat) vci telde mij ovei 
hoe hij de oude Jan Prakke voorthielp om toch nog ovei een lijdende auto te 
kunnen beschikken 
'Ons :e>ekplaatje' is na 50 aneveiingen nog steeds een trekkei in ons blad Wie 
kent de namen nog' Bij die namen komen vanzelf weer de oude vcihalen boven 
Die goeie ouwe tijd bestaat in de verhalen en in onze heiinnciingcn In weike-
lijkheid IS die tijd ei nooit geweest Dat wist Gciaid te Nijenhuis ook toen hij in 
nr 31 zo schitterend veiteldc, dat de Vcui)oais Schoonmaak, vroggei nc hille 
drokke prutjeneje in l hoes was In de tied van vandagc is 't toch wal makkcli] 
ker. 

Met nostalfjie is niets mis 
Sommigen /uilen mij veiwijten het vcilcden te veel te idcaliseien Nostalgie 
noemt men dat Mijn oude schoolvriend Dolf Floors (dat is lei ene van Ai end en 
Tiuus Hoois Reimelink, Grotestraat 70) bezorgde mi| twee citaten uit een aiti 
kei in de Volkskiant 
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"Nostalgie is een gevaarlijk sentiment.... Nooit kom je gesterkt te voorschijn uit 
een dwaaltocht door het verleden" (NRC-columniste Beatrijs Ritsema) en 
"Met nostalgie is helemaal niks mis... We hechten ons aan tijd en ruimte en die 
plekken verbinden we met onze levensloop en onze familie geschiedenis" 
(Etnoloog Gerard Rooijakkers). Een etnoloog is iemand die heeft doorgeleerd in 
volkenkunde. Gerard Rooijakkers heeft het over het belang van hechting, hech
ting aan de geschiedenis van onze omgeving, onze (voor)ouders en onszelf. 
Dat hechting voor de mens van groot belang is, realiseert men zich vaak te wei
nig. Zo wordt bij alle onrust over toenemende criminaliteit vaak gepleit voor 
strengere wetten en een strengere handhaving daarvan. Maar één van de oorza
ken van toenemende criminaliteit is dat de mens tegenwoordig te weinig bin
ding heeft of aangaat met zijn omgeving. De psychiaters van de Rekkense 
Inrichting die de meest ernstige gevallen in behandeling krijgen, constateren 
vaak dat de ontwikkeling van 'hechtingsgedrag' cruciaal is voor de latere ont
wikkeling van het kind. 

Hendrik Odink 
Het belang van hechting dat moet 
de Eibergse timmerman en streek-
historicus Hendrik Odink (1889 -
1973) ook bedoeld hebben met zijn 
uitspraak: "Gelukkig de mens die 
eerbied heeft voor de streekhisto-
rie". Er wordt wel eens kritiek 
geuit op de self-made historicus 
Odink omdat de feiten door hem 
niet altijd goed nageplozen wer
den. Maar hij kon met zijn 
prachtige verhalen als geen ander 
de liefde voor de geschiedenis van 
Eibergen en het eigene van deze 
streek overbrengen op zijn lezers. 
In 1989, 100 jaar na de geboorte 
van Odink, werd een extra thema
nummer van Old Ni-js uitgegeven, 
gewijd aan het leven en het werk 
van Hendrik Odink. In dat interes
sante boekje, getiteld 'Folklore en 
Vroomheid in Berkelland' staan 
bijdragen van Hennie Wesselink, 
Bennie te Vaarwerk, Henk Krosenbrink en Wim Kemink 

Hendrik Odink. tHH9- 1973 
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De Hölter 
Er is, zoals u weet, nog een Odink die schreef omdat hij zo verknocht was aan 
dat stille en afgelegen dorp van weleer. De aannemer Gerrit Odink (1916 -
1978), aangemoedigd door zien ome oet de Hemstea en geïnspireerd door de 
grote dichter Gerrit Achterberg, heeft gedichten in het Eibergs geschreven. In 
1999 zijn de gedichten van De Hölter opnieuw gepubliceerd. Hij dichtte onder 
meer over dat stille en dooie plaatsje Eibergen: 

Maor hee of zee, dee alle dage 
Hier de kost mangs zoer vedeent 
En ook nog tied hefum te kieken, 
Den hef zich hier nog nooit verveeld. 

Eibargs plat 
Sentiment en hang naar het eigene zijn belangrijke redenen waarumme in 'n 
heuksken van ons heukske altied wat Scheppels Mankzaod te vinden bunt. 
Olde zegswiezen ofolde vete l se Is z.oas: 
"Wet iej wat zunde is?", vroog miej laatst ene. "At ow de koo in 't water drit. 
Dan hu 'j de mest kwiet en 't water kö'j neet meer drinken ". 
Dat hef de domineer op de griff'emeerde katechesaotie mie nooit eleerd. 
Wanneer u al die bijdragen van Hennie Wesselink samen zou voegen, dan hebt u 
een kleine Van Dale in het plat. 

Voorgevel van Den Borg aan de Den Borgweg te Rekken. 



-14-

Allemaul boeren 
100 |aar geleden woonden in Eibergen alleen maar boeren. De Grotestraat 
bestond nagenoeg geheel uit boerderijen. Ook de ambachtslieden, winkeliers en 
onderwijzers waren voor hun levensonderhoud grotendeels alliankelijk van /elf
verzorging. Zij verbouwden hun eigen groenten en aardappelen en hielden 
meestal één of twee varkens voor de slacht en een paar koeien of geiten. Bijna 
alle dorpsbewoners hadden een sluk|e giond ten /uiden van de Hagen. 
Het aitikel over 'Pastorieën. Herders en Heren' (no 13), herinnert aan de tijd 
waarin het beeld begon te veranderen. In 1856 vond in de kerkenraad een dis
cussie plaats over uitbreiding van de pastorie De Weeme met een studeerkamer. 
Was dat overdaad en luxe of noodzakelijk? In 1904 bij de bouw van de nieuwe 
pastorie lag de discussie al heel anders. De pastorie moest qua stijl en uitstraling 
passen bi| de villa's van de gegoede burgers die in hel wesleli|k deel van de 
Dorpsstraat (Grotestraat) gebouwd waien. Gelei op de stand en de waardigheid 
van de predikant was de oude Weeme (oude pastorie) geen passende behuizing 
meer. Een pastorie moest zich toch uitdrukkelijk onderscheiden van de oude 
boerenhuizen in het dorp. 

DoipshoenU'xj Reiiiwlink \(><)i Iwislel Nicuwsliaal Ie Iiihctgen. (Jolo./. Baalde) 
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Molen van drool Zercrl Ie Vooi-liellnnn ( foto J.Hiuike) 

De boerenhuizen in het dorp zijn nu nagenoeg allemaal verdwenen. Tn het bui-
tengebeid van Eibergen, Betrum, Hupse!, Olden Liibergen, Mallem, Rekken, 
Hollerhock, Zwolle zijn nog heel wat oude boerenerven te vinden. En talrijk zijn 
ook de artikelen in Old Ni-js over de geschiedenissen van ai of niet verdwenen 
boerderijen en hun bewoners. 

Onderstaande opsomming is onvolledig, maar geeft wel een indruk van de schat 
aan informatie die in de loop van de jaren op schrift is gesteld. 
In 1986 een serie artikelen van J.J.M. Oiniinkhof over 'De Hoj 'Ion Alviiichove', 
een hoeve die in de middeleeuwen toebehoorde aan het Stift Vreden. 
In 19X8 nr. 9 de geschiedenis van Erve Meerbeek in Rekken, een geschiedenis 
die terug gaat tot 1188 en die eindigt in 1961, toen de boerderij door brand ver
woest werd. 
Verschillende artikelen in 1987/88 over de molens van Beitrum van Mevr. M. 
Verheijen- Klein Gebbinck. Helaas allemaal vertiwenen. 
Een lijst van boerderijen in liibergen. Rekken en Beitrum uil 1584 in nr. 12 door 
drs. J.G. Smit. 
Een artikel over boerderij- en familienamen in het bevolkingsregister van Ben
nie te Vaarwerk ook in nr 12. 
G. te Nijenhuis schrijft in nr 17 over boerenbcdrijfjes in Rekken die verdwenen 
zijn. 
Onder redactie van .lohan Baake verscheen 'Oud Rekken in Beeld', een boekje 
met foto's die een beeld geven van Rekken en Rekkenaren uit de periode van 
1870-1970 
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Henk Braakman schiijlt in diveise nummeis ovei boei dei ij namen, boeideii]en 
en bewoneis in Rekken Hij maakt daarbij gebruik van informatie van wi|len 
Hendrik Jan Hartemink Hailcmink die door zijn bescheidenheid en levensver-
diiet weinig op de vooigiond liad maar met zo veel lespecl en waimte over het 
veileden wist te veitellen Lezend ovei de geneiaties en lamilies die op de boei 
derijen kwamen en gingen, kiijg je vermoedens ovei al hel hel en leed dat 
aldaar gepasseerd is 
Jan Kok veitelt in nr 47 de geschiedenis van 'De Hofstee in Beltriim 
Leo van Di]k veihaalt in nr 19 ovei de eeuwenoude boeideiij Baak in Oldcn 
Eibergen 
in ni 3 schiijtt Bennie te Vaarweik ovei Di hmirschap Hupsel m de 17L eeun 
Hiei (uit ni 2) een gedicht van J Kupei over de schoonheid van Den Hupselsen 
Es. 

Tientallen geslachten licht dit alle s al aansc houwd, 
Zee hebt er epot, ezaeid en het land ummehcmwd 
De meesten van eur hunt weer tot stof \ergaon, 
Maor d n Es den hef alle tieden deurstaon 
Bedenk, o inooien hogen Hupselsen Fs 
Dat lej veur al dee mensen ne grote vreugde hunt ewes 

Burgermanscultuur 
Je had werkpaarden en luxe paarden, boeren en gegoede burgers Een midden
stand was er nog nauwelijks De neringdoenden en onderwijzers waren, zoals 
eerder reeds gezegd, vaak ook een beetje boei omdat ze mede alliankelijk waien 
van de opbrengsten van een stukje land 
De ondeiwi|zeis voimden eigenlijk een aparte categorie Ze hadden geen iijk 
bestaan maar wel veel invloed G H Braakman schiijtt in nr 31 over de belang
rijke lol van Rekkense schoolmecslcis In Eibcigen zal dat niet anders zijn 
geweest in keik en samenleving waien de ondeiwijzeis van gioot belang Maar 
dit terzijde 
In de tweede hellt van de negentiende eeuw begon Eibergen te verandeien van 
een boerendoip in een plaats waar zich een middenstand ontwikkelde De villa s 
die gebouwd weiden maakten dat pioces zichlbaai 
Buigemeester G H Smits, de laatste telg van een geslacht dal al van 1650 
bestuursfuncties in I ibeigen vei vulde, bouwde in 1906, een villa mei een loien 
l|e aan de Grotestraat latei het gemeentehuis van Eibeigen Het huis was een 
uiting van laat negcntiende-eeuwse buigermansculluui Hennic Wcsselink vei 
telt in ni 42 de geschiedenis van de tamilie Smits 
Ik maakte al melding van de bouw van een nieuwe pastoue in 1904 die de uit
straling moest hebben van de behuizing van de gegoede burgerij 

file:///ergaon
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Heivonnde Pdstoiic uit 1904 (a/^chiokcii) { jolo I lUiakc) 

Villa Smits {i^i'incentehuis} uit 1902 
( joto I Baakc) 
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Haard in hiiriicmecstcrskamcr te Eiheri^cn {foto E.H.Wcsselink) 

Het ontslaan en de bloei van Rederijkerskamers was ook een gevolg van het 
veranderingsproces. Het waren goed opgeleide onderwijzers, beambten, winke
liers en zakenlieden die leven brachten in het dorp en het initiatief namen lot de 
zogenaamde Rederijkerskamers. Leo van Dijk schrijft in nummer 31 over 
'Rederijkers en Beniinnaars der Poëzie'. In Eibergen waren verschillende Rede
rijkamers die 'tot oefening en vermaak' poëzie en toneel op de planken brach
ten. Het ideaal, voortkomend uil de achttiendc-eeuwse eeuwse Verlichting was 
het verheffen van het volk door middel van de Kunst. Welsprekendheid en reci-
teerkunst werden belangrijk gevonden. 
De Ter Braaks en de Prakkes waren lid van "Entre Nous". Deze vereniging gaf 
rond de voor vorige eeuwwisseling een aantal voorstellingen in Hotel Het 
Wapen van Eibergen (Zaal Wormmeester). Ook in de zaal van Schuurman en in 
Hotel De Kroon werd rederijkerskunst bedreven. 
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Niets nieuws onder de zon. 
In nr. 3 schrijft F.J. de Leeuw een artikel over "'t Spieker", in de volksmond ook 
wel "De Tien Geboden". De woningen werden in 1880 gebouwd door de Her
vormde Diaconie aan de Kerkstraat, direct voorbij de plek waar later het kerkje 
van de Protestantenbond gebouwd werd. De Leeuw brengt de vroegere bewo
ners van "'t Spieker" weer tot leven. De woonomstandigheden zouden in de hui
dige tijd ondenkbaar zijn. Toch zijn de problemen in de armenzorg nog steeds 
vergelijkbaar. Dat leert een artikel over een negentiende-eeuws kerkelijk werk
verschaffingsfonds van J.J. Seeklcs in nr. 4. In de jaren 1845 en 1846 werden 
grote delen van Europa getroffen door de aardappeiziekte en mislukking van de 
graanoogst. Dat leidde tot grote schaarse van producten, stijging van prijzen en 
kommervolle omstandigheden in de gezinnen van de overwegend armlastige 
arbeidende klasse. Ds. A.J. Gooszen in Eibergen vond dat bidden om hulp en 
redding van de Allerhoogste, niet voldoende was. Hij spoorde zijn meer gegoe
de geloofsgenoten aan te beseffen dat het voorrecht der rijkdom hen slechts 
geschonken was tot hulp en bijstand van de armen. Maar ook toen klaagde men 
al over de nadelige effecten van die bijstand. 
"Traagheid, onverschilligheid en zedelijk bederf deden zich hij velen kenmer
ken, en de eerste aanvragen tot onderstand met schaamte en weemoedig hart 
gedaan, werd hij velen vervolgens eene onbeschaamde gewoonte, en zelfs hij 
enkelen de giften als eene verpligting met onverschilligheid aangenomen. " 
Daarom werd het initiatief genomen tot een werkverschaffingsfonds. Het enige 
middel tot bevordering van de zedelijkheid van de bchoeftigen is het verlenen 
van werk aan hen die tot handenarbeid in staat zijn, zo oordeelde men. 
Dat ds. Gooszen veel betekende voor de armenzorg komt nog een keer terug in 
een artikel van Wesslink over 'Kerkekamp en Schipperskamp' nr. 19. Bij gebrek 
aan financiële middelen gaf de diaconie stukjes grond in bruikleen aan armen 
die zelf geen grond hadden om te bewerken. 
Tegenwoordig heeft de overheid de rol van de kerkelijke diaconie overgenomen 
en is bijstand, onder bepaalde voorwaarden, een recht geworden. Maar de pro
blemen zijn, getuige de huidige negatieve discussies over sociale wetgeving en 
gesubsidieerd werk, weinig veranderd. 
Wie moet niet glimlachen wanneer hij in 'Boerenwerk' leest dat hoofdonderwij
zer Hoitink tijdens een ouderavond in 1908 naar voren brengt dat ondeugd van 
de kinderen vaak aan de ouders te wijten is. En meester Leppink wenste iets te 
zeggen over de verveling van het kind waardoor het vaak genoodzaakt was zijn 
vermaak te zoeken in het slenteren op straat. "Het is de plicht der ouders voor 
hen werk in huis te vinden, hetzij geestelijke of lichamelijke. Beide is voor een 
goede opvoeding een vereischle". 
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Wied van hoes 
'Hoo 7 kump dat Möllenkempken de hele wereld uover geel', vertelt Ben Oltwa-
ter in nr 17. Möllenkempken speelde vroeger altijd op boerenbruiloften op zijn 
harmonica. Wandtegels met afbeeldingen Möllenkempken werden gretig 
gekocht in Hollandse winkels in Amerika. De Eibergse harmonicaspeler is zelf 
nooit wieder as twee uur van hoes ewes. 
In nr. 8 vertelt Th.P. Vrakking uit Bussum over een boerenzoon uit Beltrum die 
emigreert naar het verre Holland. 
In de nrs. 37 en 38 vertelt Hennie Wesselink uit 'Brieven van Landverhuizers'. 
In 1847 was Gerhardus Hagens de enige uit Bibergen allomstige landverhuizer 
van een grote groep Achterhoekers die omwille van de geloofsvrijheid emigreer
de. "Afgcscheidenen"(Christelijk Gereforneerden) werden in de negentiende 
eeuw onderdrukt door kerkelijke en burgerlijke overheden. Velen zijn vertrok
ken naar de "Nieuwe Wereld" om daar een nieuw bestaan op te bouwen, "l Was 
geen weelde dee eur deed gaan, ze waarn hier ok geerne ehleven." Het kostte 
moed en geloof om zo'n onderneming aan te gaan en voorgoed afscheid te 
nemen van familie. 
Wanneer het overzee goed ging dan wilde men dat ook wel graag laten weten. 
Zo schreef Frederik Jan Bocvink in 1890 vanuit Amerika aan zijn broer: ". . . 
want als ik op mijn varkens zie, dan weet ik zeker, dat ik er meer vet maak dan 
alle boeren uit het Loo met mekaar." Uil 'The Boevink Hislory'm nr. 4. 
"Wie op God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd", schrijven de geë
migreerde Anlvelinks aan achtergebleven familieleden in Rekken. Uit de brie
ven van 1910 - 1920 blijkt het verschil in welvaart tussen de Amerikaanse en de 
Nederlandse tak. 

Mölliikciupkeii luc'l 'iiioiiicd' cii Bennie Ollwaler. (foto Bennie Ollmiler) 
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Wiin Keiiiink veitell in ni 11 ovei De laatste reis \an Herman \an ckii Wcfner 
(Bennink) uil Rekken De/e had in de 'Nieuwe Wereld' zijn geluk bepioetd, 
maar keeide teiug naai Nedeiland Hi) had in Rekken naai Amerikaans voor
beeld tiattoien en de maistultuui m de landbouw geinlioduceeid De/e ondei-
nemende Rekkense weieldbuigei veiongelukte toen in 1952 het KLM loeslei 
Koningin Juliana' bij Frankturt neeistortte 

in ni 16 hel veihaal van Wim Kemink ovei Hendrik Veldman, die in 1872 zijn 
boeiden] m Mallem veikocht om met /ijn ge/in hel geluk ook in de 'Nieuwe 
Weield' Ie /oekcn, en diens /oon Hendrik Jan De/c biachl hel in Ameiika van 
loop|ongcn lot vice-piesidenl van de Genei ale Synode Toen de/e in 1913 enke
le maanden teiug was in Nedeiland, bleek hi) in /i|n hail een eenvoudige Mal-
Icmse jongen Ic /i|n gebleven / i | n hailewens was /ondag te mogen pieken in 
de kerk van Eibergen Het werd hem iiiel toegestaan dooi ds Boorsma 
Later, in zi)n memoires, maakl hi) geen melding van de/e lelcuislelling Terug
ziende op /ijn leven besluit hi) mei SOLl DLO GLORIA God alleen de eei 
Wanneei je je lealiseeil, dal in Amciika veel na/aten wonen van mensen die 
heel lang heimwee hebben gehad naai een geboortedoip een vaderland en een 
Europa die allang niel meci beslaan dan begrijp je soms iels belei waaioin pie-
sident Bush /o vaak vol oveituiging loept "God bless America" Vioegen dach
ten WIJ in Nederland ook dat God, Nedeiland en Oianje een due eenheid was en 
dat we dus automalisch hel gelijk aan on/e kant en de bescheiming van de 
Allerhoogste hadden 

Het af}»ele}ien, achtelo/e dorp en de wereldgeschiedenis 
Hoe algelegen Eibergen in hel veileden was, ga )e [c des Ie meci icaliseien wan
neer je leest ovei de belabbeide ontwaleiingssilualie in hel sti oomgebied van de 
Bei kei m de negentiende eeuw 's Zomeis stond de Bei kei bijna dioog, een 
groot piobleem vooi de beikclschippers, en in peiioden met veel regenval over
stroomden grote delen van hel Bcikeldal De Bei kei was vaak niel bevaaibaar 
en op andeie momenten waien de wegen onbegaanbaai Een exlia moeilijkheid 
was dal molenaais het wateipeil /o hoog stuwden dal ci soms geen houden meer 
aan was Al in 1862 werden pogingen gedaan om walci schappen vooi de Bei kei 
en de Regge op te iichlen Koning Willem lil gal de gedeputeeiden van Oveiijs-
sel en Geldeiland loeslemming om de beliokken gemeentes te machtigen met 
elkaai in ovei leg Ie lieden Besluuilijke problemen maakten dal de inilialieven 
stuk liepen Pas in 1X82 kon hel Waleischap van de Berkel woidcn opgericht In 
de laien dertig van de twintigste eeuw weid het Twentekanaal gegiaven en dat 
leek veel op de plannen die in 1860 1870 mislukten 
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Intormatie uit een ai tikt! van Henriette Marsman-Slot in ni 25 Kamdnaltc 
van Berkel en Ref>f^e droom }>ehleven of werkelifkheid i>ewoidin^ hn ni ^0 
'De Berkel en haar Waterschap' van Bennie te Vaaiweik 
In 1884 weid I ibeigen aangesloten op het spooiwegnet en veidwenen de dili 
gencediensten in 1938 moest die romantiek van de treintjes ai weei wi|ken vooi 
de efficiency van de bus 
Al gciuime ti|d vooidat Bello' /i|n laatste lieiiiiit uitlloot staitte de Eerste Bus 
Dienst ündeineming (L B D O) Ben Aiink veitclt in ni 16 ovei Armk ziene 
husse' die toen nog 'Reiswagen' heette De E B D O trachtte /ich tegen dc 
komst van de GTW te vei/etten maai was uiteindelijk gedwongen /i|n tontes 
sies aan de GTW te vei kopen 
Nog steeds is lei/cn van en naai Eibcigen tot op /ckeie hoogte een probleem 
Denk aan de Twenteioute 
Toch was dat afgelegen doip een deel van dc weieid 
In nr 10 een artikel van Hcnnie Wcssclink over Eihergen in 1938 en de Wereld 
van Toen Berichten ovei de onwceiswoiken die /ich samenpakken boven poli
tiek Euiopa, de 'noimvei vaging' die plaatsvond dooi gemengd /wemmen toe te 
staan ni het nieuwe /wembad bij de Mallemse molen, de |oden dic in Wenen 
gedwongen werden om met tandenboistels de stiaat Ie leinigcn en de veihoging 
van de |aai weddes van dc beide Eibeigsc wethoudcis van 1370,- naar 1450,-
Geida Roes veihaait in Old Ni-js ni 9 ovei haai opa, G ter Wceme Hij was 
agent-correspondent van de Gelders Overijsselse Couiant en het Eibergsch 
Weekblad 
In een mul en sloliig doosje vond /i) oude klanten vanal 1905 Tussen de lecla-
mes van plaalseli|kc winkeiieis vooi sago, giicsmecl en versgcbiandc kotlie, de 
belichten over een weikman te Berlijn die zijn tong uitstak naar de kei/er en 
negen maanden kieeg (1907) het huwch|k van Juliana en Bernhaid (1936), de 
ooilog in de Balkan (1940) en het niet toedienen van de laatste sacramenten aan 
stervende nationaal socialisten 
Soms h)kt het alsol dc weieldgeschiedenis voorbi) gaat aan een algelcgen doip 
in de Achterhoek / o lees ik dal de kiuisvcieniging in Beltium in 1942 gewoon 
doorging met haar activiteiten Men tobde met andere pioblemen dan die van de 
ooilog De vioedviouw was tiouwluslig Men was bang dat / i | al en toe haar 
wcik/aamhedcn niet /ou kunnen vciiichlen en dal dokloicn dan meer en meei 
haar plaats zouden innemen in 1944 woidt daarom besloten dat bi| dc aanstel 
ling van een nieuwe vioedvrouw uitdiukkeli|k in hel conti act /al staan dat het 
besluui bi| een eventueel huweli|k het lechl /al hebben haai te ontslaan (/ie De 
ontwikkeling van de i>fondlHuh:ori> m de mnucnschap Bcltnun , deel 2 van 
H E Grobbee, nr 33) 
in ni 2 demonstreert een vcihaal van I J de I eeuw ovei dc lamilie Bouquie hoc 
dat aehtclo/e en algelcgen doip Eibeigen waai ogenschi)nli|k hel giole wcicld 
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gebeuren aan voorbij ging toch een levend ondeideel was en is van de vadei-
landse geschiedenis Wanneei u vanuit Eibeigen richting Haaksbeigen gaat dan 
moet u /ich eens lealiseien dat die oude fabiiek tcgenovei 't Tolhuis, waai in nu 
Gemavo gevestigd is, ei nooit had gestaan wanneei niet in 1X10 in Biussel een 
groot opioei was ontstaan tegen de samenvoeging die in 1815 had plaatsgevon
den van Nooid en /uid Nederland (België) De opstand der Belgen in 1830 was 
voor Jean Baptiste Bouquie, die in Biussel een hooggeplaatst ambtenaar was 
geweest in dienst van de Nedeilanden aanleiding om met /i)n ge/in uit te wij
ken naai Nedeiland De 1 eeuw vioeg /ich al waaiom een hooggeplaatste amb-
tenaai en kapitaalkrachtig man als Bouquie /ich vestigde in /o n armetierig 
dorp als Eibergen in die tijd toch was De reden was eenvoudig Hiei waien veel 
goedkope aibeidskiachten en veel kleine boeien en aibeideis waien al vet-
trouwd met het weven omdat /e een weefgetouw thuis hadden Bouquie bouwde 
in 1814 aan de Haaksbeigseweg een giote, voor die tijd modeine weveiq 
Opmerkelijk is dal sindsdien aan hel uiterlijk van die fabriek weinig is veian-
deid 
Soms kiijgen we in Old Ni |s ol themanummers van de hisloiische kiing nog 
eens les in vadeilandse geschiedenis van on/e 'meestei Wesselink' Hi| veitelt 
in de nis 34 en 35 ovei de 80 |aiige oorlog en de Vrede van Munster in 1648 
De moiaal van het veihaal is dal ooi log nooil iets oplost Na de Viede van Muii-
slei viel Europa uiteen in een lappendeken van onalliankehjke staten en slaatjes, 
ledei met hun eigen expansiediill en de daaimee gepaaid gaande ondeilinge 
rivaliteit De lekening kieeg Euiopa gepiesenleeid in de twintigste eeuw Vadei-
landse geschiedenis, maar iedere keer weet Wesselink even terug te schakelen 
naar de siiualie in Eibeigen 

Tastbare herinneringen 
Zojuist noemde ik de oude labiiek aan de Haaksbeigsesliaal die ons ei aan hci-
mnert dat de gang van zaken rn Brussel m 1830 invloed had op wal in Eibeigen 
gebeurde 
Er /ijn tastbare overblijfselen van een geheel andere orde, zoals het allaai in een 
oud kabinet op de /older van Eive Wissink te Zwolle In hel geheim weid daar 
vioegei de H Mis opgediagen Na al die eeuwen staal het ei nog steeds 
Ol de Keikdqk in Hupsel Die naam hciinneil aan de Iqd waaiin ik gelovigen 
uil Hupsel en veideiop in Zwilbiock naai de keik gingen Omgekeerd was de 
Heivoimdc Keik in Rekken een vluchtooid vooi onderdiukle heivoimden in 
Vieden 
Zi) herinneien cum de godsdienstige onveidiaag/aamheid die van Î SO lol 1800 
heel wat godsdienstoorlogen in West-Europa veiooi/aakle en waai van we lol 
de dag van vandaag nog in ondermeei Noord-lei land de gevolgen /len U leest 
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Erve Wissink te Zwolle, {foto Hert van der Ziel) 

daarover in de nummers 32 en 33 waarin Hennie Wessclink schrijft over 'Ker
ken langs de grens'. De kerkstrijd was vooral een strijd van de machthebbers, de 
gewone bevolking schikte zich en trachtte er het beste van de maken. In Eiber
gen heeft tijdens de Reformatie geen beeldenstorm plaatsgevonden. Dal /al wel
licht verband houden met de bekende gemoedelijkheid van de Achterhoeker, 
maar ook met de onzekerheid wie in deze strijd uiteindelijk aan het langste eind 
zou trekken. Toen de bisschop van Munster de oude orde wilde herstellen en 
met zijn soldaten Eibergen naderde werd Willem Sluiter, predikant te Eibergen 
van 1652 tot 1672, door een rooms katholieke buurman bijtijds gewaarschuwd 
zodat hij nog kon vluchten. Willem Sluiter stond bekend ais milde man maar 
was wei bang voor het roomse gevaar. Hij was in i67{) op sacramentsdag naar 
Zwilbroek geweest om uit eigen waarneming te kunnen oordelen over "'t 
vreemt bedrijf' daar. Hij liet zich vervolgens nogal laatdunkend uit over de Hei
lige Mis. 
Over wal de ontwikkelingen in Europa vanaf 1500 voor ons dorp hebben bete
kend en over de kerkgeschiedenis en de Reformatie leest u ook veel in het 
prachtige bock 'De i>eschiedeiüs van de oude Si. Mattheus van Eihergen', van 
Hennie Wesselink. 
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In dal boek ook het veihaal ovei het doopvont uil ±1250 dat bi| de lestauratie 
van de keik onder de giond weid gevonden In ni 44 verteh Wohei Odink onder 
de titel Heiligschennis , hoo te as hossel van een )aor ol vieltiene in 1971 een 
vakansiebaantjen had Biej de lestauiatie in 1971 mosse graven in de kaïke, 
ondei leiding van een archeoloog Hij beschadigde het doopvont waai hij op 
stuitte, maai het weid traai gerestaureerd 
In nr 25 vertelt J J Olminkhot over de nieuwe St Mattheus en wat daaiaan 
voorafging De soldaten van Napoleon hebben in 1795, 180 )aai na de Relor-
matic, vrijheid van godsdienst gebiacht Op 9 augustus 1795 weid in Bibeigen 
vooi de eeiste keei de Heilige Mis opgedragen door een patei van het Zwil-
broek Hij verwijst daarbij naar het boek van F J de Leeuw 'Mattheuskerk Eiber
gen 50 /aar' Aanvankeli|k kcikte men in het huis dat stond op de hoek van de 
Grotestraat - Whemcidijk In 1875 weid een i k keik gebouwd die in 1935 al in 
zo'n slechte staat was, dat deze moest worden algebioken Zej werd vervangen 
dooi de huidige ik keik St Mattheus, gebouwd in 1935 Olminkhot herdenkt 
hetgeen het vooigeslacht heeft moeten doen om als looms katholiek te leven en 
de lange wegen die men moest afleggen om in gebed samen te kunnen /i|n 

Het verleden is ons eniĵ e kompas voor de toekomst 
Indrukwekkend /i|n de boeken van Hennie Wesselink ovei Eibcigen in de 
Tweede Weieldooi log 
Kom vanavond met verhalen deel I, 2 en ? ovei de jodenvei volging, o a ovei 
de ramp die /ich in het Hoonesbos voltrok, ovei de moed dei machtelozen, 
gewone Eibeigse burgers die in vei/et kwamen, ovei Vooitleven /ondei 
vrede", "Alle malen /al ik wenen ' en "Hoe de oorlog is veidwenen" en nog veel 
meei Hondeiden mensen hebben Wesselink de bouwstenen geleverd vooi de/c 
boeken En hoewel de/e boeken nog maai een deel bevatten van wat /ich 
desti)ds allemaal heett afgespeeld, geven ze ontzaglijk veel interessante en 
bovendien leei/ame inloimatie Wat de geschiedschrijving van Wesselink bij-
/ondei aansprekend maakt is dat bij alle informatie over de ooilogsgeschiedenis 
in biede 7in, taliijke gewone Eibcrgse mensen in de veihalen liguieien Dat 
maakt dat de geschiedenis dichtbi] komt Je kent de mensen en de lamilics of 
hun namen en de straathoeken ol andere plaatsaanduidingen en ]e realisedt |e 
des te meei dat wal toen hiei in Eibergen gebeurde op vele plaatsen eldeis in de 
weield nog steeds gebeuit 
Het veileden is niet vooibi) Wanneei we ei geen leiing uit liekken en on/e ogen 
sluiten VOOI wat ecidei gaande was, dan zullen we onaangenaam verrast woidcn 
dooi heihahngen die plaatsvinden 
Velen leven in de illusie dat het met de geschiedenis gedaan is 7i| /len het ver-
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leden als een geiieel van overwonnen slandpunleii, als de oplelsom van alles wal 
niel meer Ier zake doel. lin daar ligl lui Juisl hel probleem volgens de in novem
ber 2003 overleden (ironingse professor en hislorieus lirnsl Kossmann. Hij 
beweerde dal hel verleden ons enige kompas voor de loekonisl is. Zonder kennis 
van haar verleden raaki een samenleving verdwaald. Men /egt vaak dal hel ver
leden geen belang meer heel'! onulal on/e lijd /o snel veranderl. Dat is wel hel 
sleehlsle argiimenl dal men bedenken kan legen hel belang van gesehiedbeoefe-
ning, vond Kossman. .luist een snel veranderende lijd behoeft historisch besef 
om /ijn eigen plaals te bepalen, daar/onder verdwaalt hij in /ieh/.elf. 
Kossman was een hislorieus die /ieh realiseerde dal wij /ijn wal het verleden 
van ons gemaakt heeft. Kennis van hel verleden is de bron van on/e identiteit en 
zelfinzicht. (NRC I 1.11.03, artikel van I'Vank Ankersmil) 

Kortom: Old Ni-js is ter leiing en vermaak. 
We hopen u nog heel lang van dienst te kunnen /ijn met veel old ni-js. 

Bert van der Ziel. 
Januari 2004 

Kom vdiKivoiid iiicl vcriuilcn 
Hoc (Ie oorloi^ is vcrdwciicii 
lui licrlKhd ze liondcrd iiitdcii 
Alle mal en zal ik wenen, 
(nil Vrede van Lea Vronuui) 

b.H, Wesselinl< 

KOM VANAVOND 
MET VERHALEN 
EIBERGEN IN OORLOGSTIJD 

Deel 3 
Hoe de oorlog 
is verdwenen 

Uitgave: Historisclie Kring Eibergen, 1995. 
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Krve Bruinink, scholteboer in Ilupsel 

l.iĵ ĵ iiiji en yniofte 
bive Hinnnnk ooispionkeh)ke n.i.un Hiuennik, ligl in Hupse!, vioegei wi|k C, 
de enige wi|k v.in I ibeigen, die mei a.iii de Berkel giensde 
Ciaande van hibeigen ovei de Hupselseweg (Ihans Kielteweg), kan men na luim 
2 km schuin lechls een /andweg inti)den de l?iuminkdi|k, die achlei hel eive 
Biummk langs loopl en bi| de Devenleikunslweg oveiga.il in de Meeneweg 
Men ii|dl dan achteilangs de boeideii| /o n 2 km dooi de Lmdeii|en van Biui 
niiik Volgt men vanal de Molenweg de llu|iselseweg dan woidt de/e tol aan de 
Deventeikunslweg gellankeeid dooi viei "Biuinmk"boeideiiien, leehts hel eive 
Biuimnk /ell (in de volksmond Schaipeit) en links liungeimk ( op Nieuw Biui-
mnk) en even laki uehls (iiool Wassmk van l'.is Op en links (noot Wassink 
van Nieuw Pas Op 
Vioegei liep ei een lietsp.ul van.il de Kielteweg (i's lol a<in de alweg naai 
I llungeimk, Kielteweg 69, dwais tlooi de weiden Dus /owel de Biuinink- als 
Pas-Op boeien moeslen mei hun kanen steeds de Biuininksdi)k nemen en via de 
achtei/i|de w^m hel eil van l^iuinink hun weg veivolgen De llu|iselseweg /oals 
wi) the nu kennen, was in l'̂ 'S'S nog een lulle /<indweg lol aan de Devenlei 
kunslweg Hiei, op de giens v.iii de lluiiselse maik met I intvelde en hel Anslei-
veld lagen vioegei uilgestiekle heidevelden, waai van tie meeste behooiden lot 
hel eive Biuinink, dal in 1X6! maai ovei helst 200 ha .lan gionden op I ibeigs 
giontlgebied besehikte liet w.is hel gioolsle boeieneil van heel I ibeigen In 
1843 bi| tekening v.in dt Ilupselse m.iik tlooi W<iaiulei Boei man loen boei op 
Biuinink weid tie/e tian ook "Seholte Biinmnk genoemd Wie leahseeil /leh 
dal, als hi| ovei de Hupselseweg de/e wal laag en tlaaitlooi onopvallend gelegen 
boeiden) passceit' 

Oiulordoiii. 
Ik l cive Biumnk is al heel oud Hel outlsle lol nu lot gevonden sehiilteli)k 
tlotumenl beliellende eive Brumink bevindl /icli in hel Slaalsarchiv te Munslei. 
Hel IS een akte van 16 okU)bei 1401, waaibi) Hiniich v,\n Boieulo, gehelen van 
Dotlmckweitlen /i|n viouw lulle en hun twee kintleien Himich en Lissbett, het 
eil en goeti Biu(n)ingh(k) m tie lieeili|klieitl Boitiilo keisjiel I ibeigen en buui-
sch.ip llupslelo gelegen, veikojien a.in |onkti (ii|sbtil \an Bionkhoisl lieei van 
Boitulo ( gegevens B H M Ie Va.iiweik) 

D.in IS ei een pathltonliati uil 1707 dal /ILII bevuull in hel Koninkli|k Aithiel 
van hel ji.ileis Nooidtnuk D.iaiiii slaat "Biummck, sijude een volle I ive s.il 
|aeili|ks een vasle geltlpii|s dotn v.in II 250 en ( boveiuhen) oj-) M.iy telkens 2 
veikens t)l ^ gulden lol keui van tien lleei tlii| veile llameln, 2 dag gias niaijen 
ol 1 gultlen, I vi)m roggenstio en 1/2 ooil gewiis en sal tie bt)uwman dicne als 
tie laelsle mael" 
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1.1 \ (• HI UIIIIIIL (Idimlu'ldlo) 

\u iSllH 

ik 
ïm 

fi^'^ptil 

Nicuw Biuiiiiiik (Idiiulu'lolo) 
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Comparant (in dit geval de pachter) moet vanaf 1719 jaerlijks boven de gewone 
pagte op den Hoogen Huyse ( te Borculo) een schepel aardappelen leveren. De 
comparant was ene Gerrit Bruijninck. 
De pacht was in 1668/1669 groot 229 guldens (betaelt bij afrechen). 
(gegevens B.H.M, te Vaarwerk). 
(hameln /ijn schapen, 1 vijm was 100 garven rogge, 1 oort was niet alleen een 
kwart van een stuiver, maar ook een stukje land. Een schepel is ± 10 liter. EHW.) 

Kerkelijke verplichtingen. 
Naast bovengenoemde afdrachten rustten er op Bruinink ook kerkelijke plich
ten: Het moest voor het "Weeme Arve"(waar de pastoor op woonde) en "aen 
den koster" jaarlijks een schepel en een spint miskoorn leveren. (Daarvoor had 
de pastoor de plicht om een of meer missen op te dragen), (gegevens B.H.M. te 
Vaarwerk). 
Na 1815 kwam aan de/e verplichting een einde, maar een aantal boeren bleef 
nog wel honderd jaar de gewoonte trouw om van de slacht een 'schelharsle" 
(een stuk varkensrib) bij de dominee en pastoor te be/orgen. 

(Jeen Heerlijk Bezit meer. 
in 1723 wordt het erve Bruinink privé-bezit, zo blijkt uit een officiële koopakte 
uit het rijksarchief te Arnhem van dat jaar. 
"Hooggeboren Graal en Heer Frederick Henrich Graaf tot Limburg Bronkhorst 
verkoopt het hele erve en Goed Bruijnink in Hupsele gelegen met zijn oude en 
nieuwe rechten en gerechtigheden voor 7800 gid. tol 20 st. het stuk". (Elke gul
den was dus 20 stuivers waard (EHW). 

Elf generaties op Bruinink. Bruinink-Bocrman-Groot Was.sink- Hunj;erink-
Scharpert- Baak. 
Van de ell generaties droegen de eerste vier, van 1635 tol 1820 de naam Brui
nink. 
Tot 1800 gaat het de Bruininks voor de wind. Jan Bruijnink kocht in 1750, 
samen mei /ijn /wager Henninck uit Noordijk, het erf en goed Lcussink in 
Haarlo. (12 morgen groot). In 1722 hadden /e al het 'plaalsjen de Scheper' (7 
morgen en 430 roe), verworven en in 1714 het grotere Weerbekke ( 10 morgen 
en 1170 roe). 
in 1775 werd Geverinck onder Beltrum, (19 morgen), tot dan eigendom van 

de adellijke familie van der Capelle-Nagell aan Bruinink overgedragen. Dat 
lelde lekker aan. In 1797 volgde 'den Pot' aan de Rekkensewcg. Thans bekend 
als Wennink-Potman. Een niet /o grool erf mei de gronden Polsgaarden en Pots 
Zengelhorst, samen 3 morgen en 1400 roeden, (circa 5 bunder) Daarnaast had 
Bruinink nog i/4 deel van het Ru.skcnmors verworven (in de Hoonte onder 
Neede), groot 6 morgen bos en 334 roeden weiland. In totaal meer dan 60 bun
der. 
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liocuicni l'(i\-()p vtiiiiiil lic lm hl. Noi^ ^onili'r niciiwhoiiw. (jolo jdiii. (irooi WasMiik) 

Ter oriëntatie. Het blijkt, dat de notaris in 1X19 voor de maten nog niet het 
metrieke stelsel hanteerde. Gemakshalve werd een morgen vaak gelijk gesteld 
met een bunder, die weer 700 roe groot was. I'̂ HW. 

Zo groeide van 1700 tol 1X00 het be/it voortdurend, lin ook aan geld ontbrak 
het /e niet, want bij de boedelbeschrijving van 1X17 blijken er dertig posten van 
uitstaande gelden aan obligaties en leningen aan personen uil liibcrgen te zijn, 
samen ter waarde van circa il 20.()()(),- . l:r waren toen nog geen banken; wie 
geld nodig had, wendde zich tot rijke boeren. Bruininks stonden toen dus als rijk 
bekend. Misschien werd hij daarom als scholte aangemerkt. De naam scholte 
komt voor het eerst voor in 1717 bij Jan Bruinink. 

Het woord scholte komt van het Duitse "Schulthciss". Schuit = schuld en heis-
sen = opeisen, invorderen, lien scholte (boer) zorgde namens de grondheer voor 
de invordering van de verplichtingen ( cijnsen en betalingen in natura) van de 
onderhorige pachters. Bruinink was een 'vrije' boer en had pachters, die aan 
hem pacht verschuldigd waren. Missciiien onislond daartloor tie titel 'scholte' 
voor Bruinink, een boer met aanzien en bezit. (lülW) 
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Familiehiiwelijken en raniiliclranedies in de iie^entionde eeuw. 
In I7S6 trouwde Jan Willem Bruijnink met zijn nicht Willemina Bruijnink doch
ter van Waaiider Bruijnink van (ïriesen op 't Loo. Het zou de inleiding zijn tot 
een tragedie, die zich uitstrekte over twee generaties. Uit dit huwelijk kwamen 7 
kinderen voort, waarvan er drie slechts korl leefden. De oudste zoon overleed 
loen hij 22 jaar was, twee jaar na zijn vader; tic andere zoon Waaiuler, 1') jaar 
oud, een jaar na zijn moeder. De twee jongste dochters, Hendrica en Aaltjen, 
resp. 15 en 13 jaar, bleven alleen achlcr op de grote boerderij. Wal een tragiek. 
Ze kregen als voogd .lannes Boerman uil Markvelde en als toeziend voogd Ger-
rit Jan Huiskes, ooms van vaders en moeders zijde. 
Het is niel uitgesloten, dat haar oom Jannes zijn zoon, de éénentwintigjarige 
Waander naar Bruinink stuurde om daar op de boerderij te assisteren. Het kwam 
er na enige lijd op neer, dat hij zich ook anderszins over Hendrica ontfermd had, 
want toen ze nog maar 18 jaar was, trouwde ze met Waander. Haar volle neef. 
Hun zoon Jan Willem werd al na zeven maand na de huwelijksdatum geboren. 
Ze hadden dus wal onzorgvuldig geknuffeld. Haar zus Aaltjen trouwde twee jaar 
later mei Waanders broer Garril Boerman. Ze was toen ook nog maar IX jaar. 
Ook een 'inteelthuwelijk' dus. Misschien is eenzaamheid van deze twee meisjes 
een verklaring van hun 'inteelthuwelijken'. Aaltjens huwelijk duurde maar kort, 
ze overleed in 1S29, nog maar 27 jaar oud. Misschien is haar daardoor veel 
bespaard gebleven, waar haar zus met Waander mee Ic maken kreeg.. . 

,V;(7/ii l'(l\ <>/>, ku'llcwfi; //. 
I'diii. I). drool Wii.wink, llicins konipccrl'ocnlcrij. 



-32-

HocdelsclK'idiii}^. Itriiiiiink in (weeën. 
Toen Jan Willem l^riimink in 1809 overleed, moesl er een boedelscheiding 
opgeniaakl worden. Dit had blijkbaar veel voelen in de aaide, want /e kwam pas 
in 1X18 geieed Toen waien de moederen /oon Waaiulei inmiddels oveileden. 
Alleen de Iwee dochleis ileiuliic.i en Aall|en leeltlen nog en deelden de boedel, 
liinmmk (inmiddels Boeiman) laakle daaulooi vi)l |xiehlboeideii|en kwi)l: "I 
Leussink, de kuskemors in de llooiile Ie Neede, 'l (ieveiink m Bellium en Pot- ., 
man aan de kekkenseweg in liibergen, samen /o 'n 47 bundei. Die gingen naai ii 
Hoeiman in Maikvelde ondei Diepenheim Biuinink bleel vooieeisl nog gioot ii 
genoeg mei alleen al 30 h.i m en loiul de Iliiiiselse es, de paclilboeideii)en l'as-
ü p , de Scheper, Kieltcweg 96, Weeibekke, lubeigseweg 6 in Lintvelde en nog 
23 losse, verspreid liggende stukken bouw- en weiland, samen meei dan 7 li.i. 
Het totale grondbezit bedroeg in 1861 nog 199 ha volgens de belastingdienst. 
Meer dan ^i) bunder lagen in eerste instantie op en loiul de llupselse es, maar /e 
stiekten /ich uil lot ovei de huidige Deventei kunstweg langs de Meenweg. 
Da.ii lagen niet .illeen bouw en weilanden , ma.ii ook de oiimisbaie heitlegron-
den, meer dan 23 bunder, die de plaggen leverden voor de polslal. Daar waren er 
's winters karrenvrachten van nodig. Daarnaast be/al l^ruinink nog enkele tien
tallen 'losse'gronden overal verspreid, waaronder in Olden b.ibergen bi| de 
Stokkersbrug en grote weiden iii hel Smimelmk langs de R.imsbeek, w.iai van de 
laatste percelen vooi enige jaien aan de gemeente l',ibeigen weiden veikocht in 
velband met de uitbiciding van hel dorp. Hén van die stukken was het Spmlsiuk-
ke aan de liondevoorl en daarnaast het stuk grond, waarop in 1953 de Lageie 
landbouwschool weid gebouwd (l'.en spint was ± 2.30 m2 gioot ). 

Iliiwolijkslra^cdic van Waander Hoernian (17% - 1X64) en niclU Hendrika 
Hriiinink(IS()2-lS74) 
Met dit huweli|k veiandert de naam Biuinink in Boerman. De ouders van Waan-
dei en llendiika waren neel en nicht. Waander en Hendrika ook De/e inteelt 
/OU verdrietige gevolgen hebben 
W.uindei en Ilendiika kiegen 6 kindeien, waai van hel tweede, vieide en /esde 
bliiul waien: /oon Jiinnes, (1820-1836) en twee doehteis, I.mn.i (ieeitiui (1823-
1890) en Janna ( I842-I9L5). 
De oudste /oon Jan Willem ( 1820-1861) tiouwde in 18.36 met Beieiulma [ 
Bcrendsen uit Boiculo Koil nadat hi{ iii 1861 oveileed, weid /ipi /oonlie Lm 
Willem geboien. / i | n vrouw voelde /icli bli|kbaai bi| Biunink met thuis Daai f 
/waaiden nog de oudeis van haai man de sceptei en bovendien /alen ei nog 
twee blinde vrouwen in de keuken / e veitrok spoedig met haai kind n.uii h.iai 
moeder, die het jongetje opvoedde, ook toen / i | , Berendina, enkele jaren later 
hertrouwde met Jannes Boerman uil Maikvelde. Weer dik familie dus. Waaiom 
/e haai /oon niel meenam, toen /e tiouwde en ook waaioni de/e Jan Willem als 
oudste /oon van Wa.iiulei Boeim.in met de ojivolgei o|i Biiiinink weid, is een 
laadsel IIi| kieeg van Biuinmk als eilenis wel een hele bocideii| (Wceibekke) 
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iiiee en de lesl van v.ideis deel 
De dochlei Willemina Johanna trouwde mcl Hendiik lan Ie Vellluiis op Vels 
(lussen HoKulo en Neede) en kieeg boeideii] (leveiink in Iklliuin mee <ils 
hiuidsschat liet a.intal hoeideii|en, dat liiuinink he/at, weid daaidooi kleinei 

IS65. I<':iiiiilieiiaiiin op erve Itriiiniiik wordt (Üroot Wassink 
Op Biummk hieven loen twee hlinde dochteis ovei lanna (ieeitiui en lanna. 
Dat waien geen aantiekkeli|ke luiweli)kscaiKlidateii vooi |onge boeien)ongens 
Men vond een oplossing dooi blinde Janna Geeiliui na de dood van haai vader 
Ie laten tiouwen iiiel de knecht lan lierend Ciioot Wassink (IXdS) / e was loen 
al 42 )aai / e kiegen het keuteiboeidei i|t|e (de kaleistede) Klein Hiuinmk, 
genoemd naai de voiige bewonei Klem Biumink die n.iai llulshol .uin de 1 int-
veldseweg was veitiokken 

Pas-Op 
Bij het boeideii|t|e Klem Biuinink l.ig nog een halve buiidei woeste giond, de 
Pas Daai was een dooigang dooi tie llupselse landweei 1 n daai moest dus 
opgepast wolden d,il hel eigen vee iimneii tie m.iikengien/en bleel en andei vee 
en wilde tlieien weiden geweeitl Dal was tins een Pas Op 
DcKii op Pas Op kwcUii lanna (ieeitiui met lan lieientl (iiot)l W.issink Ie wonen 
Hel luiweli)k duuide 2") |aai lt)I 1S')() loen t)veileetl I.inna deeiliui Kintlei-
loos / e had wel één kind nog tei weieid gebiacht, nuuii tial w.is levenloos 
geboien 

De antleie blinde tlt)elitei lanna ln)uwde tweema.il I eist m 1S72 met 1 heodt)-
lus Albeitus Chiisloilel (iiool W.issink, een jongeie bioei van l.in Heiend De 
familien.iam weitl loen (noot Wassink lli| en laiin.i kiegeii een knul, Ileiuliika 
Wa<iiulim.i(IS7^ 19U) 
lanna's man oveileetl in IXX2, 46 jaai oud / e wooiule tiaain.i ach! ja.ii mei h.i.ii 
tlt)ciileil|e op tie boeitleiij 
Maai loen lanna deeitiui op P.is Op in 1S')() oveileetl, kwam ha.ii man lan 
Heiend ai g.inw oji hel itlee om Ie liouwen mei l.inii.i op tie grote boeiden). Hij 
wachtte de iouwpein)tle van tt)en, een |aai, niet al en heiliouwde na neuen 
ma.ind met Janna lli) was toen geen keuteibt)ei meei, maai bt)ei op Biuinmk 
/.ikeli|k ge/ien een mooie piomt)tie Uit dit huwelijk weiden geen kmtleien 
geboien 
Op de Pas-Op kwam een neef van lan Heiend te wt)nen Dit geslacht riUK)t 
Wassink wot)nl nu nog op Pas-Op en Nieuw Pas-Op Op eive Biuinink waien 
zonen sch.iars Als gevolg daaivan wi|/igde de lamihenaam op Biuinink in de 
twintigste eeuw iu)g tliiem.i.il V.in llungeimk weid hel Schaiiieil en sinds kt)it 
B.iak 
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One licslachlen Bruinink: 

Blinde Janna Groot Wassink- Boerman 
{op de foto 34 jaar). 

Kleindochter llendrika (Dika) Scharpert -
Hungerink, laatste Briiinhik-lel)^ op Bniiiiink. 
op de foto ± 25 jaar. 
(Familiefoto's). 

Dochter Hendrika Wcnulrina 
lluni^erink - (Irool Wassink 
{met knipmuts, op de foto 
± 50 j(iar). 
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1895. Familienaam «p erve Bruinink wordt Hun^erink. 
Vijf jaar later, in 1X95 trouwde Janna's enige dochter Hendrika Waandrina Groot 
Wassink niet Hvert Lambertus Hungerink van erve de Garver te Haarlo. Hun 
gezin groeide snel, ze hadden in i9()() al drie gezonde kinderen. 
In dat Jaar verliet Groot Wassink met .lanna de boerderij en ging wonen in een 
huisje aan de Groenlose straal in Eibergen tegenover café Het Wapen van Eiber
gen, waar later de groentewinkel van Rietman was. De verhuizing moet voor de 
blinde Janna een zware onderneming zijn geweest. Weer vijfjaar later stierf 
Groot Wassink en keerde Janna terug naar haar dochter op erve Bruinink. Daar 
leefde ze nog tien Jaar. 

1933 Familienaam op erve Bruinink wordt Scharpert. 
Evert Hungerink en Hendrika Groot Wassink kregen 7 kinderen, twee zonen en 
vier dochters. Drie dochters vertrokken naar elders. De tweede zoon ook. Het 
Jongste kind stierf vroeg. De oudste zoon Arend Derk,( geb. 1897 ), trouwde 
met Hendrika Scharpert van "de scholte" Neltelhorst (geb. 1892).Hij vertrok 
naar de boerderij van Dijkman tegenover Bruinink, die vader Evert Lambertus 
sr voor hem had gekocht en bouwde daar een nieuwe boerderij, die hij Nieuw 
Brunink noemde. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. Evert L. Hun
gerink en dochter Anneken. Evert, die zich behalve als boer verdienstelijk 
maakte in de politiek, hij was acht Jaar wethouder voor de VVD, woont daar nu, 
inmiddels 77 Jaar, nog. De boerderij wordt door zijn zoon Derk gedreven. 

/■am. lluHiiciink. 
Ouders: E.L. Hunficrink. I,S6,HI94.i II.W. Civol Wassink, I,S7JI9.U. 
Kinderen: v.l.n.r Jan. 1904I9HH. Dina Aliwrla. IS9HI9SS. .loluinna (leertriiida 
Berendina, 1903I9H4, Arend Derk. IH971979. .lanna. IH9Ó1976, Hendrika, 1907
I9.1S 
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Fam. Hungerink. 
V.l.n.r.: Arend Derk Hungerink, 1897-
1979, Evert Lamhertus Hungerink, 
geh. 1926, Anneken Hendrika Wandri-
ua Odink-Hungerink, geh. 1934, Hen
drika Hungerink-Scharpert, 1892-1965. 
(Familiefoto) 

Na het vertrek van Arend Derk kwam de weg vrij voor Hendrika (geb. 1907). 
Die trouwde toen in 1933 met Reint Scharpert (geb. 1898) van 'de scholte' Net-
telhorst. Weer een familiehuwelijk dus. Het duurde echter maar kort, ze overleed 
al in 1935. Reint Scharpert hertrouwde in 1937 met de veel jongere Johanna 
Berenpas uit Borculo, (geb. 1918), die dienstbode was op erve Bruinink. Zij 
werden met toestemming van de familie, hoewel geen familie in rechte lijn, boer 
en boerin op erve Bruinink. 
Reint Scharpert en Johanna Berenpas kregen drie kinderen: Twee zoons en één 
dochter. Zoon Albert Jan trouwde met Johanna Willemina Hoenink uit Rekken 
en werd de nieuwe boer op Bruinink. 
Zij kregen drie dochters. De jongste, Anja, trouwde in 2001 met Ivo Baak uit de 
oude stam Baak uit Olden Eibergen. Zij bewonen samen met grootmoeder 
Johanna Scharpert- Berenpas nu erve Bruinink en runnen de boerderij samen 
met vader Albert Jan, die is gaan wonen in het gerenoveerde boerderijtje aan de 
Warfendijk 5. 
Omdat dochter Anja trouwde met Ivo Baak, is sindsdien de familienaam op erve 
Bruinink Baak. En daarmee begint de elfde generatie op erve Bruinink. 

Ontwikkelingen 
Wie kennis neemt van de boedelbeschrijving van erve Bruinink uit 1818 en van 
een boedelbeschrijving uit 1789 bij G. te Vaarwerk ( zie De Hof te Vaarwerk 
van B.H.M, te Vaarwerk), krijgt iets te zien van de grote veranderingen die de 
twintigste eeuw teweeg bracht. In 1818 stonden er op het grote erve Bruinink 
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Reint Sc harpert met echtgenote Johanna 
Scharpert Berenpas en doe hter Dika 

Zoon Albert Jan Scharpert, 
hoer op Bruinink met bruid 
Johanna Wdlemina Hoenink 

(foto's Freek Odink, Hengelo) 
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slethts /even melkkoeien op stal met een geiinge melkproductie, die vooral 
diende voor eigen gebiuik (melk en boter) De veeteelt stond m dienst van de 
landbouw De mest van de koeien was haast belangiiikcr dan de melk De koei
en stonden de hele wintei in de potstal, waai van de vloei wel een halve meter 
lager lag dan die van de deel De koeien stonden op heideplaggen De stal werd 
de hele winter met uitgemest, er werd elke week een nieuwe laag plaggen op de 
oude gelegd, die door de koeien bemest en plat getreden werd Aan het eind van 
de winter stonden de koeien boven de vloei van de deel, haast met de koppen 
tegen de zoldering van de hilde Een laag plaggen bij Bruinmk was wel haast 40 
m2 groot Vooi elke laag moesten dus 40 m2 heideplaggen gestoken woidcn 
Wat een werk' Giote heidevelden waren dus onmisbaai 
De landbouwpiaktijk veiandeide sinds 1933 snel De woeste gronden' werden 
dank /ij de kunstmest ontgonnen Waai vioegei uitgestrekte heidevelden lagen, 
treft men nu vanaf Bruinink tot aan de Deventer kunstweg uitgebreide koewei
den aan Na 1950 volgden de landbouwmechanisatie en intensieve veehoudeiij 
Waai 50jaai geleden nog veeitig koeien stonden op 3 boerdeiijen met samen ± 
100 ha grond, Bruinink, Nieuw Bruinink en Pas-Op (Nieuw Pas-Op boert niet 
meei) lopen nu zo'n 350 melkkoeien, aldus Albert Scharpert, die zegt, zich geen 
scholteboei meer te voelen Die tijden 7ijn vooibij Vooigoed Het is zaak, de 
veiandeiingen bij te houden, die elkaar in steeds snellei tempo opvolgen 

Inboedel erve Bruinink anno 1817. 
Zoals hieiboven is veimeld, vond m 1817 een bocdelmventans van het erve 
Biuinink plaats Ze geeft een goed tijdsbeeld van wal er op een boereneif in 
1817 allemaal aan roerende goederen aanwe/ig was en wal toen de prijzen 
waren 
Het woongedeelte bevatte blijkbaar slechts vijf kameis, een (woon) keuken, een 
waskamei, een keldei, een kamei vooi aan het huis Slaapkameis waren ei niet 
In de kamei tegen de keldei weid blijkbaai geslapen Daar stonden twee paar 
bedden en nog een bed en een spiegel Waren dit losse bedden'^ Wandversiering 
tiof men ei weinig aan En lectuur was ci blijkbaar ook met, ook een bijbel 
komt in de lijst met vooi Men leze zelf 

In de keuken: 
Aan den haaid een i|/erenhi 
/eis, een ij/eien pot, een 
een pundei op 
twaalf tinntn SLIIOICIS 
tien aarden boiden 
due talels, tien stoelen 
een spiegel 
twee spinnewielen 

al 
ij/eicn 

keten twee stangen eene blaaspi|p assthop 
ketel te/amen gewaardeeid op 
f 
/ 
/ 
/ 
ƒ 
/ 

1 00 
7 00 
12 00 
8,00 
1 00 
1 ^0 

een hangklok op 
19 aaiden potten en /es schotels 
een jagtgeweei' 
twee paai bedden mcl loebchoien 
tien stoelen 
een haspel en viei stoven' 

twee h 
/ 
ƒ 
f 
t 
1 
t 
f 

aaidij-
8,00 

12,00 
6 00 
4 00 

40,00 
3,00 
1 75 
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In de kastjes in de keuken 
Twee kopeien kottiekannen 
een /aadsehaal 
acht tinnen borden 
acht paar kopjes en scholels 
een kofly/etlei 
acht paai kopies en scholcll|es 
In de waskamer 
een ijzeren pot 
een kopeien ketel 
twee kopeien akeis (emmeis) 
een blikken doorslag (vergiet) 
een karnemmei, kuipen en verdei melkgereedschap 

^,00 een koperen schenkkelel ƒ 1,25 
12') twee linnen kandelaars ƒ 1,00 
2,00 twee koperen kottieketels ƒ 4,00 
1,00 een tinnen biei kan ƒ 1,00 
0,2'i een kopeien kelell|e f 0,50 
1,00 een linnen conilooi en kopeien lamp / 2,00 

3,00 twee koffyketels f 3,00 
i,00 26 tinnen lepels, 26 stalen vorken f '),00 
4,00 een theeketel ƒ 2,00 
0,50 een wastobbe / I 00 

ƒ 7,00 

In de kelder 
10 melkvaten, 2 melkionnen 
aaiden polten en kannen 
In de kamer tegen de kelder: 
Een bed met loebehoien 
een spiegel en due schilderijen 
6 stoelen, een weilas 
4 aaiden bakken 
een zilveren zakhorloge 
2 paar bedden' 

5,00 een i|/eien koekepan en hangijzer 
2,00 een i|/eien pot en een aarden bak 

twee stoelen 
twee tafeltjes 
15 bonte aaiden boiden, 6 witte idem 
een kast 

een kabinet' 

2,00 
2,50 

1,00 
3,00 
4,00 

12,00 

ƒ 10,00 
/ 3,00 
/ 3,50 
/ 1,00 
/ 10,00 
f 70,00 een kabinet' ƒ 20,00 

24 stuks beddelakens en 30 stuks slopen ƒ 65,00 
Het lijistoebehoien van de viouw-inoedei, massaal gewaaideeid op ƒ 100,00 
Het lijfstoebehoien van den overleden broeder, tezamen gewaaideerd op ƒ 100,00 
In de kamer voor aan 't huis: 
Viei talels ƒ 6,00 /es stoelen ƒ 2,00 
13 witte bolden f 2,00 13 bonte boiden ƒ 1,00 
/even aaiden scholels ƒ 2,00 
3 aarden kommen, een melkkan, een/uikeipot ƒ 2,00 
In een kastjen: 
Een kopeien kolliekaii 8 linnen boiden, twee dozijn kopjes, een strijkijzer ƒ 
Eene kast mcl li|lsloebehoien van minderjarigen j 
Twee paai bedden met loebehoien en goidi|nen ƒ 
Viei schildeii|en, een kopeien lamp, een schepel ƒ 
In een bakhuis de Branderije (Bij Buiinink werd jenever gestookt) 
Een bed met toebehoren / 12,00 een baktiog , aan oude tonnen / 
Vier beslagvaten / 1,00 
zeven ledige kaïnvaten, tien ledige ankervaten j 15,00 
Vier plaggen- viei bouw/iglen en een haar(spit) ƒ 7,00 
Een geneveiketel, een helm en leng en koelton f 150 00 

8,00 
10 00 
40,00 

5,00 

5 50 
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Op de deel. 
Zeven melkkoeien samen 
viei /waitbonle kalveren 
aan paaidegereedschap 
ene katmolen vooi 
een dito met due messen 
drie giaveschoppen, vijl giepen 
een koperen ketel 
Tien vimmen logge 
60()() ponden stioo 
In de sthoppe 
Een koetswagen 
een koetskar 
een hoge kar 
aan brandhout 

twee )onge vaikens samen vooi 
Aan oude tonnen en kisten 
Aan gedoi still koien 
aan havei 
aan gewas op het land 
en ondcisthiedene bouwgereedschappen 

ƒ 197 00 
ƒ '59 00 
/ 20 00 
/ 10 00 
/ ^ 00 
/ 2 00 
/ 10 00 
ƒ 60,00 
ƒ 30 00 

j -iooo 
ƒ 15,00 
ƒ 16 00 
/ WOO 

/ 12,00 
/ 10 00 
j 100 00 
ƒ 5(),()() 
ƒ 1 'iO 00 

chappen 

vier vaei sen samen 
twee paai den samen tei waai de van 
vi|l beste paaidesompen 
twee sni|bakken 
vi|l vlegels 
twee wateiemnieis 

/es vimmen haver 
5000 ponden hooi 

een chais 
een wagen 
een stoi tkar 
due bi|len 

wat schapen voor 
aan hoendeis, gan/en, honden 
aan boekweit 
mondbehoetten 
mestiegl lei waaide \an 

f 108 00 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 

ƒ 
/ 
/ 
/ 

f 
1 
t 
1 
f 
j 

270,00 
6,00 
100 
1 00 
1,00 

20,00 
40,00 

20,00 
25 00 

8,00 
1,00 

20 00 
15,00 
50,00 
50,00 
80 00 
15,00 

N B Mestrecht ontbrak nooit bi) boedelscheidingen Het recht bepaalde hoeveel 
plaggen ei gestoken mochten op de onvei deelde maikengrond Zondei plaggen 
geen mest, die bioodnodig was voor de bemesting van de akkeis 

De oude boerden) van eive Biuinink bestaat met meei Ze weid vet woest door 
de sloimiamp van 1927 De huidige bocideiij is van na 1927 Bij Gioot Wassink 
van Pas Op bestaat de oude boerderij nog wel, maai / e wordt van de weg af 
ge/ien oveiheerst door een nieuw woonhuis in modcine stijl 
De ti)d staat met stil 

Eibergen, 5 februari 2004 E H Wcsselink 

Met dank aan Ficek Odink te Hengelo (O) vooi het beschikbaai stellen van de 
zeer uitgebreide documentatie, waaivan bovenstaand 'veihaal' slechts een klein 
uiltiekscl IS 
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Luk 'n ampatten 
Willem Hömer, nen kunstschilder den hoesschllder wodden umda'.j van 
kunst neet etten kont. 

'Waar eens de boterbloemen bloeiden, ' 
in Old Ni-Js no. 49 is een oude ansicht 'Ge/icht 
op Eibergcn' afgedrukt die we in dit nummer 
nog een keer plaatsen. Op deze foto de J.W. 
Hagemanstraat, toen nog Groenloseweg, met 
rechts de oude woning van schilder Bomer. 
Het was eigenlijk een dubbel woonhuis. Aan de 
ene kant woonde schilder Bomer met zijn gezin 
en aan de andere kant opa en opoe Bomer. Aan 
de voorkant had ieder een eigen voordeur die, 
zoals overal in de Achterhoek, nooit gebruikt 
werd. Via de deel hadden beide woningen een r ^r IT^Bk^ gezamenlijke achterdeur. Destijds keek je rond

om het huis vrij de landerijen in. Aan de over
kant van de straat was de boomgaard van Volt
man. Schuin tegenover het huisje van de familie 
Bomer had ooit Voltman zijn woning. Op de 

ansicht was dat huis er nog niet. Velen zullen zich de woning van Voltman her
inneren als aula Salem. De twee boerengeveltjes volgend op het huis van Volt
man zijn wel te zien. Het was bezit van Zion. Firing heeft er gewoond. 
Door de boomgaard van Voltman werd in 1948 de Kon. Wilhelminastraat aange
legd. Sinds de Kruiskamplaan is aangelegd, is aldaar een kruising. 
De oude ansicht bestuderend moest ik denken aan een lied van Barend Servet, 
uit zijn TV-show van de VPRO, dertig jaar geleden: 'Waar eens de boterbloe
men bloeiden, staat nu een maf paleis'. Op de plek van Voltman en Firing staat 
nu het nieuwe, grootsteedse pand van de Rabobank glashard de geschiedenis 
van dit deel van de Hagemanstraat te ontkennen. 

Schilder Hamer 
(foto N. NoordzJj-HöDier) 

Spelen in de sneeuw. Op 
(ichlerfirond "Voltman", 

later aula Salem. 
{foto N. Noordzij-Bömer) 
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Sikken Homer 
Die oude ansicht was voor mevrouw Nettie Noordzij - Bomer, woonachtig In 
Hattem, maar nog steeds een trouwe lezeres van Old Ni-js, aanleiding om con
tact op te nemen. Bij haar thuis kreeg ik het verhaal met foto's van ondermeer 
haar vader Willem Bomer en haar jeugd in Eibergen. 
Willem Bomer, 1895 - 1958, was een zoon van Engbcrt Bomer en Gezina Pelle. 
De oude Bomer die in de leerlooierij van Gebr. Prakke werkte, werd ook wel 
Sikken Bomer genoemd omdat hij geiten hield. Zoon Hendrik (geb. 1891) ging 
werken in de stoomblekerij van Ten Cate. 
Willem volgde niet het voorbeeld van zijn vaderen zijn oudere broer. Hij wilde 
niet in de fabriek werken. Kennelijk had hij al jong de ambitie zich te ontwor
stelen aan hel gewone 'kieuljesvolk'. Hij ging naarde Haagse (schilders)school 
om kunstschilder te worden. Hoe een gewone Eibergse jongen het lef had om 
naar de schildersschool in Den Haag te gaan is Nettie Noordzij nog steeds een 
raadsel. En wie betaalde dat? Recent heeft ze navraag gedaan en kwam toen te 
weten dat het heel gewoon was dat leerlingschilders, de meeste waren arm, een 
vaste leermeester kregen voor wie ze schilderopdrachlen moesten uitvoeren. 
Rembrandt had in zijn tijd ook verscheidene leerlingen die voor hem werkten. 
Helaas is niet meer te achterhalen wie de leermeester van Willem Bomer is 
geweest. 
Willem heeft op die schildersschool het diploma 'meester schilder' behaald. 
In de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) belandde hij in Eindhoven waar hij de 
kost verdiende als sigarenmaker. De foto bij dit artikel waarop hij als kunstschil
der met enkele van zijn schilderijen te zien is, stamt uit die tijd. Hij stuurde die 
foto als kaart naar huis met achterop een tekst waaruit valt op te maken dat het 
hem voor de wind ging. 

Schilder Hönier in lüiulliorcii voor enkele van zijn schilderijen, 
{foto N. Noonizij-Iiömer) 
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'Mevrouw Jo' en 'vrouw Bomer' 
Omstreeks 1919 keerde Willem Bomer terug naar Eibergen omdat zijn moeder 
longontsteking had. Dal was in die tijd een zeer ernstige ziekte. 
Hij bleef in Bibergen hangen en heeft een periode als huisschilder op de Rek-
kense Inrichtingen gewerkt. 
In die periode, rond 1920, kwam hij bij 'mevrouw Jo' , dochter van J.E. Prakke 
sr. Zij woonde in de villa die haar vader aan de Grotestraat gebouwd had. 
(Eibergen oude ansichten blz. 32) 
Deze villa werd in 1937 afgebroken. De vrijgekomen grond werd toen bij de 
tuin van de daarnaast gelegen 'grote' villa van de Prakkes gevoegd. 
'Mevrouw Jo' beoefende de schilderkunst. Willem Bomer kwam daar om samen 
met haar te schilderen. Tijdens zijn bezoeken in de villa liet hij zijn oog vallen 
op het 'binnenmeisje' dat daar werkte, Hermicn Velthuis (19ÜÜ - 1980) uit Hol-
terhoek. 
Willem en Hermien kregen drie dochters, Jopie (1924), Netta (1927), mijn infor-
mante, en Hermien (1929). Hun moeder heeft nooit veel verteld over de tijd 
waarin ze hun vader heeft leren kennen. Ze heeft hen willen doen geloven dat ze 
hem op straat ontmoet heeft, 's morgens bij het openen van de luiken. Een 
onwaarschijnlijk verhaal omdat het openen van de luiken geen taak was van het 
binnenmeisje. Pas later zijn de dochters Bomer de ware toedracht Ie weten 
gekomen namelijk dat hun vader bij 'mevrouw Jo' over de vloer kwam. 
Duidelijk was wel dat 'vrouw Bomer' (Hermien Velthuis) liever niet herinnerd 
wilde worden aan de schilderkunst van haar man. Voor haar was dat llauwckul 
'woa'j neet van etten kont'. En dat werken van hem op de Rekkense Inrichtin
gen,' bi-j al dat vrömde volk dat neet deugen wil,' vond ze eigenlijk ook maar 
niks. Er moest een serieuzere inkomstenbron gevonden worden. Willem zal wel 
heel verliefd zijn geweest op zijn Hermien. De oude foto's leren dat ze 'nen 
mooi maeken' was. Hij heeft om haar de penselen opgeborgen. Samen met zijn 
ouders kocht hij dat boerenhuis aan de J.W. Hagemanstraat. Daar vestigde hij 
zich als huisschilder. Achter dat huis werd een werkplaats gebouwd die kwam 
goed van pas kwam voor de bruiloft op 31 mei 1923. 
In 1933 werd de woning verbouwd tot een winkelpand. Sindsdien waren er 
slaapkamers op de bovenverdieping. 

De brand op 30 april 
Nettie Noordzij, in Eibergen beter bekend als Netta Bomer, weet het zich als de 
dag van gisteren te herinneren. Op 30 april 1935, zij was toen zeven, ging ze 
vanwege de verjaardag van, toen nog, prinses Juliana, met een grote oranje strik 
in het haar naar school. De Willem Sluiterschool, toen nog aan de andere kant 
van het dorp, vlakbij de spoorwegovergang. Om 12 uur hoorde ze de brandklok-
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Nieuwe woonhuis met winkel ramen ini hrciiul op hoek 
J.W.ilai^emanslrdal - Kruisktimphum. (foto N. Noordzij- Bomer). 

ken luiden en iemand zei legen haar: "Ga maar gauw naar huis, jullie huis staat 
in brand". Alles ging verloren. De familie moest die middag naar Zion om kle
ren te kopen want men had niets uit de brand kunnen redden. Moeder heeit vre
selijk gehuild om het verlies van alle foto's die haar man in de voorafgaande 
jaren gemaakt had. 
Opa en opoe konden terecht bij oom Hendrik Bomer die toen elders in het dorp 
woonde. Schilder Willem Bomer heeft met zijn gezin tijdelijk gewoond in een 
piepklein optrekje aan het Simmclinkweggctje, achter het huis van dokter Piel. 
Bij gebrek aan ruimte en bedden werden de kinderen 's avonds in het bed van de 
ouders gelegd. Wanneer ze sliepen werden ze op de grond gelegd en konden de 
ouders naar bed. 
In 1936 werd nieuw gebouwd op de oude plek. Het werd een winkelpand met 
dubbel woonhuis. Hendrik Bomer kwam met zijn gezin kwam in het tweede 
deel wonen. Hn voor opa en opoe was er ook nog een kleine uitbouw. De mooie 
spiegelruiten van de etalages, zie foto, zijn bij de gevechten rond de bevrijding 
gesneuveld. Door de schaarste konden deze grote ruiten niet vervangen worden, 
werden de ramen met roedes verdeeld en kleinere ruiten geplaatst. 
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I)e ()()rl()j»sjaren 
In de oorlogsjaren heeft Bomer, bij gebrek aan werk en inkomen als huissehil-
der, zijn oude passie tijdelijk weer tot leven gebraeht. i3e sehilderstukjes werden 
voor een habbekrals verkoeht. ledere eent die hij verdienen kon was hard nodig 
voor het levensonderhoud van ge/in en familie. In de oorlog heeft hij een 
opdracht aanvaard van een Duitse boer om in diens woning, vlak over de grens, 
een jachttafereel op de muur te schilderen. Bomer zorgde er voor dat het werk 
nooit af kwam want het spek en de worst die hij iedere keer meekreeg, was thuis 
zeer welkom. Eén keer is hij bij de grens bijna gepakt. De schrik zat hem zo in 
de benen dat hij niet meet terug is geweest. Toen die Duitse boer hem na de oor
log kwam vragen de muurschildering af te maken was de reactie van Bomer: 
"Donder op, "n oorlog is veurbie". 
De gevaren van de oorlog realiseerde je je als kind nauwelijks, vertelt Netta. 
Vader is een paar keer opgepakt, maar gelukkig liep dat steeds goed af. Er kwa
men heel veel vreemde mensen (onderduikers) over de vloer waarvoor moeder 
kookte. Soms bleven ze een nacht om dan weer te vertrekken. Ook heeft de 
familie Bomer inkwartiering van Duitse soldaten gehad. Dat kon stiekem ook 
lol opleveren. Ren Duitse soldaat was naar beneden gekomen omdat hij Netta 

//('/ ('(lilpaar Bóiiwr-Vcllhuis. 
(Jota N. Noordzij-liöinci) 
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hoorde zingen bij de gitaai Hij zag ook de mandoline aan de muur hangen en 
vroeg haar een liedje op de mandoline te spelen Dan zou hij haar begeleiden op 
de gitaar En zo begeleidde de Duitser het vaderlandse lied dat Netta speelde 
WIJ willen Holland houden U kunt zich voorstellen dat de due meiden van 
Bomer bijna gestikt zijn van het lachen 
BIJ de beviijding heett Netta op het grasveld naast hun woning, gezongen voor 
feestend publiek Muziek en zang zat wel in de familie Zo werd neef Jan, de 
zoon van Hcndiik Bomei die de andeie kant van het dubbele woonhuis bewoon
de, na 2 l/2jaai dwangarbeid in Duitsland, glorieus ingehaald, gezeten in een 
koets en vooi afgegaan door de fanfare Jan Bomer speelde trompet en trombone 
in de muziekvereniging Excelsioi 
Van die intocht heett schooimeestei Vinke destijds een film gemaakt, die nu nog 
bewaard wordt in museum De Scheper U weet wel, meestei Vinke die inwoon
de bij mejuffiouw Te Biesebeek in dat schattige villaatje aan de Hagemanstiaat 
41, vlakbij de Bomers Mejulfiouw Te Biesebeek had van haai oudeis niet 
mogen trouwen met deze schooimeestei Ze had met een smid moeten tiouwen 
waardoor de opvolging in de smedeiij van Te Biesebeek verzekerd had kunnen 
7ijn 

Artistiek 
De Bomeis hielden van muziek, zang en kunst Was neef Jan muzikant bij 
Excelsioi, Willem was lid van het mannenkoor Bij de operette uitvoeringen van 
het kooi mocht Netta vaak als zangeies meedoen Netta was in Eibeigen en 
omstreken j ai enlang een graag geziene gast met haar gitaar en zang 
Willem Bomer was een kleine tengeie man, fysiek niet steik en dikwijls ziek 
Hoewel zijn viouw hem er destijds toe bracht om zijn kunstzinnige aspiraties op 
te geven, bleef hij een man die het niveau van een Eibeigse land of fabiieksai-
beider trachtte te ontstijgen Hij deed giaag een beetje chique Hij was dikwijls 
een beetje aitistiek gekleed met vlmderstnk en mooie manchetten en in de tuin 
van zijn woning had hij een koepeitjc gebouwd waar de familie op zondag thee-
dronk 
Een kritisch baasje was hij ook Hij ging regelmatig naar de keik, maar had 
altijd alleen maai afkeurend commentaai In de familiekring zeiden de dochteis 
latei Vadei hoefde eigenlijk niet naai de keik Hij was een piaktisch chiisten 
HIJ deed veel goeds Hij heeft, zowel in de oorlog als daarna, vanuit zijn sociale 
betiokkenheid veel mensen voortgeholpen 
Een keei is hem dat duui komen te staan 
Bomer had een jongen uit de Rekkense Inrichting toestemming gegeven hem te 
helpen bij karweitjes Die jongen heeft de schilders werkplaats die Bomer eigen
handig gebouwd had, in de tik gestoken Deze tweede grote biand, eeiste helft 
jaren vijftig, deed ook oude dromen van de schilder in look opgaan Hij had zijn 
hele leven gezegd dat hij op zijn oude dag weer schildeiijen zou gaan maken 
Daai IS mede door zijn zwakke gezond helaas met veel meer van teiecht gekomen 
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Familie Bomer met Opoe en Opa in theehuisje in tuin. (foto N. Noordzij-Bömer) 

Tot slot. 
Willem Bomer overleed in 1958. Zijn vrouw Hermien heeft nog tot haar dood 
in 1980 aan de Hagemanstraat 49 gewoond. Hun woning staat er nog, zij het dat 
de winkelpui verdwenen is. Het staat op een plek waar de omslag in de tijd goed 
zichtbaar is. 
Het zuidelijke deel van de Hagemanstraat ademt nog de sfeer van een oude 
invalsweg met allemaal vrijstaande huizen en huisjes. Het noordelijke deel van 
de Hagemanstraat heeft nog maar weinig dat herinnert aan het oude Eibergen 
waar Nettie Bomer en haar zusters gelukkige kinderen waren. 
Hun vader was een fijngevoelige en artistieke schilder die zijn kunstzinnige 
ambities moest indammen om de kost te verdienen voor zijn vrouw en kinderen. 
Het bankgebouw tegenover de plek waar hij woonde en werkte, herinnert ons 
aan de opdracht die hij ooit kreeg van een meer praktisch ingestelde echtgenoot. 

November 2003 
Bert van der Ziel. 

Bronnen 
Interview met mevr. Nettie Noordzij - Bomer 
Kom vanavond met verhalen. E.H. Wesselink. Uitgave van Historische Kring 
Eibergen. 
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Ons Zoekplaatje 

Ditmaal hopen we een beroep te doen op on/e ie/ers uit Rekken, want op de 
achterkant van deze foto die we in ons bezit kregen staat 'Rekken 1976'. Naar 
ons idee, is dit een gezelschap dat in een woonkamer of keuken /it. Of de/e foto 
inderdaad in Rekken gemaakt is, is niet te herkennen. We /ijn benieuwd of er 
reacties op komen.Wij vragen dan ook weer: 

• Wie herkent één of meer personen? 
• Wanneer en bij welke gelegenheid is de/c i'olo gemaakt? 
• Wie kan over deze foto wat meer vertellen? 

Reacties, graag schriftelijk, /ijn welkom bij: 
J. Baake 
Nieuwenhuizenstraat 5, 
7 l6IVBNecde . 
Email: fambaakc(«Mietnet.nl 

http://�Mietnet.nl
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Zangvereniging Morgenrood uit Eibergen 

In ons vorig nummer deden we wederom een beroep op on/e le/ers, ons te hel
pen bij hel zoeken naar namen van Morgenrood. Ben aantal mensen reageerden 
spontaan. Zo kreeg ik o.a. schriftelijke reacties van de dames M. Simmelink-
Anlvelink, d. Bals-Timmermans en Ina de Beurs uil Ribergen. Zij gaven aan, 
dal dit waarschijnlijk de eerste lolo is van zangvereniging Morgenrood. De folo 
is gemaakt in "Ons Huis" aan de Kerkstraat. Maar wanneer de foto is gemaakt , 
daar verschillen de meningen over. Hel zal 1960 of 1962 zijn. Ook op de vraag: 
bij welke gelegenheid deze foto is genomen, kreeg ik nog geen antwoord. Alle 
inzenders bedankt. 

Eerste rij zittend v.l.n.r.: 
1. mevr. M. Vos, 2. mevr. H. Boeijink, 3. mevr. E. Lodeweegs, 
4. mevr. R. Wilmerink, 5. mevr. L. Wilmerink, 6. mevr. S. Brendel, 
7. mevr. Ci. Abbink. 
'IXveede rij staand v.l.n.r.: 
I. mevr. A. Maas, 2. mevr. I. Vos, 3. mevr. M. Stollenbarg, 4. mevr. J. Firing, 
5. mevr. J. Rolhman, 6. mevr. .1. Meijer, 7. mevr. D. Tijken, 8. mevr. C. Boeijink, 
9. de heer H. .lasink. 
Achterste rij staand v.l.n.r.: 
I. dhr. D. Woerlman, 2. dhr. L. Firing, 3. dhr. A. Firing, 4. dhr. H. Ras, 
5. dhr. H. Temmink, 6. dhr. J. Jansen, 7. dhr. J.W. Poeiert. 

.1. Baak e 



-50 

De familie Pieper in Rekken 

Als zesjarige scholiei liep ik in 1935 van de Meet hekkei hoek in Rekken dage
lijks naai de Theiesiaschool Ik liep dan ovei de Piepeibiug, langs het Pieper-
huis en de Piepermolen en vanaf hel schoolplein kon ik een eindje veideiop de 
'Piepeistoom' zien liggen Uit de veihalen die ik latei hoorde, bleek dat er zo'n 
vijftig |aai eeidei nog niemand woonde met de naam Piepei De Beikelbiug, het 
muldeishuis, de molen en de 'stoom' diocgen vooi de komst van Binst Hciniich 
Pieper in 1886 een andere naam Op de kadastci kaai ten, gemaakt tussen 1816 
en 1832, heet de brug de Uinkschebrug (mogelijk genoemd naai het aldaar gele
gen eive Eunk) en m een gcmeenteiaadsveislag uit 1872 ovei de aanleg van een 
'harde weg' lussen Eibcigen en Rekken is ei spiake van de Molenbrug De 
'stoom' droeg van 1881 tot ongeveer 1894 de naam 'Eendiacht maakt macht' Of 
het muldershuis en de molen ooit een andeie naam hebben gehad is mi| met 
bekend 
De biug en de gebouwen veiwij/en naar Einst Piepei, die in 1886 als twintigja
rige jongeman in Rekken ging weiken op de in 1881 dooi de gc/amenlijke boe
ien van Rekken opgerichte stoommolen Hij klom op tot bedrijfsleider en twin
tig |aai latei was hi| eigenaai van een aantal bedii|fspanden en stukken giond in 
Rekken Een niet gei ing slaaltje van ondeinemei schap dat hel veidienl eens 
nader te woiden bekeken 

Ernst Heinrich Pieper en /ijn gezin 
Eind 1886 veivoegt koienmolenaai Einst Piepei /ich m Rekken bij /ijn familie
lid Hendiik Herman ten Wolthuis, winkelier en sinds 3 augustus van dal jaai 
directielid van de stoommolen 'Eendracht maakt macht' (Hendrik Heiman is 
een zoon van loachim ten Wolthuis die /ich in 1815 als schoolmeestei vestigde 
in Rekken en aldaai ovei leed in 1845) Bij de oplichting van de stoommolen m 
1881 woidt als molenaar Antonie Brinkman aangesteld, maar uit de notulen van 
'de stoom' blijkt dat de gang van zaken zeei te wensen overlaat en op de veiga-
dering van 3 augustus 1886 geeft molenaai Biinkman Ie kennen dat hi) binnen-
koil wil veilickken Aan het keisveise diiectielid Ten Wolthuis woidt veizocht 
'eene opioeping' te plaatsen vooi een molenaar Mogelijk had hij toen meteen al 
zijn veiwant Ernst Heinnch Piepei uit Linne, een doip ondei de look van Han-
novei, op hel oog 
De/e Einsl Hciniich woidt op 18 scplembei 1866 geboien in Baikhausen, 
mogelijk een buurtschap van Linne, Kreis Wittlage In 1885 viaagt en kiijgt hij 
toestemming om te emigreren naar Ameiika en op 1 septembei ontvangt hij zijn 
Entlassungs Ui kunde (veilofpas) Ameiika heeft hi) echtei nooit beieikt, want 
op 4 decembei 1886 woidt hij m de gemeente Eibeigcn ingeschieven met de 
vei melding dat hij afkomstig is uit Harmeien Zi|n adies is G24 en dat is ook het 
adies van winkcliei Ten Wolthuis Op 10 apnl 1891 liouwl hi) mei de dochtei 



-51-

Frederika Geertruida ten Wolthuis, geboren op 15 december 1870. Het stel gaat 
wonen op hel adres GI28a, het terrein van de stoommolen, waarvan hij sinds 1 
november 1886 molenaar is. 
Uit de trouwakte blijkt dat Ernst Heinrich een zoon is van wijlen Arnold Fried-
rich Pieper en Charlotte Luise Rolling, 50 jaar. De bruid is een dochter van Her
man Hendrik Icn Wolthuis, 58 jaar, en wijlen Anna Elisabeth Kölling. 

De familierelatie ziet er aldus uil: 

A.F Pieper x C. L. Kölling H.H. Icn Wolthuis x A.E. Kölling 
I I 

Ernst H. Pieper (1866) x Frederika G. ten Wolthuis (1870) 
1891 

Uit dit schema kan worden afgeleid dal de echtelieden neef en nicht waren. 
Vroeger was een dergelijke verbintenis niet ongebruikelijk. Beide partijen 
wisten 'wal voor vlees ze in de kuip hadden'. 

llci iic:iii l'icjH'i. Vl ii.i. Ilciiiuiii l'u'iH'i. vader Em\t Pieper, 
moeder Rick Picper-teu Wollhiiis. dochter Aalijc. 
ijolo Rick ()ldciHiiup\cn-lc l'eclc) 
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De familie Kollin^ 
De in de huwelijksakte veimelde familienaam Kolling zette me aan het denken 
ovei de komst van binst Piepei naai Rekken Veidei onder/oek biacht het vol
gende boven walei Heiniich Wilhelm Kolling, de 66-)aiige oom van Fiedeiika 
ten Wolthuis was van IK'S? tot veimoedeli|k 1889 molenaai op de Mallemse 
molen op hel adies h l 3 In 1882 op 6 novembei, ging hi| met /ipi ge/in m het 
doip wonen 
Hi| was als molenaai de opvolgei van Johannes Stephanus van Has/, geboien 
op 7 )um 18 n m Rekken Op 24 februari 18̂ 17 veitiok de/e Van Hasz naar Gel-
selaai waai hi| de korenmolen van /i)n schoonvader Baneman oveinam WAU 
Has/ was een klein/oon van de slichtei van de Rekkense windmolen, die m 
1796 weid gebouwd en lond 1907 de naam Piepeimolen kieeg Volgens het 
bevolkingsregisterboek werd Heinrich Wilhelm Kolling ook in Linne-Hannover 
geboren en wel op 11 novembei 1824 en ook hi) was evangelisch-lutheis 
Het /iet ei naai uit dat alle drie genoemde lamilies Van Has/, Kolling en Pieper 
van Duitse al"komst waien 

De 'Pieperstoom' 
De in 1881 opgelichte stoommeelmolen stond nabij 'de Lakkeit' aan de Rekken-
scweg, naast het 'Smitshuis' bewoond dooi de tamilie Slokkeis en tot ongevcci 
1845 de smedeiij van Ten Hoopen Na 1894 was de gangbaie naam 'Pie
perstoom' Het initiatie! tot de oplichting van de stoommolen was afkomstig van 
een aantal Rckkenaren, voornamelijk boeien, die ondei de naam 'Eendracht 
maakt macht' een vennootschap in het leven nepen De vennootschap exploi-
teeide een stoommeelmolen annex handel m gianen en een aantal aanveiwante 
artikelen zoals zaden De reden waarom ei, naast de windmolen nog een koien-
molen moest komen was dat de windmolen met kon vooi/ien m de behoeften 
Als er geen wind was ol als het juist erg stoi machtig was, kon de molen niet 
draaien en moest de klandi/ie wachten De stoommachine in de nieuwe molen 
was niet alliankeliik van het weei en kon altijd diaaien De eeiste steen vooi de 
molen weid op 16 )uli 1881 gelegd dooi de Commissie Als dnecteuien fungeer
den aanvankeli|k G J Bennink en H J Kapers en als bediijtsleidei wordt 
genoemd Bimkman als molenaai de voorganger dus van hinst Piepei Maai de 
ti|den waien slecht een baiie wintei in 1890 en veel wateioveilast in de /onier 
van 1891 deden de aardappeloogst compleet mislukken- en in 1894 werden het 
molenbediijt en de /aadhandel geliquideerd en de gebouwen verkocht aan Pie
pei Als symbool van de/e eeiste poging een boeiencoopeiatie tot stand te bien-
gen, resteeide uiteindelijk alleen nog de stoompijp De eeiste steen is bewaaid 
gebleven en kleindochtei Riek Oldenampsen-te Peele schonk deze aan de Viien-
den van de Piepei molen met de bedoeling dat hi| woidt ingemetseld in de Pie
pei molen Dat IS inmiddels gebeurd 
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Ciehoorlchiiis van Ernsl Pieper in litirkluiiiseii. (folo Riek Ohleiuinipsen-te Feele) 

De stichters van de stoommolen dienden een eerste aanvraag bij de gemeente in 
op 17 Juni 1881. Deze was ondertekend doorG.J. Bennink (Bennink de Wever), 
H.J. Kapers (Böms of Bumpthuis) en J.H. Bouwman (Poppink). In het gemeen
tearchief van Eibergen trof ik een situatietekening aan, waarop de exacte plaats 
was aangegeven tussen de Lakkersgoot en het 'Smitshuis'. Behalve de molen 
werd er ook een woonhuis voor de molenaar/bedrijfsleider gebouwd, een 
paardenslal en opslagruimten, in de maalruimte stonden twee maalmolens en in 
de machinekamer bevonden zich de stoomketel, de stoommachine en de schoor-
steenpijp. Het huisnummer werd G 128a. Op de zittingsdag op 2 juli 1881 werd 
geen enkel bezwaarschrift ingediend en dus werd de bouw met voortvarendheid 
aangepakt. 

De eerste molenaar Antonie Brinkman 
Voordat Anionic Brinkman in 1881 als molenaar op de stoomnieelmolen werd 
aangesteld, was hij vanaf 1870 molenaarsknecht op de Rekkense windmolen en 
daarvoor molenaarsknecht op de Mallemse molen. Op 31 december 1881 ver
huisde de familie van het muldershuis aan de Berkel naar de toen net gereedge
komen sloommeelmolen. 
Antonius Brinkman was op 3 augustus 1846 geboren in Gorssel. Hij trouwde 
met Johanna Hendrika Wubbeis, die op 18 oktober 1844 in Winterswijk het 
levenslicht zag. Hun oudste drie kinderen Hermina Theodora (1876), Janna 
Hendrika (1878) en Jan Hendrik Hermanns (1880) zijn geboren in het mulders-
huis aan de Berkel (huisnummer G 126), de jongste Aibartha Geertruida werd in 
1886 geboren op 'de stoom'. 
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In oktobei van dal |aai veiliekl Anlonie Biinknian naai hel Zeeuwse Rilland, 
terwijl viouw en kindeien naai Winteiswi)k veihui/en Wat de leden van het uit
eenvallen van dit ge/in was kon ik niet achteihalen In elk geval maakte hij zo 
de weg vrij voor /i)n opvolgei Linsl Heiniieh Piepei, die op 1 novembei 1886 
begint als iiiolenaai 

Weini}; rooskleurig beeld 
In tien artikelen zijn de vooi waai den beschieven, waai aan de niolenaai moest 
voldoen, welke weik/aamheden hi) moest veiiithten en /i|n weiktijden Uit een 
notulenboek)e dat I eo van Di|k op een boekenbeuis op de kop tikte en aan mi) 
uitleende ontleen ik met /i)n toestemming, enkele aantekeningen, die een beeld 
geven w^xn het leilen en /eilen van de vennootschap Dat beeld is oveiigens wei
nig rooskleuiig, want het ging helemaal niet goed met 'de stoom' 
• in de veigadeiing van 21 oktobei 1887 woidt de beloning van Piepci vernield 

Dat IS / 260, pei )aai en bi) een goedjaai een cadeau 
• in de veigadeiing VM\ I 1 lebiuaii 1889 kiijgl hi) een exlia beloning van / 10 
• nog geen hall |aai latei op 10 |uli 1889, stelt Piepei vooi de molen te paehten 

vooi / 90,-, hij IS ook beieid om bi) Ie diagen in sommige lepaiaties 
• op 6 augustus wordt de molen indeidaad veipatht en woidt een aantal /aken 

bi) inschiijving te koop aangeboden Piepei koopt ondei meei de bascule vooi 
/ 11,50 en de ki UI wagen VOOI f 2, 

• op 26 lebiuaii 1894 doet Piepei een vooistel tol ondeihandse veikoop van de 
molen en toebehoien Hi| beloolt / 150, te geven boven een te veiwachten 
bod 

• op 16 maait 1894 /i)n II leden aanwe/ig op de veigadeiing Samen veitegen-
wooidigen /e een kapitaal van / 1 600,- De lepaiatie \du ketel en stoomma
chine woidt begroot op luim / 400,-

Koilom, de exploitatie valt legen, ei komt te weinig geld binnen en de schulden
last woidt onaanvaaidbaai gioot In 1894 valt het doek de eigendommen wor
den veikocht 

In de 'Speciale Veigadeimg van Aandcelhoudeis dei Rekkenschen Sloommeel-
molen' op viijdag 16 maait 1894 om due uui in cale hlling (nu Keikemeijci) 
woidl ingegaan op de peiikelen Aan de orde komen onder meer het advies van 
de gebioedeis Ledeboei aangaande de stoommachine en hel vooistel om de 
molen en hel woonhuis te veikopen en de vennootschap te oiilbmden In hel 
boek|e Ki|k|es op de agiausche weield van I ibeigen, in 1962 uitgegeven bij het 
60-jaiig beslaan van de Coopeialieve I andbouwvereniging Eibeigcn/Rekken 
(CLV) slaat dal de vennoten in 1894 hun molenbediijt en de zaadhandel ver
kopen cum Pinst Heiniich Piepei I en alschiilt van de notariële akte, in be/it 
van kleindochlei mevrouw Oldenampsen, geelt als datum 18 mei 1894 De vei
ling vindt plaats bij café Etting en als handelende diiectie woiden genoemd 
lohannes Bouwman Heiman Hendiik ten Wollhuis en Gen il Planten 
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l)e sloom vdii l'iepei mei H^oonliiin (jolo .1. liaake) 

l'iepeihnii^ mei molenhins en dooikijk op ik keik \(iii Rekken (folo I Ikttike) 
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Het geheel is ook in delen te koop, te weten stoommachine en stoomketel, ove
rig molenwerk en molenstenen en het huis met de daaiaan gelegen giond Bi) de 
eerste in/et woidcn stoommachine en ketel vooi / 50, mge/et dooi Henii Gei 
rit Bui bank, smid te Eibergen De Eibergse timmerman Willem Wolfs doet een 
gooi naai hel tweede en deidc ondeideei vooi iespecticveli|k / 20,- en ƒ 80,-
Hel geheel woidt inge/et dooi Jan Heiman Schoiten, iandbouwei in de Holtei-
hoek vooi / I 403,- Bij de laatste veiling kiijgt Ernst Heiniich Pieper alles in 
bezit VOOI de somma van ƒ 2 222,- De stichtingskosten zijn mi) met bekend, 
maar moeten meei dan / 1 600, /i)n geweest 

Molenaar, broodbakker, hoiit/aj»er en boer 
Uit het veivoig is op ic maken dat het Picfiei vooi de wind ging met /i)n bediijf 
Op 25 septembei 1898 schii)ll hij aan hel gemeenlebestuui dal hij voornemens 
IS de veilicale stoomketel te veivangen dooi een hoiizontale en een ongeveer 
zestien hoge schoolsteen buiten het gebouw te plaatsen en veidei viaagt hi) een 
vergunning om in het aangien/ende pand van Slokkeis biood te mogen gaan 
bakken Het ver/oek wordt op 10 oktobei gehonoieerd en vanat die li)d waai-
schi|nli)k komt de naam 'Piepeistoom' in zwang 
In 1904, tien )aai na de vei wei ving van het molencompiex, koopl Pieiiei uil het 
laiihssement van boeideiij 'de Giebei' aan de Rckkenseweg van de lamilie Kots 
(nu Lubbers en Kruger) een aantal percelen weiland en kort daarna nog enkele 
kleine percelen bos en houtwallen Op 19 septembei 1906 koml uil het faillisse
ment van molenaai Geihaidus Geiiilsen de windmolen, hel muldeishuis en de 
daarbi) behorende grond (eil, luin en bouwland) 'voetstoots' in /ijn be/it voor 
een bediag van / 6 900,-

Historie van de Picperniolcn, de eerste Rekkense molen 
Het nu volgende ki)k|e in de historie van de Piepermolen ontleen ik aan het 
notulenbock van het comité Picpeimolen, dat de molen in 1965 vooi een gulden 
'kocht' van Heiman Piepei, dic in 1950 /i)n vadei opvolgde als moicnaai De 
schiijvei IS anoniem, maai waai schijnlijk is hel mi Steenbergen uit Gioenio, lid 
van het comile en hisloiisch gcinleicsseeid 
De geschiedenis van de Piepei molen begint in 1796, na de bekendmaking van 
de 'Provisionele Vertegenwoordigers van het Piovinciaal Collegie van Politie, 
Fmantie en Algemeen Wel/i)n' dat het tot dan geldende 'dwangiecht' voor de 
molens was opgeheven Dat hield in dat ledeieen /eit mocht bcjiaien bi) welke 
molen men /'n giaan het malen Omdat de afstand tot de dwangmolen in veel 
gevallen /eei aanzienlijk was, veriezen er in diveise buurtschappen en doipskei-
nen centialei gelegen molens Voor het oprichten van een molen was wel vei-
gunning van de oveihcid noodzakelijk en ei moest aan bepaalde vooiwaaiden 
wolden voldaan, zoals bijvoorbeeld de 'afstand van hondeid loeden vooi alle 
opwassende bomen' Een uilzondeiing daaiop voimden knolwilgen die moch
ten op vijltig loeden woidcn geplanl, kennelijk omdat het jonge hout jaailijks 
werd gesnoeid Op een vaste klantenkling, zoals bi) de dwangmolens, kon de 
molenaai met meei ickenen en hel iisico was dan ook vooi eigen lekening 
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Wie de Rckkense windmolen heeft gebouwd is niet bekend, maai wel de 
opdiachlgevei Dat was Johannus Stephanus van Hasz, de op 11 januari 1753 in 
's-Heeienbeig geboien /oon van de Ruuilose nuildci Hendiik van Has/ lohan-
nus was in 1784 getiouwd met A Mcllmk dochtei van commies tei iccheiche' 
Willem Mellink uit Rekken en / i | /al daaiin dan ook wel een lol hebben 
gespeeld Het peiceel giond, waai op de molen veiiees, was in 1795 gekocht van 
Scholte hunk De gedenksteen in de molen "J S van Has/ en eegae A Mellink-
1796" houdt de heiinneiing aan de stichters levend In 1797 nam het echtpaar 
z'n intrek in hel m dat |aar gebouwde muldershuis, zoals de sluitsteen vermeldt 
De opmeikeli)ke bouwtiant van het huis doet denken aan sooitgeli|ke hui/en m 
het Saueiland waaischi|nli)k de bakeimat van de lamiiie Van Has/ Wat klein 
zoon Johannus lond 1824 hcett bewogen om de Rekkense windmolen te verrui
len voor de Mallemse watermolen, is niet duidelijk 
Tot zovei een aantal gegevens uit het notulenboek Nog enkele kanttekeningen 
mi)nei/i)ds Uit diveise stukken bleek dat de exploitatie van de molen geen suc
ces was, mogelijk is dat ook de ooi/aak van het veitiek van de lamilie naai de 
Mallemse molen Bij een lateie opvolgei, Chr F Bcins, woidl na /ijn overlijden 
m 1845 in het bevolkingsiegistei bij /i|n ge/in de opmeiking 'aim' geplaatst en 
dat duidt met op vooi spoed Zowel in het notulenboek van de Viienden van de 
Piepermolen als in het Gelders Molenhoek staat de volledig lijst met molenaais 
veimeld Het waien fS van Has/ 1796 1824 C H W Schieudei 1824-1828, 
Chi h Beins 1828 1845, GFTh Vcndcibosch 1845 1875, G Geiiitsen 1875-
1907, Einst H Pieper 1907-1950, Heiman F Piepei 1950-1965 
Uit de archieven bleek mij dat er in de loop van die bijna twee eeuwen, naast de 
hooldbewoneis ook peiiodiek spiake van veihuui was 7o heibeigde het pand 
bij vooi beeld ten tijde van molenaai Geiutsen geduiende ongeveei een |aai (sep
tember 1884-november 1885) het ge/in van commies Otte Everts met /ijn 
viouw Hendiika Aleida Buijink en een /oon 

il oio (oil 1 Baakc') 
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De familie Pieper op het inuldershuis 
In 1891 woonde Ernst Pieper met zijn gezin op de Rekkense stoommeelmolen 
en toen hi) in 1894 zowel het molcncomplex als het 'Smitshuis' in eigendom 
kieeg, vestigde hi| m laatstgenoemd pand een bakkeiij Op 8 juli 1908 neemt het 
gezin z'n intiek in het molenhuis aan de Berkel Op de stoommeelmolen werden 
op 8juni 1891 Anna Louise en op 26 maait 1893 Heiman Fiedeiik geboren 
(Na de verhuizing naar het muldershuis aan de Berkel, verhuurt Fieper de 
w(mini> op 'de stoom' De laatste bewoner van dit pand was de Rekkense tim

merman Bart Geesink 'van de Messeier' In 191H wordt aldaar zoon fan Willem 
geboren waarna de familie op ?0 deambci 1919 ^aat wonen op int hindoe 
adres aan di Holte tHei>) 
in het muldeishuis was Ernst Piepei de opvoigei van molenaar Gerritsen die in 
1907 met zijn gezin naai Ahaus was veiliokken Anna Louise tiouwt op 16 apiil 
1914 met de 24 jaiige Willem te Peele zoon van wijlen Beiend te Peeie en Wil

lemina Ormel Het echlpaai gaat in Hupsel wonen bij de weduwe Te Peele 
Op 10 decembei 1912 koopt Ernst Piepei vooi /2 329, hel luim twee hectare 
giote peiceel /ondeikamp van Elisabeth Wissink weduwe van Willem te Raa 
uit Winteiswijk Het had de voim van een giote diiehoek met een iniit aan de 
punt bij de Pieperbrug en eindigend in de buuit van de huidige Berkelbrug* Op 
7 apiil 1922 woidt in bevolkingsiegistei melding gemaakt van het overlijden 
van Hiedeiika Geeitiuida Piepei ten Wolthuis 
(■* In de herfst van /9?9 werd op die plek dooi i>ienssoldaten een soort aarden 
kazemat gebouwd, compleet met loopi^raven en mitrailleurs om de oversteek 
over de Berkel voor de \i]emd zo niet onmo'^eli]k te maken dan le>ch te vertra

gen Aan de ne)e>rdziide van het me)lenhuis netd op de akker van de 'Zwarte 
Moat' een sexyrlgelijkjort gebouwd Bij de inval van de Duitsers is er overigens 
i^een schol gelost) 

Pieperbrug 
De brug, die in de volksmond Pieperbiug heette, heeft in de loop van de tijd vel

schillende namen gehad De vooi laatste naam was Molenbiug, getuige een 
gemeenleiaadsveislag uit 1872, toen de Rekkenseweg weid veihaid 
Ernst Pieper heeft talloze malen bi| de leuning van 'zijn' biug gestaan, turend 
naar het water Toen ik hem leerde kennen, zo lond 1935, was hij met zijn 
zeventig jaren al een man op leeftijd Hi| was alti|d viiendelijk en aaidig tegen 
ons, 'kleine kleuteitjes', maai toch bleef hi| ook een bijzondeie en wat 'geheim 
zinnige' man vooi ons Hi) was klein van postuui dioeg andere kleding dan te 
doen gebiuikeli|k en hi| had alti|d een wat vreemde pet op z'n hoofd Ik heiinner 
me ook nog dat ei soms bi) het huis aan de stiaalkant een gieep stond met een 
rode zakdoek eraan gebonden Pas veel latei hoorde ik dat dit een teken voor 
dokter Stiumphler was om te komen kijken naai een zieke huisgenoot Huisaits 
Strumphlei leed larcnlang elke moigcn om negen uui met zi|n motoifiets naar 
de Rekkense Inlichtingen om daai spieekuui te houden leleloons waien ei in 
die ti)d nog nauwelijks en ook Piepei had er geen 
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I 

De Pieperiiioleii in volle glorie, {joto collet lic J.Baake). 



-60-

Riek Oldenampscn te Peele heiinnert /ich dat opa Piepei als een van de weini
gen in Rekken, een abonnement op De Telegiaat had Zij was tiots op zijn uit
stekende Nederlands en wist ook nog dat de klanten mochten 'loaten opschiie-
ven' en eens pei jaai de tekening voldoen 
In 1937 trouwde zijn zoon Heiman met Hanna Denneboom en Piepei senioi liep 
er op die dag vergenoegd bij alsof hij de bruidegom was Hij paradeeide rond 
het huis met zijn witgeschuurde klompen en liet zich trots londiijden in de Ford 
van Hanna Samen vei/oigden /e de bloempeikjes en regelmatig ging hi) met 
zijn tianspoitliets naai 'de stoom' om daai stoete en biood te halen vooi het nuil-
dershuis Kinderen kiegen steevast een likkoekje Het volgens Hannoveraans 
recept gebakken roggebrood had een apai te, zachtzurige smaak en was dooi de 
smeuïge structuur heel goed snijdbaar 

Het laatste hoofdstuk 
Die mooie tijd was helaas maai van koite duui Op de winderige, donkere avond 
van 21 februari 1950 fietste Hanna rond negen uur met een kennis over het Ten-
kinkslaantje naarde straat waai achter paiallel de Bei kei stroomde Waarschijn
lijk heett ze de hoge watei stand van de Bei kei aange/ien voor de weg en ze leed 
zo het water in Ze werd meegevoel d, onder de Piepei brug door naar het Knol-
lenbroek, waai /e een week later weid gevonden Misschien dat Ernst daaiom 
zo vaak op de biug te vinden was In 1963 overleed hij, bijna hondcid jaai oud 
Zes jaai na zijn ovcilijden, in het kader van de luiivcikavehng in 1969, is de 
'Piepeibiug' voorgoed veidwcncn Zoon Heiman oveilcclde hem slechts zeven 
jaai, hij oveiieed in 1970 en daaimee is de naam Picpei in Rekken historie 
geworden 
De familie vond een laatste rustplaats op de algemene begraafplaats in Rekken 
Op de gezamenlijke giatsteen staat veimeld 
• Fredenka G Piepei-ten Wolthuis 1870 1922 
• Ernst H Pieper 1866-1963 
• Johanna H Pieper-Denneboom 1899 1950 
• Heiman Fi Piepei 1893 1970 

Jan H J Aarnink Haaksbergen, mei novembei 2003 

Bionnen 
• Old Ni |s m ^ 
• Notulenschiill Sloommeelmolen 3 aug 1886 16 maait 1894 
• Bevolkingsiegisters van Rekken, Mallem en Loo 
Beweiking lansjc van Di|k Si)biandi) 
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Scheppels mankzaod 

Dit wordt 't vieftigste nummer van Old Ni-js. Dus ok zo umsgeveer mien vief-
tigste scheppelken mankzaod. Nog pas wodden mi-j evraogd, wat een scheppel 
is. Een scheppel was vrogger een inholdsmaote veur dreuge waren, zoas rogge, 
haver en gaste (gerst). 
Heel vrogger was een scheppel een kwart van een Amsterdamse mudde, tegens-
woordig is een scheppel 10 liter. Umdaj met een scheppel zaod zo umsgeveer 't 
achtste deel van een bunder land kennen inzaejen, wodden de scheppel ok een 
maote veur een stuk land. "Hoo groot is dat land?" O, zo'n acht scheppel (zaod). 
Ton wi-j het metrieke stelsel nog neet hadden, dus veur 1800, wodden de greutte 
van een stuk bouwland anegeven in morgens en roeden. Een morgen grond was 
neet aoveral hetzelfde. I-j hadden een Amsterdamsen, een Rijnlandscn en een 
Geldersen morgen. Hier in d'n Achterhoek wodden der met den Rijnlandse mor
gen erekkend. Van oorsprong was een mergen een stuk land, dat den boer met 
een (olderwetsen) pleeg in één mergen kon bouwen ( = ploegen). Dat was um 
en de bi-j 4/5 deel van een bunder. Een roe was 14 m2. D'r gingen 600 roe in 
een morgen, 700 in een bunder. Töt wied in de negentiende eeuw wodden bi'j 
verkoop van land neg vake in roeden erekkend. 
Mankzaod, dat was neet goed ezuuverd. Door zat van alles nog tussen, ek 
onkruudzaod. Aj mankzaod zaejen, koj der op rekkenen, dat der een bonke 
onkruud tussen de rogge ston, zoas roggebloomen en wikke. Roggebloomen en 
wikke hebt mooie bloemen, maer smerig hadde stengels. Wat deden die zeer an 
de arme met reggebinden. Echte bindsters droegen dan ok neet veur niks kouse
bene an de arme. 

(iezej»des 
Noo wat anders. Ik vonne neg een riege elde gezegden dee 'k in de loop van de 
tied tegen bun ekommcn. Ik wette neet, of jullie ze kent. Hier bunt ze. 

Honderd mensen, honderd zinnen, honderd wöste, honderd pinnen. ( leder zijn 
mening). 

Zo'n man, zo'n man, zo'n peerd, zo'n peerd. ('t is zo as 't is, 't is niet anders). 
Wat den boer an 'n nenduure naor binnen vuurt, kan de boerinne onder 't raam 
weer votschoeven. 
De boer en zien varken wordt knorrende vet. 

Zo ni-jsgierig as een henne met een glazen gat. (Wie kan dit gezegde verkla
ren?) 
Schreeuwt een ocle bi-j nacht um 't hoes, dan brech e of haalt e een mense. 

Wi-j kricgt een goed botterjoor, want 't gat jökkel mi-j. 
(Die snap ik niet, wie wel?) 
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'k Wodde ni-|s gewaai, want de neu/e )okket iiii-) (Gevaai luik )e soms). 
Ze hebt 't aovei mi-|, want de ooine toetet nii | 

DOOI /OI ne pedde nog van beein, wee'1 gin gal meei hel ( een onmogeli|ke 
zaak. Een pad heeft geen gat om te baren). 

Niet jjoed bij verstand 
"Den hel de kopkes neet iieke in de kaste slaon" 
()k "Den iiel /e neet ailemaole oji de iiege". 
Ok "Den hei dei ene op de loppe" 
OI "Den hel dei ene hen watei dosken" (watei kun |e niet doisen) 

"Hee lug, dat 't um dampt aovei den kop" (lug = liegt) 
13ooi / o | kopsehee van wodden (kopschuw) 
Den hel een laeven as een luus op een /eei heul ( l^en goed leven 1 ui/en deden 
zich tegoed aan hooid/eei). 

Welvuart en armood 
Pas op, dat 't ow neet geet as de maden, da') oet 't spek valt 
( Vroeger hing het spek in de wimme. Daar legden biomvhegen hun eieien in en 
de maden uit die eieren konden zulke gaten in 't spek vreten, dat ze ei uit vielen. 
Het ge/egde betekent dus pas op, dat |C welvaait niet /o gioot is, dat |c hel niet 
meei de baas bent) 
Ok Hee wet van welde neet meci wat hee doon mot 
Tegengestelde Hee hel van aimood gin algang (ontlasting) 
Van baoven pionk, van ondein stiont (Is mei alles goud wat ei blinkt) 
Dee leu hebt nog gin naegel um 't gat te kiabben ( Daai is ai moe lioet). 

"Denk ter umme", zae den vadet tegen zien zonne, den naor de brulltc ging, 
"wa'i vanaovend laadt, mo' | ok vuuin konnen'" ( /oig dat )e niet beschonken 
naai huis moet.) 

At den keeil dood geet, zal e wal een tesken op 't hemp kiiegen (Een gieiigaaid, 
die wil alles meenemen als hi) dood gaal). 
"Schriel notaris, hee nikkel nog". (Aanmaning vooi de nolaiis, de ei Ilatei is 
bijna dood) 

Sinl Petei biok de biugge ol slot de biugge (biok = bieekl en slot = sluit) 
(Sint Petei, 21 lebiuaii Met de brug wordt de i)svloei ovei beken en iivieien 
bedoeld Dan begon ol eindigde de slienge voist) 

Vreezen bi-| 'l waik en zweten bi-) 't etten, dal bunl gin besten. 
(Vreezen = hel koud hebben) 
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Hardlopers bunt doodlopeis (Langzaam aan dan breekt het li|nt)e met) 

ben lezein hood veideenen ( Wie kent de betekenis') 

Drictcn 
As dal wool IS mag mi ) een ekster in 't gat diictcn" 

Dooi kwamp c bcdielten met vot ( Dat liep vcikeeid al ) 
Hee deed dricte in 't bedde vol en kreeg mieg in 't bedde weei (een slechte luil) 
Miegen = pissen 
"Boei, doo 't hekke los, andeis duet- ik ow in de boekweite ' (Wie kent dit ') 
Pas op, hee diil tei mi ) tussen oet ( Hij gaat ei vandooi, ik kan hem, net als een 
scheet, met vasthouden ) 

"Laow hen /een gaon, dan kow nog /een, wa'we /egt Noo, veuioet dan maoi, 
zeet maor es, ik zee 't nog wal etten an Poe zee toch' Daor kump e weei andiie-
ten 

Millesienen, ze helpt neet eeidei as aj /e op hebt (Medicijnen helpen pas, als je 
ze op hebt) 

Ak vioggei deui 't hoes leep en de deuin los leel staon /ae mien moodei allied 
"Wi-j /olt OW een klinke an 't gat maken" (een deuiklink aan 't gat maken om 
de deur dicht te doen ) 
Ok wodden dei wal e/egd "Den is in de kaïke gcbooin hee lol allied de deuin 
losslaon" (De keikdeui (van de i k keik) slond ook alti|d open) 

Links 
Wee links was /oas ikke, was op zaotcidag gebooin Hoo ot /e dooi ankwam 
men, he k nooil ewellen 
Hoo linkei hoo Ihnkei, hoo lechlei hoo slechlei Raia 
Hee lop asol e 'l linkei been in de leclilei boksepiepe hei 

Weerberichten. 
Ik hebbe een hele wanne vol wecisbciichlen evonnen / e koml van den boei en 
a) good laest, dan /ee) hoo 't /e vioggci neet alllemg maoi naoi de loch kekken 
um te /een, wat veui weer ol 't wodden, maoi an alles in en lond 't hoes koj 't 
weer aflae/en Wi-| kent dat neet meer Wi | mot l maoi met De Bilt en de 
weeicompulei doon 

't Weer dus. Regen en Wind. 
"Viouwe", /ae de boei, "wee kiiegl laegen want 1 pul|en slunk (Hel alvoei-
put)e stinkt) 
Slekl de vliegen dan kiiege wi ) laegen 
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Dei kump nog volle meer raegen, want 't loot volt (root = loet, volt = valt) 
Zwatten hamei slag gil laegen op ol met den daaiden dag ( hamei slag is een 
witte wolk, die met zwaite vlekjes, als hamei slag, oveigaat in de blauwe hemel 
Hamei slag is een ijzeioxide, Fe304, dat als een bescheimend laagje op ijzer 
ligt) 
Wi-) kiiegt raegen, want den rook slot dale (slaat neei) 

Wi-j kriegt dieugte want de look geet lecht naoi baoven 
Wi-j kriegt nog meer raegen, want de pauwe reert nog te volle (iecin=kiijsen) 
Zee'j giote troppe kiacjen, haid /al 't raegenen, mooi nog haddei zal 't waejen 
Scheert de zwaluw lege (laag), dan kiiej laegen 
Diiett onder ne zwatte onweeiswolke witte ploddcn (wolkcnlappcn), dan wis dit 
op volle wind ( wis = wijst) 

Onweer 
Donder m t doiic holt, git een veurjoor nat en kold 
Wiej kuegt zwaor weer, want 't onweei kump teiugge 
Woor 't eerste onweer in 't veurjooi hentiok, dooi gaot dat jooi de meesten hen 
De beeste bisset ok wi ) kriegt vast onwcei (biz/cn = lennen) 
De blinze stekt, wi j kiiegt onweei (blinze = steekmug) 

Koude 
Vliegt latei in l jooi de ganzen naoi 't westen, dan vuurspelt dat strenge kelte 
As de kranen in 't naojaoi begint te vliegen, kiiege wi-) 'n kianenzommei ( in 
de vooiherlst nog een poosje mooi weer) 
Tiok den schossteen 'winters bezundcr good, dan kricgc wi-) vos (voist) en tiok 
e 's zommeis good, dan kiiege wi-j dicuglc Tiokke akelig slech, dan kricj nat
tigheid 
't Soeset in de buske, wi-j kiiegt dao weei ( 't Suist in de bosjes, we kiijgen 
dooi weei) 

Dit was 't weei vuui disse keei Aj meci wet, dan heur ik 't wal Tot de volgende 
kere 

Eibargc, 6 lebiuaii 2004 E H Wesselink (Hennie), tel 0545 471866 
E mail c h wesscimk @hctnet nl 
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