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Bestuursmededelingcn. 

Ledenverj;adcring 9 april. 14.00 uur in de Huve. 
Op zaterdag 9 ajiril a.s. houden we onze Jaarlijkse ledenvergadering in de Huve, 
Grotestraat 50. (achter de oude Mattheuskerk). We beginnen om 14.00 uur, 
zodat we tijdig kunnen sluiten. 
De uitnodiging met agenda treil u in dit Old Ni-Js aan. De notulen van de vorige 
ledenvergadering, het Jaarverslag 2004 en de financiële bescheiden liggen voor 
aanvang van de vergadering ter inzage. 

Lezinj»: Opliomst Indu.striële Melkverwerkinj; in Achterhoek en Eibergen. 
Na de pauze gaan we luisteren naar de heer Jos Lankveld, bijzonder hoogleraar 
aan de universiteit van Wageningen die ons komt vertellen over de opkomst van 
de industriële melkverwerking met speciale aandacht voor de ontwikkeling van 
de zuivelindustrie van liibergcn. De lezing met modern projectiemateriaal 
wordt opgebouwd rond twee thema's: de achtergronden van de 19e eeuwse 
agrarische situatie met de kwaliteitsverbeteringen door o.a. uitvinding van de 
ontromingscentrifuge en de kennis van microbiologie door Pasteur en Koch. 
Vervolgens zal de melkverwerking in Hibergen centraal staan, die begon met 
een handkrachtboterfabriekje, opgericht in 1896 door A..I. Oudenampsen. 
Gezien de enthousiaste geluiden, die ons uit Beltrum bereikten over de lezing 
van de heer Lansink, zijn we blij, dat hij tijd wilde vrij maken voor onze leden
vergadering. We hopen op veel belangstelling van de leden. 

Sloomziiivvlfaltiick nicl woninf^ in 1900. Uil: "Cotip. SlooiiKiiivcIJiihnck 1900'1925" 



Cultureel-historisthe Heschrijvin^ van Mberj;en. 
in overleg met de gemeente 1 ibeigen en de uitgever Matiijs /al het lang ver 
wachte boek "Cultuieelhistonsche beschii|ving van het hibergen ' begin juni 
verschijnen Zoals algesproken woidt het aan al onze leden uitgereikt als speci

aal themanummer van Old Nijs Het belooll een mooi boek te worden 
Ge/ien de exda uitgaven in 2004 en 2005 het boeiden] en veldnamenboek en 
de Cultuieei hisloiisciic beschii|ving van F ibeigcn, is op de ledenveigadeiing 
van 2004 goedkeuring verkregen om dit |aar van de leden een cxtia viijwillige 
bi|diage te viagen Op grond van de begioting vooi 2005 hebben we gemeend 
een bediag van € 10 pei lid te mogen viagen Daaiom trelt men de/e /omei 
bi| loe/endmg van de Cultuieel histoiische beschii|ving een acceptgirokaait aan 
lei betaling van dit bediag Wie dit bedrag be/waaili|k vincll kan volstaan mei 
een kleiner bediag Wie het boek niet wil ontvangen kan dit melden en belaall 
dus geen extra bi|diage 

r
i Kxcursie. 

I In Old Ni |s ni 51 van decembei | I schieven we 
^ H M ^ M uitvoeiig ovei de excuisie Aovei den i\iol naai 
■ ■ "II i t l Rocholt en Anholt, die we vooi 2X mei 2005 heb 

ben uitgestippeld 
1 1 /i|n al aanmeldingen binnen Men kan /ich opgeven bi| Annie Busink, 
Laiiksweg 23, 7151 XV l.ibeigen, tel 0545 471498 ol als men bi| Annie geen 
gehoor krijgt, bi) Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen tel 
0545 47 2517 De deelnemers kri)gen ti|dig nadeie inlormatie Het is ditmaal 
een echte middagexcursie van 11 tol 19 uui De al stand is niet groot, de kosten 
/i)n dan ook slechts € 20, pei persoon Ge/elhg woidt het vast wel Dus we 
rekenen op een volle bus 
Open Monunientendaf^. 
De Open Monumentendag woidl dil |aai gehouden op /aleidag 10 september 
Het thema van dit jaar is Religieus Erlgoed" Hel accent /al dan ook liggen op 
de keiken Ie F ibeigen Rekken en misschien /wilbioek en Beltium Dal kan een 
sooil keikenpad woidcn Inmiddels /i |n ei conlaclen met meviouw Rila 1 ok 
Viie/e, /elf lluitisle die mei een groepje musici op die dag liedeien komt sjxlen 
van de 17e eeuwse predikanldichter Willem Sluitei Waar /ouden die belei tot 
hun recht komen dan in museum De Schepei en vooral in de keik, waai Willem 
Sluitei van 1653 1672 piedikant was en /i |n liederen schieet die hij met zijn 
gemeente in de keik en op buuitschapsavonden /ong 
Reacties op Old Ni-js nr. 51 . 
Naast veel mondelinge waaideiing was er een schriftelijk compliment van 
meviouw Oveiduin uil Soest en Anneke Wansink ( van Geerdink) stuuide een 
biiel mcl mleiessanle jeugdheiinneiingen waaiuit we in het volgende Old Ni ]s 

feuMüewtffli 
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er enkele hopen te publiceren 
En ei was een brief van Chiis te Raa "oet de Pruusse" met enkele opmerkingen 
naar aanleiding van het artikel "Eibergen, grensland in WO I" 
HIJ meldt, dat zijn beide overgrootouders van Hemsink uit Rekken ook aan de 
Spaanse griep overleden, Willem te Raa op 6 november 1918 en diens ethtgeno 
te Hendrika te Raa op 23 |anuari 1919 Binnen de familie weid veiteld, dat in 
diezellde tijd ook de buurman op Raos eraan overleden is Die buurman zou de 
begrafenisstoet van Willem langs zi]n woning hebben zien trekken, maar kon 
zelf al niet meer mee en dat wil wat zeggen vooi een naober, aldus Chris te Raa 

Open grens. 
Chris te Raa meent te weten, dat de grens vooi 1914 nergens dicht was voor per-
sonenvervoei Ei waien naoberschappen, die uit boerderijen aan weeiskanten 
van de giens bestonden Boeidenj de Kok aan de Slemphutterweg en Ikkink aan 
de Duitse kant behoorden tot dezelfde naobersthap Tijdens de eerste wereld
oorlog konden de naobers elkaar moeili|ker bezoeken, omdat toen de grensover
gangen bewaakt waren Na WO-I schijnt de oude naoberschap nog in ere her 
steld te zijn, maar de ondeibreking van WO-2 heeft ze niet overleefd 

Nog meer smokkelavonturen. 
Chris schnjlt 'Mi|n oveigiootvader van moeders zijde was afkomstig van 
Liters in Rekken en ingctrouwd bi| Laai berg tussen Geesteren en Geisclaar Zijn 
erfopvolger op Laarberg, mijn grootvadei, had goede contacten met Liters Hij 
gebiuikte Elfers dan ook als uitvalsbasis vooi zijn smokkeltochtcn soms samen 
met zijn broer Gradus uil het Loo (In WO 2 de plaatselijke bureauhoudci van 
de CCD en toen dus in oveiheidsdienst Hij wist dus van het spelen met de wet 
EHW) 
El klcctden ook risico's aan het smokkelen Dat weel Ab Mcilink van Dickci 
boer te veitellen Zijn vader deed in WO-I ook mee aan de paaidensmokkcl naai 
Duitsland Eens ging hi) te paard als ruiter de grens ovei om het daai te vei 
kopen, maar werd toch gepakt en /at drie dagen vast onder de toren m Coesteld 
Zijn "kammeraod" Voltman uit Eibergen is toen naar Coesfeld gegaan om hel 
losgeld voor Mellink Ie belalen Om Ic voorkomen, dat dat geld uit zijn bioek 
zak gestolen zou woiden, had hij de broekzakken zorgvuldig dichtgenaaid Hoe 
veel er betaald moest worden, weet Ab Mellink niet, maar het kan best zo'n 
flink bediag geweest zijn, dat hel in natura aan Voltman moest worden voldaan 

Redactie Old Ni )s E H Wesselink 
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Eibergen, maart 2005 

Uitnodiging. 
Aan de leden van de Historische Kring Eibergen. 

Hierbij nodigen wij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, 
die gehouden wordt op zaterdag 9 april 2005, om 14.00 uur in de "Huve" te 
Eibergen. 

A G E N D A 
1. Opening door de voorzitter, de heer E.H. Wesselink 
2. Goedkeuring en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 

17 april 2004*) 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Vaststelling van het jaarverslag 2004 *) 
5. Vaststelling van het financieel jaarverslag 2004, w.o.: *) 

-Jaarrekening van het verenigingsjaar 2004 
-Balans per 31 december 2004 
-Verslag van de kascommissie 
-Begroting van het verenigingsjaar 2005 

6. Benoeming nieuw lid voor de kascommissie 
7. Bestuursverkiezingen 

De heer E.H. Wesselink is aftredend en herkiesbaar 
De heer Joh. Baake is aftredend en herkiesbaar 

8. Onze plannen voor het jaar 2005 
9. Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering 

*) Deze liggen voor aanvang van de vergadering ter lezing. 

PAUZE 
Voor de invulling van het tweede deel van onze vergadering hebben wij de heer 
J. Lankveld uitgenodigd. Hij houdt een lezing met dia's over de opkomst van de 
industriële verwerking van melk, met speciale aandacht voor de zuivelfabriek in 
Eibergen. 

Het einde van deze vergadering is om ongeveer 16.30 uur. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

A. Dijkhuizen-Blankvoort 
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Inventarislijst van boekenbe/it Historische I<ring Eibergen. 

Hierbij de namen van de themanummers met hun piijs Van enkele uitgaven is 
de voorraad zeer beperkt 

Acht eeuwen heerli|k Eibeigen schri|verscollectief (bepeiki voonadm) € 8,00 

Folkloie en Vroomheid in Berkeiland € 6,00 

Kom Vanavond met verhalen. Eibergen in oorlogstijd, E H Wesselmk 
deel 1 € 12,00 
Idem deel 2 €14,00 
Idemdeen € ^ ,00 

Oud Rekken in beeld Joh Baake € 1̂,00 

Boerenwerk Schrijverscollectief (geen eigen uitgave van HKE) € 7,00 

Geschiedenis van de Oude Mattheus E H Wesselink €14,00 

(+ gratis Kostgangers van Onze Lieve Heer - H Odink/E H Wesselink) 

't les kan liejn LA van Dijk € 5,00 

DeHolter-G Odink € 7,00 

De Hof te Vaarwerk - B te Vaarwerk € 15,00 

Achteraf een mooie tijd (geschiedenis Chr Landbouwschool Eibergen) € 7,00 

Boerderij-en veldnamen Eibergen € 17,95 

Old Ni |s losse nummers (enkele 71 |n uitveikocht) € ^,50 
Wie belangstelhng heett voor éen ot meer van deze uitgaven kan gebruik maken 
van het elders in Old Ni |s opgenomen bestclbil)et ol /ich telefonisch in verbin 
ding stellen met Dick Somsen, Mallumsc Molenweg 21, 7152 AT Eibergen, tel 
0545 472517 
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Zestig jaar gedenken en vieren. 

Voor de zestigste keer gedenken we op 4 mei a.s. allen, die in de jaren 1940-
1945 door oorlogshandelingen om het leven kwamen, hetzij in het verzet tegen 
de vijand hetzij als slachtoffers van oorlogshandelingen. In Eibergen vielen vijf
envijftig inwoners te betreuren. 
Gedenken op 4 mei heeft altijd iets dubbels. Men staat stil bij het oorlogsleed 
van toen en nu. Daar tussendoor klinkt de hoop op bevrijding van geweld en 
onderdrukking, die zich bij de bevrijding ervan ontlaadt in feestviering. 

iTdi^iiicni van hel ooi loi^Miionnnient hij de Viersprong (foto E.H. Wesselink) 

Oorlogsdagboek van G.A. ter Braak-Huizinga. 
Deze dubbele gevoelens ontdekte ik in enkele gedichten uit het oorlogsdagboek 
van mevrouw ter Braak-Huizinga, de moeder van Menno ter Braak. Menno had 
op 15 mei 1940, toen de Duitsers Den Haag waren binnengetrokken zich zelf 
van het leven beroofd, omdat hij represaillemaatregelen van de nazi's vreesde 
vanwege zijn felle anti-nazistische publicaties. 
Haar dagboek bevat weinig notities uit het jaar 1943, wel drie gedichtjes als een 
soort bijlage. 
Het jaar 1943 was een turbulent jaar voor het doktersechtpaar. Door ziekte van 
de oude dokter, hij leed o.a. aan depressies en onderging een operatie, leidde 
zijn vrouw in dat jaar een zwervend bestaan van het ene logeeradres naar het 
andere om bij haar man te zijn. En zoon Wim, actief in het (artsen)verzet, zat 
een tijd gevangen. 



Oorlogsmonument hi/ de viersprong 
Boven: tableau met de vij] gesneuvelden van 10-15 mei 1940 

Onder: tableau met de elf omgekomen verzetsstrijders 
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Ook maatschappelijk was 1943 een turbulent jaar. De ene dwangmaatregel van 
de bezetter volgde op de andere. 
In maart werd Eibergen opgeschrikt doordat door verraad en toeval 25 joodse 
burgers, waarvan 19 in het Hoonesbos, in handen vielen van de SD. 
In april van dat jaar werden alle Nederlandse officieren en onderofficieren 
teruggeroepen in krijgsgevangenschap in Duitsland, in mei volgde de Arbeits-
einsatz, die alle jonge mannen in ons land, geboren in 1923 en 1924 verplichtte 
tot dwangarbeid in Duitsland. Ook in mei moesten alle radio's ingeleverd wor
den. En eveneens in 1943 begonnen de jodendeportaties. 

De dubbelheid, waarover ik hierboven sprak, klinkt door in hel gedicht, dat 
mevrouw ter Braak schreef op 23 april 1943. 
Enerzijds de klacht over de toenemende rechteloosheid en daarnaast het vast
houden aan de hoop op betere tijden van vrede en recht. 

Wat blijft er nog te hopen in dezen tijd van geweld. 
Dat niemand kan ontlopen, nu geen wet of recht meer geldt. 
Wat kunnen wij geloven, nu de leugen haar nel om ons weeft 
Van alles ons wil beroven wal het leven waarde geeft? 

Alles wankelt en stort ineen 
Vrij is niemand, rustig is geen. 
En luide klinkt de bede: 
Geef ons, o geef ons vrede. 

Op vrede blijven wij hopen in dezen langen wacht, 
Zooals wij het licht zien komen na lederen duisteren nacht. 
Geen macht en geweld kunnen roven, hoc ook dit pleit wordt beslecht. 
Ons geloof in een betere wereld, waar weer plaats zal zijn voor het rechl. 
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o p 5 februari 1943 had /e haar 'klokkengedieht" gesehreven, toen /e van nabij 
meemaakte, hoe de torenklokken, nadat men die voor het laatst had geluid en de 
klank op een plaat had vastgelegd, op last van de Duitsers uit de loren werden 
gehaald om omgesmolten te worden tot oorlogstuig. Er klinkt iets van wanhoop 
in door over de onderdrukking van het vrije woord en het verdriet om het verlies 
van haar zoon. Maar de hoop heeft haar niet verlaten. 

De klokken luitlen hun alscheidsge/ang. 
O Vrede, kom toeh, het duurt al zo lang 
Dat niet meer mag klinken het vrije woord. 
Dat elk verzet wordt in bloed gesmoord. 
Dat verbroken wordt, wat eens werd beloofd. 
Dat mensen verjaagd worden en beroofd. 

Maar eens /al het uur der bevrijding slaan. 
En vangt de tijd van den opbouw weer aan 
Al is dan veel kostbaars verloren gegaan. 
En blijft steeds de droeve herinnering daaraan. 
Al horen wij dan niet meer der klokken klank, 
ons hart zal vol zijn van vreugde en dank. 

Die vreugde en dankbaarheid mocht ze beleven toen op kerstavond van 1947 er 
twee nieuwe klokken in de loren werden geplaatst met op de grootste klok de 
inseriptie: 

"De oude klok in gloed verdween. 
Gestolen door des vijands hand. 
Ik zend mijn bronzen klanken heen 
Als nieuwe klok door 't vrije land." 

('iiolv klok incl 
in.scnpiic 
(/oio C.W. Vric'zc) 
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En op de kleinste staat 
"Mijn slem gaime over 't Berkeliand 
En dringe door lol Neerlands rand. 
Als gij mij hoort, steun dan mijn bee. 
Voed Heer, de mensen op tot vree." 

De/e inscriptie van het gemeenteraadslid W..I. Adolfsen heeft nu nog niets van 
zijn actualiteit verloren. 

KIciiisIc van tic Iwcc klokken iiicl inscriptie (jolo ii.W. Vricxc) 

Op 26 februari 1944 schreef mevrouw ter Braak, vier jaar na de dood van 
Menno, een herinnering aan 10 mei 1940 eindigend in een oproep en een bede, 
die ook bij de herdenking zestig jaar later nog kan ontroeren. 

10 mei 1940 
Nooit zullen wij vergelen dien heldren morgenstond. 
Die ons in onbegrepen angst en onl/elting vond. 
Mei ongekenden huiver ons wees op smarl en rouw. 
Die meer dan wij toen wisten ons allen trelfen zou. 

O (lod bewaar voor wanhoop hel arme mensenkind 
Dat nergens op de wereld meer rust en vrede vindt. 
Zij zullen wcderkeercn o|i tie geslagen aard 
Maak ons die overbleven dan ook de offers waard. 

Eibergen, januari 200.^ E.H.Wesselink. 
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Geheimen ontraadseld. 

De eeiste geestelijk vei/oigei van de Rekkense Iniiehlingen was dominee 
Eckenhausen Na in Nederlands Indie geweikt te hebben, kwam hi) na de twee
de wereldoorlog naai Nederland, alwaai hi| in Brouwershaven predikant werd 
In 1951 kwam hi| naai Rekken waai hi| op 29 apiil in de Keik/aal / ' n inliede 
deed Hi| was peisoonli|k geviaagd dooi mevi Sophie van Ouwenallei Domi 
nee Eekenhausen had de gewoonte om legelmatig een wandeling ovei het tei-
rein van de Rekkense inrichtingen te maken Eerst maakte hij / ' n wandelingen 
vanuit 'de Enk', waai hi| woonde, latei vanuit 'de Erve' Altijd deed hi| daaibij 
het keikhol aan Hi| /ei dan 'Ik ga mijn viiend ook even be/oeken' Hi| doelde 
daarmee op de Engelse militair die op Rustoord begraven was 'Als ik ben over
leden wil ik daar ook liggen" /ei hi) Dominee Eckenhausen voelde /ich veibon 
den, /owel met de inlichting als met de Engelse soldaat die daar /o rond apiil 
'4*5 begraven was Zo ik in het augustus nummei van 2001 schreel is lange ti)d 
onbekend gebleven wat ei met de Engelse soldaat gebeuid is, evenals met de ell 
Duitse soldaten die ei eveneens in maait en apiil '4S begiaven /i |n Bi| naviaag 
IS, het algelopen |aai, mi) bekend gewoiden waai /e uileindeli|k hun laatste lust
plaats hebben gevonden 
Wat betreft de Duitse gesneuvelden, met hen is het/eltde gebeurd als met alle 
Duitse soldaten die in Nederland gesneuveld /i|n 7c hebben hun laatste lust 
pkuils gekiegen op de enoime begKUilplaiils m llsselsteyn / e waien naai Rek 
ken veivoeid om vei/oigd te woiden omdat /e gewond uil de stiiid gekomen 
waien, ondeimeei bi) de gevechten lond Ainhem 
Na dolle dinsdag, september '44, werden tal van gebouwen op het teiiein van de 
inlichting gevoideid De pavil|oens, Beikenooid en Maiienooid van Geldeis 
End weiden ingelicht tils hospitaal Op de daken weiden lode kiui/en aange 
biacht 
Ook de Ni|veiheidschool weid gevoideid evenals de hui/en de hive, waai tot 
op dat moment de familie Wessel woonde en hui/e de Enk De Erve was inge
licht als een ollicieiscasino in hui/e de iMik veibleven soldalen 

De lamilie Wessel heelt een belangii|ke lol gespeeld, /owel bi| hel werk bi) de 
Rekkense inrichtingen als hel vei/oigen van gewonde soldaten, met name de 
Duitse soldaten 
De gewonde soldaten kwamen /owel vanuit hel Reichswald als vanuit de 
gevechten lond Ainhem In totaal weiden ei op de i^ekkense Inlichtingen /o 'n 
100 soldaten veipleegd Er was een team van ailsen en vei/oigeis aanwe/ig om 
de gewonden te ver/oigen Toen de Duitseis /ich aan het eind van de ooi log 
hadden leiuggetiokken, namen ze alleen die soldaten mee die binnen veeitien 
dagen weei konden vechten Die hiertoe niet in staat waicn bleven achtei in 
Marienooid en in de Nijverheidsschool Omdat ei slechts enkele uitgeputte, hos-
pilaalsoldalen als vei/oigeis achteibleven namen een aantal viouwen die op ter-
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lU v,iaaji)l(uit\ Rusloonl Rckkanc lm u lilim^i ii (/old II Suhai) 

lein van de iniiehting woonden de laak op /ich om de gewonden te vei/oigen 
Ze kookten ondermeer grote pannen met pap In maait en apiil 4^ be/weken I 1 
soldaten aan hun verwondingen Ze /i |n allen op Rustooid begiaven Op Paas
zondag, 1 apiil 194 )̂ - de dag waarop de opstanding van Chiistus gevieid werd, 
en de bevrijdeis bibeigen binnenliokken weid een aantal van hen in de aanwe
zigheid van dhi Wessel lei aaide besteld Van een van de overledenen (bi|na 
/ekei beliell hel dhi Gade, oveileden op ^ apiil) is bekend dal hi| het saciament 
der stei venden heelt ontvangen van een Engelse aalmoe/eniei 
Meviouw Wessel veilaalde de wooiden van het Engels in het Duits Nadeihand 
heelt / i | m een biiel aan de oudeis van de overledene de laatste dagen van hun 
/oon beschieven Vanwege hun /oigen op de inlichting misten dhi en mevi 
Wessel alle leesleli|kheden van de inlochl \dn de beviijdeis in 1 ibeigen 
De 11 Duitse soldalen kiegen in \9^{) een heibegratenis op de Duitse mililaue 
begiaalplaals in llsselsleyn, vlak bi| Venlo Op de/e begiaalplaats liggen luim 
11 ()()() gesneuvelde soldalen 

Wat de Engelse militair betreft, gaal hel om Gunnei Reginald Bruce Atliill, 
nr \4'^99M), van het 4de Aulanding Anti lank Regiment, Royal Aililleiy, 6th 
Auboine Division Hi| staal ollicieel te boek als /i |nde gesneuveld op 24 maait 
194S Op de/e datum vond Opeiation Varsity plaats, de laatste grootschalige 
luchtlandingsoperatie op de rechteroever van de Rijn, in de omgeving van Ham 
minklen en Wesel Uil gegevens van lonkeibosch, de gealliceide begiaalplaals 
te Nijmegen waai hij op 1 seplembei 19̂ *1 een heibegialcnis (dit volgens de 
Eibergse gegevens) heeft gekregen, bli|kl dat hi| op ^0 maait 194S op de Rek-
kense Stichting is begiaven nadat hi| aan /i|n veiwondingen was oveileden 
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Geallic'cnli' hcgraaJpUuiLs le Jonkcrhosch hij Nijmegen (joto H. Sieheii) 

Het vermoeden bestaat dat hij achter de Duitse linies is neergekomen, gewond is 
geraakt en door de Duitsers naar Rekken is gebracht alwaar hij is overleden. Hij 
ligt begraven in Plot 15, rij 1 graf 8, te Jonkerbosch, Nijmegen. Men verwarre 
de geallieerde begraafplaats Jonkerbosch overigens niet met de RK begraaf
plaats Jonkerbos, niet ver er vandaan. De geallieerde begraafplaats is gelegen 
aan de Oude Mollehutseweg. 
Dominee Eckenhausen overleed een Jaar na de herbegrafenis van soldaat Alrill, 
in september 1956. Hij is begraven op de plek naast Vijn vriend'. 

Rekken, december 2004 
Henk Sieben. 
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Pionier van de volksgezondheid. Het verhaal van een grafsteen. 

Op het protestantse deel van de begraafplaats aan de Borculoseweg staat aan het 
meest westelijke pad een onooglijke sobere grafsteen uit het begin van de vorige 
eeuw. Een vierkante steen met een schuine bovenkant als een soort lessenaar, 
waarop twee naamplaten bevestigd zijn geweest. De ene plaat is weg, de andere 
nog aanwezige is sterk gehavend. Het zal de vraag zijn hoelang de brokstukken, 
die slechts door een enkele schroef worden vastgehouden er nog blijven liggen. 
En de naam Guurtje Huizinga geb. Koekebakker die op de naamplaat te lezen 
staat, is zo oneibergs, dal men zich alVraagt wie hier begraven liggen. 

Door de steenhouwer Johan Looije werd ik eind 2004 attent gemaakt op deze 
grafsteen. Dank zij het tijdschrift THOTH, tijdschrift voor vrijmetselaren uit 
2001 en "Want alle verlies is winst", het eerste deel van de biografie over 
Menno ter Braak van Leon Hansen, werd mij duidelijk, dat hier twee mensen 
begraven liggen, die nooit in Eibergen woonden en in hun leven wel nooit 
gedacht zullen hebben, dat ze, woonachtig in Amsterdam, hun laatste rustplaats 
in de Achterhoek zouden vinden. 
De ontbrekende naam op de steen is die van Jurriaan Menno Huizinga, hij was 
de echtgenoot van Guurtje Koekebakker. Ze waren de ouders van Geertruida 
Alida Huizinga, (1878-1952), de echtgenote van dokter Hendrik Ernst Gerrit ter 
Braak ( 1874-1952). 

Giujslceii op (Ie oude heiiicuifphials aan de Borculoseweg. Derde sleen vaii rei lUs is van 
Tjerkje Bosch. Daarnaast, met driehoekige vorm, de steen van het echtpaar Huizinga. 
(foto E.H. Wesselink) 
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■ Jurriaan Menno Huizinga 
Jurriaan Menno Huizinga (1830-1913), wordt 
in 2001 in een artikel in bovengenoemd blad 
van de vrijmetselaars "pionier van de volksge-

Yt zondheid" genoemd. 
I De schrijver van het artikel putte uit het 

i gedenkboek, dat ter gelegenheid van het hon-
iL ^ ^ _ derdjarig bestaan van de gemeentelijke gezond-
B j l ^ H heidsdienst van Amsterdam in 2001 werd uitge-

^ ^ ^ ^ 1 Dat het tijdschrift voor vrijmetselaren zo royaal 
^ ^ ^ ^ 1 aandacht wijdde aan deze pionier van de volks-
^ ^ ^ ^ 1 gezondheid, vindt zijn oorzaak in het feit, dat 
^ ^ ^ ^ 1 Jurriaan Menno Huizinga (de man met de gol-
^ ^ | H vcnde baard, zoals hij genoemd werd), tijdens 
^ ^ I H zijn leven een grote rol speelde in de wereld 

Jurriaan Menno Huizinga. van de vrijmetselarij. Hij was van 1902 tot zijn 
'de man mei de golvende haard'. overlijden in 1913 zelfs voorzittend meester 

van de loge Willem Frederik te Amsterdam. 2) 

Na Groningen en Den Haag pionieren in Amsterdam 
Nadat Thorbecke in zijn laatste kabinet (1872-1873) een wet tot stand had weten 
te brengen, die overheidsbemoeienis met de geneeskundige zorg mogelijk 
maakte, werden er schoorvoetend in wat provincies inspecties voor de volksge
zondheid ingesteld. 
Jurriaan Menno Huizinga koos voor zo'n ambtelijke functie en werd in 1890 
inspecteur van de volksgezondheid in Groningen. In 1893 kreeg hij die functie 
in de provincie Zuid-Holland. 
Toen de gemeente Amsterdam als eerste in Nederland, in 1901 een gemeente
lijke geneeskundige en gezondheidsdienst in hel leven riep, solliciteerde Huizin
ga naar de functie van directeur, niet vermoedend, dat hij zich in een bestuurlijk 
wespennest stak, waardoor de werkzaamheden pas in 1903 echt een aanvang 
nemen. 3) 
Tot de taken van die dienst behoorden de geneeskundige zorg voor de talrijke 
armen, die van haast elke medische zorg verstoken waren, de ziekenzorg, het 
onderzoek naar voedingsmiddelen, het aanpakken van besmettelijke ziekten en 
het hygiënisch woningtoezicht. 
Dat de gemeente Amsterdam als eerste met een geneeskundige dienst begon, 
vond zijn oorzaak in de deplorabele toestanden op het gebied van de gezondheid 
en woonhygiënc met name voor de vele armen in de hoofdstad. Het initiatief 
van Amsterdam zou lalcr in heel Nederland navolging vinden, want ook elders 
was het met de kennis van en de zorg voor de gezondheid meestal treurig 
gesteld. 
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Aanvankelijk had Huizinga veel te stellen met artsen en gemeentebestuurders in 
Amsterdam; ze werkten op unfaire wijze de door hem voorgestelde hervormin
gen tegen, aldus Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts in Nederland. Deson
danks groeide de geneeskundige dienst in 8 jaar lijds van 60 naar 130 medewer
kers. Toen hij, zij het min of meer gedwongen, in 1912 afscheid nam, werd hij 
koninklijk onderscheiden met een hoge ridderorde, maar de financiële afwikke
ling van zijn pensioen werd een onverkwikkelijke zaak voor deze pionier. 4) 

Huizinga, Koekebakker en Ter Braak. 
De Huizinga's waren oorspronkelijk een boerenfamilie uit Groningen. De zoon 

van Jurriaan Menno's broer Dirk werd professor in de geschiedenis en werd 
bekend door zijn boek "Herfsttij der Middeleeuwen", een evergreen op histo
risch gebied. Hij wordt nogal eens in één adem genoemd met zijn eveneens 
beroemde neef Mcnno ter Braak. 
Jurriaan Menno Huizinga was geboren in Den Burg op het eiland Texel, waar 
zijn vader doopsgezind predikant was. Hij studeerde voor arts, vestigde zich in 
Harlingen, waar zijn vier kinderen geboren werden, Menno, die net als zijn 
grootvader predikant werd, Gecrtruida (Trui), Charlotte (Lotte) en Willem, die 
ingenieur werd. 
Jurriaan Menno was in 1875 getrouwd met Guurtje Koekebakker, een zuster van 
Hein Koekebakker, die eveneens doopsgezind predikant op Texel was en trouw
de met een zuster van Jurriaan Menno. Er kwamen in de families Huizinga en 
ter Braak nogal eens zogenaamde kruishuwelijken voor. 
Toen Trui, de oudste dochter van Jurriaan Menno, als verpleegster bij haar tante 
Sina Koekebakker in Amsterdam op kamers was, wist ze een kennisje te koppe
len aan haar neef Jaap Koekebakker, die op zijn beurt haar weer in contact 
bracht met een medisch student uit Eibergen en dat was Hendrik ter Braak en zo 
werd Trui Huuizinga na een korte verkering doktersvrouw in Eibergen 5). De 
Huizinga's waren een familie van boeren, predikanten en leraren, schrijft Leon 
Hansen. Wie de stamboom van de Ter Braaks bestudeert, ziet een zelfde beeld. 
Zij en hun huwelijkspartners uit families zoals Ledeboer, Van Rcgteren Altena, 
ten Bokkel Huinink en Faber behoorden omstreeks 1900 ook tot de kringen van 
notarissen, artsen, bankdirecteuren, leraren, predikanten en juristen. Door kruis
huwelijken (trouwen in dezelfde families, Menno en zijn broer trouwden bij
voorbeeld met twee zussen Faber), hielden ook zij de familie klein. 
Het ging in die kringen dus net als bij de boeren in de Achterhoek, waarvoor 
gold: "soort zoekt soort" en dat hield na 1900 ook nog een halve eeuw stand, 
totdat ook "het gewone volk" doordrong tot het hoger onderwijs. 
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Hct echtpaar 
Hendrik ter Braak en 
Trui Ier Braak tJiiizinf^a 

Maar liefde is sterker dan de dood. 
Hendrik ter Braak en Geertruida (Trui) Huizinga kregen vijf kinderen, drie 
zonen en twee dochters. En de kinderen volgden elkaar snel op. Toen Geertruida 
30 jaar was, was ze moeder van vijf kinderen. Daar had ze de handen meer dan 
vol aan. Het was dan ook gebruikelijk, dat grootmoeder Guurtje haar dochter 
(trouwens ook haar andere dochter in Hengelo) bijstond in "de kraam". 
Zo ook in 1906 bij de geboorte van het vierde kind. Dochter Trui was begin juni 
uitgeteld. Dus kwam moeder Guurtje al bijtijds, eind mei, naar Eibergen. 
Toen voltrok zich een drama. Grootmoeder werd ernstig ziek en kreeg longont
steking, toen een levensgevaarlijke ziekte met hoge koorts en vaak dodelijke 
afloop. Zo verging het ook Guurtje Huizinga-Koekebakker. Ze overleed op 9 
juni 1906, nog maar 55 jaar oud, één dag na de geboorte van haar kleinzoon Jan 
Gerril (de latere dokter Jan ter Braak). 

Van links naar reclil.s: 
de drie Ivoers .hm. Wi}ii en 
Menno ter Braak 
{foto's arvliiefiIKE) 
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Op maandag II Juni 1906, op /.ijn 32e verjaardag, moest dokter Hendrik ter 
Braak naar het gemeentehuis om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon 
en het overlijden van zijn sehoonmoeder. 6) 
Guurtje Koekebakker werd 13 juni 1906 in Bibergen begraven. Op haar steen 
staat: "Maar liefde is sterker dan de dood". 

Haar man, Jurriaan Menno Huizinga, die in de nacht van 15 op 16 Januari 1913 
onverwacht overleed, had de wens te kennen gegeven naast haar in Eibergen 
begraven te worden. 
Het is een raadsel waar de naamplaat met zijn naam is gebleven. Herman Sche
pers zegt zich te herinneren, dat er mensen zijn geweest, die de plaat hebben 
meegenomen. Namen herinnert hij zich niet. Ergens zal die plaat zich nog 
bevinden, maar waar? 

Leon Hansen, die in zijn boek "Want alle verlies is winst" heel nauwkeurig alles 
heeft nageplozen omtrent de families Huizinga en Ter Braak, maakt geen mel
ding van de grafsteen ondanks het liefdevolle grafschrift, dat erop voorkomt. 
Het zou de moeite waard zijn, als de overgebleven naamplaat weer goed 
bevestigd werd. Tenslotte ligt onder deze steen de man begraven, die pionier 
van de volksgezondheid genoemd wordt. 

I)(' i^clKivcndc i^rcijslccii van Chiiirtjc lluizin^a-Kockchakkcr op üc oiulc hc^raaj'pluals 
(foto /<;.//. Wcssclink) 



-20-

joto 's 
hH Wcssclmk 

1 ^ A' 
T^H^P^^^^^^H 

""̂  •• r -f» fc 4 M 

lÉv^^ « 

"*l 
f 1 
' ^ 

wm 

\xj\y ).\h. ta^iM ""m^rn 
f,,,*^^RH^H^^^^^^^^^^BËu 

^^^HL ^^^^H^ l̂ 

file:///xj/y


-21-

Noj» een ^ratsteen 
Leon Hansen maakte mij attent op de steen naast die v<in het echtpaar Huizinga-
Koekebakkei waai op staat 

1 |eik|e Bosch 
9 |uh 1921 
Waai helde woont, 
gebiedt de Heei /i)n /egen 

Het /i|n de beginregels van psalm H'^ 4 
"Waai helde woont gebiedt de Heei den /egen 
daai woont Hi| /ell,daai woidt /ipi heil veikiegen 
en t leven tot in eeuwigheid " 

Beide grafstenen spieken van helde die steikei is dan de dood Ze li|ken uiting 
te /ijn van de veibondenheid tussen de mensen die ei begiaven liggen 
Tjerkje Bosch was de huishoudstei van luiiiaan Mcnno Hui/inga Hi) had in 
1911 een levensver/ekering voor haai gesloten vooi na /i |n oveilijden /odat ze 
na /i |n dood niet geheel onver/oigd /on achteiblijven luiiiaan Menno was 
blijkbaai een sociaal voelend mens 
Tjerkje Bosch was /o/eei met de Huizinga s veibondcn dat /e naast hen in 
Eibeigen begiaven wilde woiden En die wens is bli|kbaai veivuld Haai gial 
steen is van beteie kwaliteit en staal ei nog ongeschonden 

Eibergen, januari 200') E H Wesselink 

Noten 
1 Hm ISIILIS Lil AiiiKl Mooii Am tli. ALIULI^I ILIII lloiukiil | i ii ( idcVdl) Amskul i in 

Aiiislcidmi 2001 
2 klLiu 
^ Uil luiiuidii Mcnno Hui/inga dooi (iillis W I? Hoiiii. int TIIOT Ti|ilschnll vooi vnjmet 

sel.iren uitg.ivc van dt Ma(jOnnickc SliclUnig Ritus LII lLiii|Klboiiw 2001 luiiiiiiKi 'S b l /2SI 
4 Idem hl/ 285 Vooi uitvoeiige gegevens Leon Hansen Wint ilk VLIIILS is winst Mcnno ILI 

BI uik 1902 1940 liooldstuk 'S hl/ SI 
'S Vooi intvoeiigc gtscliicdcnis Lcon Ilaiistn W.iiit alle veilics is wiiisl Menno lei Biaak 

1902 1940 hoofdstuk 8 in hel bi|/oiider bl/Y'S 
6 Idem hooldslnk 4 in hel bi|/ondei hl/ "̂ 9 
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Buurtvisite bij het Centraal Warenhuis gebr. ZION in 1956 

In 1999 kregen we van Marcelle Zion uit Israël een genealogisch overzicht van 
de familie Zion. Hierbij was deze foto toegevoegd, met als vraag: "Weten jullie 
nog de namen van deze personen?" Vandaar dat we in ons vorig nummer een 
beroep deden op onze leden om te helpen zoeken naar namen van de op de foto 
staande personen. De boekjes waren nog maar net rondgebracht, of de eerste 
reacties kwamen al binnen. Vandaar dat ik iedereen op voorhand bedank, want 
om iedereen te noemen is onmogelijk. Ook in het dorp werd ik verscheidene 
keren aangehouden door mensen, die mij konden vertellen dat de foto was geno
men in de winkel van Zion. Op de vraag mijnerzijds: "Bij welke gelegenheid is 
deze foto dan gemaakt?", moesten zij het antwoord schuldig blijven. 
Dick Somsen kon mij vertellen dat de foto was gemaakt op 29 februari 1956 en 
dat er een buurtvisite werd gehouden. Meerdere personen kwamen met deze 
oplossing. Bij het inkijken van de genealogische stukken kwam ik de geboorte
dag van Sallie Zion tegen; 28 februari 1910. Naar mijn mening gaal het hier om 
een verjaardagsborrel van Sallie. Op de foto zult u Sallie niet aantreffen, omdat 
hij diegene is, die deze foto heeft gemaakt. Uit de vele reacties blijkt ook dat 
warenhuis ZION bekend stond als grootste kledingmagazijn in Oost Gelderland 
met de slogan: 't Is maar een weet, dat Zion il beter kleedt ! 
En dan nu de namen: 

Achterste rij v.l.ii.r.: 1. buurman Roosenbeek (juwelier-opticien), 2. buurman 
Van der Bruggen, herenkapper annex sigarenwinkel, 3. Nora Zion, vrouw van 
Juul Zion, 4. stagiere/verkoopster uit Amsterdam en was in de kost bij Zion, 5. 
buurman Lulof Timmermans, 6. Betty Rosenbaum, hel nichtje, 7. .luul Zion, 

Voorste rij v.l.n.r.: 8. buurvrouw Berntsen van de smid, 9. buurvrouw Niessink 
van de kapper, 10. buurman Graads Niessink, dameskapper, II. kruidenier te 
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Biesebeek, 12. Fietje Mcnco, de moeder van Bep Menco, 13. buurvrouw Tim

mermans, 14. verkoopster Lore Gruneberg uit Varsseveld, 15. buurvrouw Roo

senbeek, 16. Bcp ZionMeijer, 17. buurvrouw Doortje BlankvoortGellekink, 
18. buurvrouw Te Biesebeek, 19. buurvrouw A. van der Bruggen. 

Januari 2005, Johan Baake 

1854 1954 
Bij het nazien der oude archieven ontdekten wij: Honderd jaar h het geleden dat de eerste Zion zich in Eibcrgcn 
vcBtigde. Diens zoon, de Rroolvader der liuidige firmanten, hegon in 1868 op bescheiden schaal cvn manufacturcnhandel, 
die zich na 1890 snel uitbreidde. In 1910 nam de volj!;endo Zion het initiatief om gemaakte heren en damcöklcding 
(horcn> en jongenspakken en mantele) in voorraad te uenun, „een evenement in OostGchlerland". In 1928 werd de zaak 
uitgebreid tot grootóte kledingniaKa/ijn van OoetGoldcrland en nedcrtdicn ie de Firma Gebr. Zion iu Eibergen en 
verre omfltrcken toonaangevend. 

DS FAMILIS ZION JUBILEERT 
DE FIRMA ZION TRACTEERT 

Wij /uilen II 
bewijzen, dat iiii>4 

devies: 

't Is maar 
e e n weet, 
dat Zion 
U beter 

kleedtl 
ener de liel.

linie geldig 1

■ah EXTRA 
f̂ i'M'ii wij van 

21 Mei- -ir. Jmu 
yraardevoUe 
geschenken 

• Jongeheren -
costumes 

J4 18 jaar met lang.
• pantalon in mooie tweed* 

of kaïngjiren 
f 49. , 59 , 79. 

• Plusfourcostumes 
sieer mooie modellen, leef
tijd 8 jaar, van f 29.7.'ï af 

^ Er zijn ook 
IMuHfooroostinini.H 
met korte bniek extra 

(ERENCOSTUMES 

v,ni zuivct wollen kamgaren, I of 2rij 
model, mooie dessins, uitstekende coupe, 
mei niinivalleiide pantalon, passende maten 
\oor elk figuur 
LI kun! ook recdh Hlag<ii \iK>r 

I 59.- I 69.- J 84.-

£!e SU/una Zion (AacteeAt: 
Itij aanUoop tian icdt'r costuiun 

(n'KRIIUMD GRATIS 
maati 
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Ons zoekplaatje Bewaarschool ca. 1950 Eibergen 

De afgelopen jaren ontvingen we een aantal oude schooH'oto's zoals de/e, met 
daarbij de vraag of een verzoek de/e op te nemen als /oekplaatje in Old Ni-js. In 
een enkel geval hebben we daar gehoor aan gegeven, maar bij hel plaatsen van 
zulke foto's komen we vaak twee problemen tegen; ten eerste: de lbt() is te oud, 
waarop dan weinig reacties komen; ten tweede: De leerlingen staan zo door 
elkaar heen en vaak heel onduidelijk, waardoor het moeilijk wordt ze te catalo
giseren. Ditmaal toch zo'n schoolfoto, gemaakt in ca. 1950 van de Bewaarschool 
aan de Ciroteslraal in Hibeigen. De 106 leerlingen en 3 leerkrachten poseren keu
rig 111 de rij voor de fotograaf. We denken dan ook. dat we met behulp van on/e 
lezers alle namen kunnen achterhalen van de/e peuters die nu /el! /o 'n zestig jaar 
zijn. 

We zoeken ditmaal De namen van de leerlingen en 
Herinneringen aan die tijd. 

Ie rij zittend 
2e rij zittend 
3e rij staand 
4e rij staand 
Achterste rij 

19 leerlingen 
23 leerlingen 
19 leerlingen 
23 leerlingen 
25 leerlingen 

Reacties, graag schiiflelijk, zijn welkom bij: 
.1. Baake 
Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161 VB Neede. 

Email: fambaake@hetnet.nl 

mailto:fambaake@hetnet.nl
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Bodemvondsten in Eibergen en omgeving 

Op 8 april 2004 werd in de Oude Mattheuskerk onder de naam TRAP route een 
fietsroute gepresenteerd langs een aantal plaatsen waar archeologische vond
sten zijn gedaan of waar nog overblijfselen zijn uit oeroude tijden De afkorting 
TRAP staat voor Toeristisch Recreatief Archeologisch Project en soortgelijke 
routes zijn overal m het land uitgezet 
Ter gelegenheid van deze presentatie gaf Herman Schepers een overzicht van 
archeologische vondsten en vindplaatsen in Eibergen en omgeving Met zijn 
instemming publiceren wij zijn verhaal, dat op sommige plaatsen licht is aange
past 

Rond 1822 wordt bi) de landeweer op Groot Heurne in Rekken een knopfhamer-
bijl gevonden, in 1834 gaat deze naar het museum in Zwolle 
In 1855 vermeldt dr W Pleyte in zijn boek Nederlandse Oudheden de vondst 
van een pijpaaiden beeldje, gevonden door de zoon van de in Eibergen ver 
maarde dokter Ellerbeck Deze zoon had in Eibergen de bijnaam 'Stenen Dorus' 
vanwege zijn vooi liefde voor geologie en archeologie Hij werd later pastoor in 
het Overijsselse Haai Ie 
Dokter Ter Biaak, de giootvader van Menno, stuurt in 1890 een kokerbijl naai 
Enschede en andere vondsten naar het Teyleis Museum in Haarlem, het oudste 
museum van Nederland 
In 1908 stapt pioiessor Holwerda uit bi) De Keet in Hupsel en alles wat hij ziel 
IS heide Hij maakt een tekening op een stafkaart en aan de hand van deze kaart 
vindt Heiman Schepels latei een Absatzbijl en pijlpunten De Twentse historicus 
Tei Kuile brengt in 1924 in Eibeigen gevonden uinen naar Enschede In 1927 is 
Hendrik Odink, de in Eibeigen wonende kunsthistoricus, correspondent voor de 
Rijksdienst Oudheidkundig Bodemondeizoek (ROB) In Eibergen wordt een 
klokbeker gevonden, die door dr Bakhuizen mee naar Leiden wordt genomen 

Acht skeletten 
Tijdens werkzaamheden bij boerden) Geerdink in Hupsel worden in 1932 
grondsporen ontdekt van een middeleeuwse boerden) Gevonden worden twee 
maalstenen, een put en veel kogelpotscheiven Ei wordt geen veivolgonderzoek 
ingesteld Als er in 1936 bij Nieuw Bisperink urnen worden aangetroffen, doet 
dr Bursch onderzoek De twaalf gevonden uinen gaan naar Leiden Uit grond
sporen leidt dr Bursch af dat ei waarschijnlijk een tempeltje heeft gestaan In 
1938 vindt hij in een grafheuvel bij de Kormelinksbulten in Eibergen acht ske
letten, volgens hem van soldaten, die zijn omgekomen bij het beleg van Grol m 
1627 Later zal blijken dat het waarschijnlijker is dat het om een )oodse begraaf
plaats gaat, ook de vioegere benaming Jodenbult van de Kotmelinksbulten lijkt 
daarop te wijzen Net vooi de Tweede Wereldoorlog, in 1939, worden er urnen, 
scherven, een bronzen armband en een ring opgegraven, deze vondsten gaan 
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naar Leiden In 1945 maakt Hendrik Odink melding van een opgraving aan de 
Haaksbergseweg, waar door de archeologen Van Giffen en Glasbergen meerdere 
urnen worden gevonden 

Urn met crematieresten 
Drie jongens vinden in 1948 bij Nieuw Bispennk een urn met crematieresten 
Eén van deze jongens is Herman Schepeis De urn woidt in drie gelijke stukken 
verdeeld en Heiman Schepers mag de crematieresten eibij hebben De dooi Van 
Giffen en Glasbergen onderzochte restanten zijn te zien in De Scheper In 1958 
worden een ploegsteen en een Absatzbijl gevonden bij boerdeiij Reusink in 
Hupsel, de vondsten gaan naar het museum in Enschede Vijf misbaksels van 
middeleeuws besmeten aardewerk, in 1959 gevonden aan de Haaksbergseweg, 
belanden via de heer Doornink in het museum in Zutphen 
In 1969 vindt Heiman Schepeis schei ven in Rekken Archeoloog Verlinde komt 
ze bekijken en vraagt Herman Schepeis of hij coriespondent van het ROB wil 
worden Schepers, die tot op dat moment nog nooit van die organisatie gehoord 
heeft, laat zich overtuigen en vanaf dat moment is het coiTcspondentschap een 
feit 
In 1970 vindt hij aan de Molenweg neolitische artefacten en meldt hij de vondst 
van een rolsteenhamer in Olden Eibergen Verder stuit hij in Rekken op twee 
bijlen van hertshoorn, een zogeheten basisbijl en een volgtakbijl en in Mallem 
op een mooie middeleeuwse boomput Het jaar daaiop volgen in Rekken vuur-
stenen knoopkrabbers en klingen en in hetzelfde jaar nog kogelpot-, Pingsdorf-
en Ptaffrath aardewerk 

Bijlen en pijlpunten 
Tijdens een bodemonderzoek in de hervormde kerk in 1972 woidt er een doop
vont gevonden en worden er sporen aangetroffen van diveise paalgaten 
Een randscherf, in 1973 gevonden in Zwolle bij Eibeigen, is volgens de archeo
logen Van de Waals en Lanting van Swifterbant-aaideweik en de later aangetrof
fen Ijzerslakken duiden op een smeltoven De twee archeologen verzoeken om 
een inventarisatie van de vondsten, zodat zij deze kunnen combineren met hun 
eigen gegevens 
Heel bijzonder is de vondst in 1974 bij Kisveld in Neede van een scherf van een 
halskraagflesje, verder komen daar naai boven een stuk van een bakplaat, 
knoopkrabbers, klingen en een maalsteen van lava Ook in 1974 woiden bi) de 
Hunenbult in Hupsel een tiaanpotje met ciematieresten gevonden en twee 
uinen 
Romeins aaidewerk (terra sigilata) woidt gevonden in 1975, alsmede een stukje 
van een glazen armband en pijlpunten Deze spullen worden gevonden bij de 
Apedijk in Rekken en ook worden er grondspoien van een grafheuvel aangetrof
fen In 1976 wordt in Zwolle een stenen bijl gevonden en aan de Apedijk komen 
twee scherven van wikkeldraad-aardewerk, vuurstenen pijlpunten en knoop-
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Van hoven naar heneden: 
Hertengewei c irea 4000 vooi Chi i.sliis, liainerhi/l in I95S gevonden hij de Kojfiegoot, 
molensteen uit de middeleeuwen, vindplaats haven Wemerdijk. klokheker uit de jonge 
steentijd {MalleinILoo) en urn uit de ijiertijd, vindplaats llunehullen in Hupsel. 
(foto's H.Cl. S( hepers) 
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krabbers voor de dag. Het Jaar 1977 levert een urn op bij Hartemink op 't Loo 
en een deel van een glazen armband bij De Hoonte in Neede. De armband gaat 
voor onderzoek naar Leiden en is daar nog steeds. In de Mcene in Rekken komt 
in 1979 een stenen dolk aan het licht. 

Honderden zilveren munten 
In 1980 krijgt de vondst van een muntschat in Haarlo landelijke bekendheid. In 
een persbericht werd de bijzondere gebeurtenis destijds aldus verwoord: 
Bij verplaatsing van grond hij de boerderij van de heer Memelink te Haarlo 
(gem. Borculo) werden op 22 maart I9H0 enige groene schijfjes gevonden, die 
al spoedig oude zilveren munten bleken te zijn. Nader onderzoek o.a. door de 
heer Schepers uit Eibergen, een amateur archeoloog, bracht ruim 600 zilveren 
munten tevoorschijn. Ook werden resten van de verpakking aangetroffen: een 
steengoed kruik en plantaardige resten (waarschijnlijk hooi}. De schatvondst 
werd via de R.O.B, te Amersfoort gemeld bij het Koninklijk Penningkabinet te 
Den Haag. De munten zijn inmiddels overgebracht naar deze instelling voor rei
niging en bestudering. Als alle munten gedetermineerd zijn zal de schat weer 
aan de eigenaar teruggegeven worden. 
Het grootste gedeehe van de schat, ruim 300 munten, zijn Engelse pennies op 
naam van koning Hendrik lil (1216-1272). Daarnaast komen ook enkele Schot
se en Ierse pennies voor. Ook zijn er een paar Brabantse nabootsingen van 
Engelse pennies: sterlingen op naam van hertog Jan 1 (I26H-1294). Ruim 200 
stuks zijn penningen van het Bisdom Munster uit dezelfde jaren. Tevens zijn er 
ongeveer 10 Franse groten op naam van de koningen Lodewijk IX (1266-1270) 
en Hendrik van Vianden (1250-1267). Pas als de munten schoongemaakt en 
zorgvuldig bestudeerd zijn is het mogelijk om te zeggen of er onder de bovenge
noemde stukken ook nabootsingen zijn uit Westfalen ofLippe etc. 
Voorlopig lijkt de datum van begraving ca. I2H0 te zijn. Het aantal bekende 13e 
eeuwse muntvondsten in ons land is tot nu toe klein: 4 grote en 9 kleine munt-
vondsten met totaal nog geen 2000 munten. Hieruit blijkt hoe belangrijk deze 
nnintvondst van ruim 600 stuks is voor onze kennis van de Nederlandse muntcir-
culatie in de 13e eeuw. 
Achteraf zijn het geen 600 maar 1100 munten en daarmee is het een van de 
grootste vondsten van 13e eeuwse munten. Enkele munten zijn samen met de 
kruik in het museum te zien. 

l \vee grachten en een brug 
Tijdens de bouw van de parkeergarage op de hoek Grotestraat/Kluiversgang, 
worden in 1980 sporen ontdekt van twee stukken gracht en een brug. Verder 
wordt er leren schoeisel aangetroffen, Pingsdori' en Badorf aardewerk en veel 
kogelpotscherven. In 1982 wordt er bij Pleiter op 't Loo een stenen hamerbijl 
gevonden. Bij opgravingen bij de Berkel in het Duitse Vreden worden in 1984 
sporen blootgelegd van een nederzetting uit de Bronstijd. De vondst van scher-
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Boven: (iKilheiivel Woeste Es 
Onder links: Herman Schepers en Jan Memelink te Haario, I9S0. 

Rechts: Enkele munten, (foto's H.G. Schepers) 
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ven en vuui stenen aitelacten woidt doorgegeven aan Munster 
BIJ weik/aamheden op de hoek Kruiskamp/Ramsbeekwcg wordt in 1985 een 
huisplattegiond ontdekt Bi| gebrek aan ti|d van archeoloog Hulst wordt het 
ondei/oek, waai aan ook studenten deelnemen, geleid dooi /i|n collega's Van de 
Waals en Lanting Hel leveit spoien op van paalgaten en ook vi)t i|zertijdscher-
ven, spinsteent|es en Kalendeibeigscheiven 
Aan de Giolestiaat stuit men ti|dens giaalweik/aamlieden in 1985 vooi de bouw 
van een nieuw gemeentehuis op spoien van een giacht van ongeveer 5,80 meter 
diep en /es metei breed Er woidt schoeisel in aangetrotten, een kandelaai, 
Pingsdori-, Badorl en Keibschnitt aaideweik, blauwgii|s middeleeuws aaide-
werk, glas en i)/eien vooiweipen 
Het bestaan van Celticlields aan de Winterswijkseweg blijkt uil een loto van de 
ümveisiteil van Wageningen 

Vruchtbaar jaar 1989 
CJiondwerkzdamheden ten behoeve van de bouw van de nieuwe wi)k 'l Simme 
link leveien in 1986 ook diveise bodemschatten op Zo woiden ei paalgaten ont
dekt en veel scherven gevonden Daaiondei /ipi vijl scherven van een ol meer 
trechtci bekers en wikkeldiaad , Kalendeibeig , besmeten aaidewerk , gekamd 
aardeweik- en Plalfrathscherven en veidei nog een spinklosje, Eierbecher en 
neolitische vuuistenen weiktuigcn 
In 1987 wordt bi| Kisveld in Neede de hellt van een knopniameibi)l gevonden 
en in 1988 wordt bi) de Leostichting in Boiculo een mooie mesolitische krabber 
naar boven gehaald Een opgraving in de avonduren bij de Dneveweg onder lei
ding van aicheoloog Verlinde levert een oogst van aaidewerkschervcn uit de 
Bionsti|d, een /andstenen maalsteen, kookstenen en vuuistenen weiktuigies op 
Als ei aan de londweg in Borculo woidt gewei kt komen de stille getuigen van 
een nedei/etting en twee duidelijke huisplattegionden aan de oppeivlakte 
Een vruchtbaai aicheologisch jaai is 1989 met de vondst van voornamelijk 
mateilaal uit de ij/eitijd bij de nieuwbouw van Koala in Neede en de op/ienba-
lende vondst bij de Groenlose kwekerij Grutteis van diveise voorwei pen uit de 
Hambuigeicultuui uit het Laat-Paleolithicum Ondei de 9^4 vooiwcijicn bevin
den /ich kiabbeis, booitjes, verschillende sooiten klingen en spitsen en onbe 
werkte grindjes In Neede wordt bij De Hoonte een bijltje gevonden en in /wol-
Ie een rolsteenhamer Latei dat jaar komt daar nog een scherf van diep-
stcekaaideweik bij die vooi onder/oek naar Amsteidam verdwijnt Bij nieuw
bouw v^n makelaaiskantooi Woimgooi aan de Giotestiaat woiden Pingsdort-, 
Badort- en kogelpotscheiven gevonden, alsmede brandsporen van een boerderij 
Bij de vervanging van de iioleiing in 1997 van de Wemeidijk woiden weei sjxv 
ren van de gracht gevonden en woiden er een strijkglas en stiijksleen, middel
eeuws aaideweik en leien en ij/eren voorwerpen opgediept De vindplaats is bij 
het Berkelhaventje Giaatwerkzaamheden bij museum De Schepei leveien in 
1998 middeleeuws aaideweik en een schietlood op 
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Musea en iiistcllin}»en waar Kiberjise l)()(lemscliattcii worden l)ewaard: 
Tcyiers Museum Haailem, Arnhem, /ulphen, bnschede, ROB Amersioort, Pen
ningkabinet Den Htiag, Ri|ksmuseum van Oudheden Leiden, Cjionmgen, Doet-
inchem, /evenaai, Gioenio, Wmleiswijk, Denekamp, ilaaksbeigen, Zwolle (O), 
Ni I verdal 

Het Eiberj»se Heimaal 
Op 21 lebiuaii 1261 woidl melding gemaakt van een huweli)kscontiacl tussen 
Heniicus domitellus de BUILIO en Theodoncus, miles, dominus tie Wische De 
oudste /oon van 1 heodoiicus, heei van Wisch /ou huwen met de oudste doch
ter van Heniicus, jonker van Boiculo Dooi dit huweli|k /ou de heei van Wisch 
de helft van het gericht krijgen dat aan de |onker van Boreulo toebehooide en de 
jonkei van Boiculo /ou de heltt krijgen van het gciicht van Wisch in de lucken 
beige 
De lukkenbalg is een oosleli|ke uitlopei van een lage heuveliug m Olden Liber-
gen, betei bekend ondei de naam Kormelinkbult Het is een gebied met een eig 
oude geschiedenis, getuige ook de aanwe/igheid van twee giallieuvels Het ver
haal gaat dat ei in de oudheid een schat veiboigen is In de Jukkenbarg /ou /leh 
een giote ovale kuil hebben bevonden, waar in de Middeleeuwen en waarschijn 
lijk nog vroeger, volksveigaderingen werden gehouden Wal schetst on/c veiba 
zing, de kuil bevindt /ich nog steeds in de Jukkenbarg, begroeid mei stuiikcn en 
bomen, jaienlang veiboigen in het bos 
In de kuil werden in vroegere dagen genchten gehouden, die nog ovcicenkom 
sten hadden met de oude volksvergaderingen, het zogenaamde 'heimaal' Het 
bli|kt dat Libergcn in de Middeleeuwen als enig kerspel in de heeili|kheid Bor
eulo in hel be/il was van een geiichl 
Veel mededelingen ovei een geiichl in I ibeigen /i|ii ei niel, 10 augustus 1107 
woidl een keei genoemd en dan duuil hel een hele li|d lot de volgende veimel-
dmg Op 16 mei 1616 werd ei een veiklaiing algelegd voor iichlei en schepenen 
van Boiculo ovei de wi|/e waaiop vanouds in bibeigen het heimaal werd 
gehouden Hel geelt ddu dal Eibergen een giote belekenis had binnen de heei 
li|kheid Boiculo In de mededeling van 1616 slaat dal .ille inwoneis VAU de dor
pen en buuischappen van de heeilijkheid |aaili|ks een veischi|iimgsplichl had
den Gewapend moesten / i | aantreden en na al loop weid er een schouw gehou
den Wie ongewapend was kon een likse boete vei wachten het belalen v<in een 
molder haver 

H G Schepeis/I van Di|k-Si|biandi| 

Nool Villi llciiiiiiii ScliLpLis Dit OVLI/ICIH IS SILLIIIS Lcii kltiiic opsoiniiiiiig l)i_ iDl.ik COIICLIIL 
omval 500 nummers 
Bron Acht eeuwen hcci11|k 1 ihcigcn De gtiichkii m I ilxijiLn llKiii.imimnKi IIISIOIISLIK Kimg 
1988 door B H M teV.uiiwcik 
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IJoerderij- en veldnamen in Eibergen 

In de Oude Matheuskerk van Eiherf^en vond op donderdag 9 septemher 2004 de 
presentatie plaats van hel hoek 'Boeiden/- en veldnamen m hiher^en', dal lol 
stand kwam door samenwerking^ van de Historische Krin^ Eiherf>en, de Stuh-
liiiii Oiid-Beltrum cii lul Suiiiin; hislilinti S/>uk(is wanii de twee redacleiinn 
\an hel hoek I.oes II Maas en Le\ Schaats Hel leek de ledadie van Old Ni-/s 
de moeite waard om onze leden kennis Ie laten nemen \an wat zi/ te vertellen 
hadden De teksten zi/n een enigszins bewerkte \ersie \au de heide inleidingen. 

Veldnamen kont historisch onder/euk stimuleren 
dooi Lex Sehaais 

In de piachtcge vcr/amelmg sprekwoorden en /egswie/en dee Hendiik Odink 
verzameld hei en dee in 19X3 deui Henk Krosenbiink uut egeven is kuinp 'ii 
zegswie/e veur dce mie as old Boiklosen heel arg anspiok "Hee is achtei 't 
Baotcnhekke ewes", hel Odink op esehreven en Kioscnbiink gil dooivaii de 
volgende toeliLhtmg (in 't Nedeilands) "Hi) heelt nieei van de weield ge/ien 
dan bibergen alleen" 't Baotenhekke was 't lolhekke wat vioggei an de Baolen-
diek ston bie de boerderieje de Baote Kiek op bl/ 40/41 van Boerden)- en 
veldnamen van Borculo en ie wet preeies woor de Baote lig en woor de Baolcn 
diek lop koitbie 't punt wooi de weg /ich van olds splitst rechts naot d o l l e en 
links via Hooi Ie naoi Ijhaige 't Is natuuilek tiec betekenis dee mie anspiok a | 
vaiuiul hibaige Boikio maoi 's c/ene hebt, dan maak ie dooimct in I ibiiige 
indruk 
IJmgekeeid -mo'k eeilck /eggen is 'I toch ok wel de meu|te weeid um vanuul 
Boikio ok 's aovei 't Baotenhekke te kicken Dal blik wel uut 't book wa'w pre
senteert Um dei 111 te kommen /a 'k s 'n jiaai namen ncumen Wal stel ie oe 
veur bie Winkelmans viouwleuhoes 1 Wicvenveld en 't Rammelbiook van 
Spook|ans De Schaaisdi|k klunk mie heel veiliouwd in de oicn maoi wal mo' | 
denken van 'n weide dee Spek-Gailshutte heel ' 'n Name as V.m Ome lan vrog 
volgens mie um mcu|lekhcden '1 is maor good da'w 'n Kadasler hebt woor 
vaste hg wee 't eigendom van dee giond hel Dei bunl ok nogal wal Apen in 
hibaige, veuial in Rekken Dooi ligt koit bie den Apendiek de Vuuislc Ape, de 
Achterste Ape en de Apc van Dickei As dec laatste Ape Ab Mellink tooheuil, 
dan zo') konnen /eggen dat t de A)ie v.in Ab van i:)iekei is, ol gewoon de A):ie 
van Ap 
Maoi behalve dat dei mooie namen vcui 1 naogeslacht bcwaaid bunt, hel dil 
onder/euk ok nog andeie kwaliteiten Dal wet ik uut eigen ervaring Ion ik in 
19X3 bc/eg was met de uutgave van de vicide lelgc v<in 't WAI D, kwam ik ok 
terechte bie Henii Isaak Swaving, den in 1X15 in /utphcn geboicn is en in 1X44 
tut kantoniechtei in Grolle beneumd wodn 'Ons iichteiken" neumden /e 'm 
dooi Uut wal clei aovei Swavings laeven eschieven is, wis ik dal e /ich Iwce 

file:///ersie
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boLideiieien ekocli liad ene dooi van gil e tie name de Heidebloem umdat L tlal 
'n mooiere name von as de oorspronkeleke name de Pogge A'| /oiets laest dan 
denk ie al gauw lie, wooi /ol dce boeideiie|e noe piecies liggen' I n natiiiiilek 
piobeei ie dooi dan aciitei te kommen k I lebbe in 198^ /o liiei en dooi an leu 
eviaogd oi /e dee name kcnn maoi I lukken mie neet um m te aehlerhalen 
Joien latei -ton'k met de veldnamen van hibaige m contaet kwamme- veel micn 
oge op-ens op de Heidebloem (kaaiten 11 en 14) De name, dee meet as l'SO 
jooi eleenn ontstaon is, besteel dus nog bn de Pogge, /oas de Heidebloem vol 
gens schnttclcke aoveileveling heetten, kump ok nog veui Dee is op egeven 
veui "n boeideiieie dee ok koit bie Ciiolle lig, namelek op k.iaite ^9 hn umdat 
de Heidebloem en de Pogge heel koit bie mekaie ligt, viaog ik mie al ol "t vei 
haal dat de Pogge de Heidebloem eneumd is, wel wooi is Dat mot via 1 
Kadaster te aehteihalen waenn In ieder geval dit veldnamenondei/euk gil in 
disse kwestie dudelekheid en 1 lop met-ene weei nie|e viaogen op Met andeie 
weuide t stimuleeit ok liistoiisth ondei/euk 

Dei IS nog 'n andei geval wooi ik 't aovei hebben wil umdat 't mie persoonlek 
heel aig anspiok 'n Aoveigiotmodei van mien vadei was -wet ik uut de lamilie-
stamboom lacoba loidens / e e was m 1797 in Hooin m West-I iiesland gebo
ren, eur lamilie kw<im ooispionkelek ok dooi vand.in laLob.i is, ^6 |ooi old in 
1831 in liibaige aovei leden Tut mien vei wondei mg kump m ons veldnamen-
book de name loidens ok veui, op kaaile 21/4 "t Is "ii boeideiie|e dee iets|es ten 
noorden van Rekken lig Behalve Joidens woidt e ok lot kei eneumd loidens ol 
Jorker hg an de lorkerstege, met wied dei vandan is dei ok nog 'n loikeisweide 
lammei genog bun'k gm geiKMloou, d.in /o 'k dei meei van willen wetten Ok 
dit geval gil .m lioo mteiess.int /on veldnamenoiulei/euk veui genealogen is Ie 
komt informatie op t S|M)OI WOO | aiideis neet achteikoml Dus ok hiei weei 
ons veldnamenondei/euk is en dan n»ituuilek neet allene maoi veui genealogie-
'n stimulans veui volgend ondei/euk 

As dialectoloog bunt tlei ok n.imen dee mic enthousiast maakt umdat dei uut 
blik hoo gioot tie veiSLliillen m on/e diiileeten bunt Rontl Heltium ligt boeide-
rie)en met namen as Dieiat |11 /1 | , Lie/at n x / 2 | , Kibbat \M/(^J\ en Pao)at 
|39/5| . Ok meer westelek -m 't angren/ende deel van de gemeente Leehtenvoor
de- kump veui dat de uutgang eitl m at veiandat (um 't maoi 's op /len Bel 
tiums te /eggen) (iao'i naoi 't oosten tt)o iKilling I iKiige tlan vi'i tiat neet 
nieei / o kump 't tIat tiei in de gemeente I ib.iige n Stokkat j 16/7] is maoi ok 
Stokkert j 10/2, I2/S|, 'n Sniedasstukke n 9 / l | maoi ok n Smctleismaot |4VI | 
In 't /uden van de gemeente -tegen de gien/e met Winteiswiek en d o l l e an-
kiie'i te maken met veikoiting van klinkers Door vin ie gm Vogelschaehlweide 
maoi 11 Voggelschaehtweitle [49/1,2| lin m plaatse van Stege /egt /e Stegge 
dooi he'i tlus tie Stegge-gooitlen MV^| en t Steggestukke |18/1 | en in plaatse 
van legen is t tlooi Teggeii leggen t lloesweitle | 'i()/l| In tie hele gemeente 
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Eibarge is n huis" ii hoes Dal slul an bie de umycvini; wani ok in Winteis 
wiek, Giolle, Ilooile, Neede, Hoksebarge en m Vieden piaol /e vanolds aovei 
hoes Toch hunt dei twee veldnamen mei huns lluusstae 11 1/4| en Iluusweide 
|()4/5| ligt beiden iii '1 nooiden vdu de gemeenle, koitbie de stad Libaige 't 
Zelfde IS dei an de ii<ind mei 1 veui/Llsei vooi hi hibarge is dat heel vake vuui 
Toeh kump de veidname Vuui 't Hoes maor dree maol veur tegen Veur 't Hoes 
acht keei bn dan veldnamen as (ïaan/eweide |2x 09/4, 10/1 j en Ciaan/ewinkel 
|3x 10/3, 1()/,4| Dee hunt inleiessant umda | dee n.iosi n.imen as (ian/eweide 
|4x 04/8, 06/6, 1 VS, M)/S\ en Oan/enwmkel | 16/6| kont /ellen De lekking van 
a tut aa vi') volle in Neede en in Twente en dooiumme is l logisch dat dee 
Gaan/eweides en Claan/ewinkels in 't nooiden van I ibaige, in de buuite van de 
grcn/e met Neede ligt 

Aovei al dee inloimalie ko"w beschikken umdal dei heel volle leu an met-
ewaikt hebt Dei buut SOO inloimanlen ewes dee samen meei as 5700 namen 
op-cgeven hebt Dee namen bunt op-eschieven deui ^S melwaikeis Diee teke 
naais hebt de kaailen -perceel veur perceel- opnie] etekend (Wim Biockei, .lan 
Tijsina en lan Wikkeiink) Op dee nie|e kaaiten hei Cieeit te Lindeit alle 5700 
namen sluk veui stuk op de goeie plaatse e/el I les Slii|kei en lannie lei Viugt 
hebl dei veui e/oigd dal ai dee S7()0 n.imen m de comi")Ulei kw<immcn Ilcnny 
Wesselink en de heien iVlaaise en Gelinck hebl de cooulmalie hiei in liiliaige 
chad hn dan mot andeie leu van de Stichting Oud lieltium en de Histoiische 
Kring bibeigen mie maoi neet kwaolek nemmen da'k eui neet neume Eén man 
wi'k v<inuul 1 Staring Instituut m ledei geval neet veigellen Wim van Keulen 
liee hel mei heel volle geduld en n hoo]-) lied '1 book den voim eticven wooiin -
meuge wie hoppen sliaks heel volle Haikellandeis 1 in handen holden /oil 
Want aover luum diee en n halve maond is dei gin gemeeente Eibaige meei 
Boiklo, Neede, Reuile en hibaige bunl dan de gemeente Baikelland och nee, 
Berkelland Iin dooiaovei wi'k ok nog wat /eggen De gemeente Hoiklo hei an 
de gien/en stenen staon wooiop, a"| de gemeente inkomi "1 gemeentewaopen 
sleet A ) de gemeente uulg.iol tian Kies ie weeikommen Ion dec sleenn m 
1993 veivangen mosn wodn, hel de gemeente Boiklo iiue eviaogd hoo dal in de 
WALD-spelling eschteven mos wodn Weei kommen kwam dei dus aovei al te 
staon Maoi de metwaikeis van 't WALD uut Gelstei en Geestern /eien tegen 
mic Hoo he'i dal noe konnen doon'" Wiele/egt neel "weei' iiiiioi "wiei" ()\i 
'n anlal giensslenen hati dus Wieikommen mollen slaon Is de uulgave van dit 
book 'n mooie alsluting van "wat was ' l veldnamenondci/euk in de viei 
gemeenten is me( disse uutgave klooi- dee giensslenen /uit dan laolen /een dal 
ok nao 2004 de vaiialie in on/e slieeklaal bc slaon blil 
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B<n en 
Boeideiijtje d'n Aap van de q( hi Wan-
si nk Niekerkerwe<> te Rekken 

Ondc i 
Hendrik Wansink, de "honnigkaeil '. 
gefotografeerd in zijn boerderij d'n Aap. 
1966 

ifoU) s Oud Rekken in Beeld) 
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Een namenverzameling: nuttig en plezierig 
dooi Loes H Maas 

Mi)n eerste kennismaking met Eibergen dateert uit begin I9K7 
Ik had een uitnodiging aangenomen om ti|dens een bijeenkomst in "de Huve" 
het hoe en waai om van veldnameninventansatie nader toe te lichten Die avond 
/al me nog lang heugen Dooi hel schaaisc openbaai veivoei kwam ik wat erg 
vroeg in Eibergen aan en was ik genoodzaakt om op de/e koude avond - de win
ter van 1987 was extreem streng - velschillende blokjes om te lopen, voordat ik 
in "de Huve" teiecht kon Allengs voelde ik mi] steeds meei gelijkenis gaan vei-
tonen met "het meisje met de zwavelstokjes" (uit het bekende verhaal van Hans 
Christian Andersen), dat in de bittere kou haar koopwaar aan de man moest zien 
te brengen Gelukkig kwam ik nog op tijd ondcidak Het is toen toch nog een 
prettige avond gewoiden, die mogelijk ook iets heelt bijgedragen aan het uitcin 
delijke resultaat van de inventaiisatie en de publicatie van het /ojuist veische-
nen boek "Boerden) en veldnamen in Eibergen" 
Een inventaiisatie vdn tojxiniemen uit de volksmond, zoals in dit boek gepubli 
ceerd, is een momentopname, maai dat betekent met dat alle genoteeide namen 
uit ongeveer de/ellde tijd stammen Er /itten namen tussen die heel oud /ijn 
sommige gaan zells teiug tot de Middeleeuwen -, maai ei /ijn ook veel jongere 
exemplaien bij Een naam als Vdd an 't Spoot, om maai een vooibeeld te noe
men, kan naluuilijk pas ontstaan /ijn na de aanleg van de betrellende spooilijn 
Een publicatie van een veizameling boerderij- en veldnamen is niet alleen van 
lokaal, maar ook van regionaal en zelts landelijk belang Het lokale belang voor 
Eibergen zeil zal iedereen duidelijk zijn Boeiderij- en veldnamen geven tcnslot 
te veel mloimatie ovei de taal zoals die in Eibeigen woidt en weid gespioken, 
ovei verschillende aspecten van de plaatselijke geschiedenis (o a landbouwge 
schiedenis en beioepsstiuctuui) en ovei het landschap in heden en veileden 
Een paar vooibeciden kunnen dit duidelijk maken Ei zijn in Eibeigen due 
namen opgetekend met het bestanddeel dieel den Dreef, Penningdreef en Lan-
gendreef De betekenis van dreef, zo kunnen we lezen in het WALD, is 'lang, 
biecd stuk grond'(als naamkundig bestanddeel heelt dieel ook vaak betiekking 
op lange, smalle peicelen) Het wooid dreel (dieve) is opgegeven dooi inloi 
manten voor de Liemers en het westelijk/zuidwestelijk deel van de Achterhoek 
(ten westen van de lijn Zelhem-Varsseveld ongeveer) Eibergen ligt wat meer 
naai het nooidoostcn We kunnen dus, met behulp van de veldnamen, conclude 
len dat het wooid dieel vioegei een luimeie verspieiding heelt gehad dan 
momenteel het geval is Iets vergelijkbaars is ei aan de hand met pletter 'lap 
grond, groot stuk grond' (ook m het WALD) De veldnamen dn Pletter en n 
Kleinen-pletter tonen aan dat ook dit woord vroeger in Eibeigen m gebruik 
geweest moet zijn, in alwijking van het huidige verspieidingsbecid volgens het 
WALD Deze situatie is overigens goed te begrijpen het dialect ondergaat ver 
anderingen in de loop van de tijd, terwijl de veldnamen als het ware veisteendc 
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getuigen zijn van een oudere taaitoestand 
Een veldnaam die iets zegt over een oude landbouwmethode is de 
Havermaot(e), maot(e) betekent 'hooiland, weiland' Deze naam komt ook 
elders in de Achterhoek voor en b v ook in delen van Overijssel Sommige, met 
al te laag gelegen, landerijen werden afwisselend als grasland en als haverland 
gebiuikt Op deze wijze kon men een bepaald soort haidnekkige biezen, de rus
sen (losken = pitrus, mattenbies) ondei contiole houden Deze landbouwmetho 
de komt ter sprake in de Landbouwenquête van 1800 van Jan Kops Kops was 
een vooraanstaande functionaris ("Commissaris tot de Zaken van den Land
bouw"), die in 1800 een vragenlijst veistuurde naar correspondenten in alle 
delen van het land, helaas zijn veel antwoorden verloren gegaan De reactie van 
de correspondent voor Steenwijk en omgeving is bewaard gebleven Op de 
vraag "Of men ook weilanden tot teellanden insteekt, en weder teellanden tot 
beweiding laat liggen", antwoordde hij "Ja, want men moet het doen om de 
russe er uijt te houden" Hij voegde daai nog aan toe "Het beste haver te /aaij 
en" 
Een groot aantal toponiemen zegt iets over het landschap In Eibergen trekken in 
het bij/onder de ape-namen de aandacht de Ape, Zand-ape, Hoge en Legt Ape, 
enz De percelen met een ape naam liggen geconcentreerd in de omgeving van 
de Berkel Een vergelijkbare situatie doet zich voor in Hummelo en Keppel 
Daar liggen de Apen Hoge Apen en Laege Apen in de buurt van de Oude IJssel 
Ape is een oud woord voor 'waterloop', dat ook 'rivierweide, land langs water' 
IS gaan betekenen In met direct herkenbare vorm zit het bestanddeel ape ook in 
enkele Geldeise plaatsnamen, die al voorkomen in archiefstukken van voor 
1200 Wilp, Epe en Weppele, ten westen van Hengelo 
Een natuurnaam van een heel ander type is Bombam Dit terrein was, zo valt te 
lezen in de informantenrubriek van het zojuist verschenen boek, een "zeer nat 
weidegebied, waar men in wegzakte (plompte)" Vermoedelijk is Bombam een 
klanknabootsende naam (het geluid van soppende voetstappen op drassige 
grond), vergelijkbaar met het toponiem den Pompam in Winterswijk Twee dicht 
bij elkaar gelegen stukken grond dragen de naam Pannekokenhulten In de 
informantenrubrick wordt deze naam in verband gebracht met het eten van pan
nenkoeken door de plaggenmaaiers Het is heel goed mogelijk dat men er wel 
eens pannenkoeken heeft zitten eten, maar de verklaring van de naam moet toch 
waarschijnlijk elders gezocht woiden Pannenkoek-topomemen komen zowel in 
het binnen- als in het buitenland op verschillende plaatsen voor (ik vond zelfs 
een exemplaar in de buurt van Helsinki), ze hebben meestal betrekking op de 
vorm van het perceel rond en plat of rond en bol Een van de beide Eibergse 
toponiemen wordt beschreven als een hoogte met in het midden een komvormi-
ge laagte Het kan deze laagte zijn die tot de naam Pannekokenhulten heeft 
geleid 
Vaak IS het zinvol om een bepaalde naam in een wat ruimer kader te bekijken 
Dat geldt zeker voor de in Eibergen opgetekende huisnamen Ruimzicht en 
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Groenzicht, die goed zouden passen in een landelijk onderzoek van namen ein
digend op -zicht. Zicht-namen komen door het hele land voor. In de Achterhoek 
kunnen b.v. Veenzicht (Winterswijk), Laanzicht (Vorden), Dijkzicht (Gorssei), 
Grenszicht (Aalten), Molenzicht (Hengelo), Kasteelzicht (Hummelo en Keppel), 
Ruumzicht (Zelhem), Veldzicht (Ruurlo) en Dennenzicht (Lochem) genoemd 
worden. 
Een onderzoek naar dergelijke namen (en de bijbehorende gebouwen) zou 
mogelijk kunnen aantonen dat veel zicht-namen uit dezelfde periode dateren, 
dat er in sommige regio's sprake is geweest van een modeverschijnsel (verge
lijkbaar met de mode in de voornaamgeving). Huiseigenaren kunnen bij de 
keuze van een naam voor hun huis beïnvloed zijn door al bestaande huisnamen 
in de regio. Ook is het denkbaar dat sommige oudere huisnamen in een bepaalde 
periode werden vervangen door een nieuwe, modieuze zicht-naam. 
Een namenverzameling kan de basis vormen voor allerlei vormen van onder
zoek en is dan ook om die reden heel waardevol, maar naast het nut moeten wij 
vooral ook het plezier niet vergeten. 
Boerderij- en veldnamen vormen een boeiend onderwerp om je mee bezig te 
houden, ook omdat ze iets vertellen over de mensen die in een bepaalde plaats 
geleefd en gewerkt hebben. Die mensen kom je tegen tijdens het veldwerk (in 
het echt), in de archieven (op papier) en, meer indirect, in de namen zelf. Wie 
zijn die mensen die namen creëerden als Vogelzang, Tranendal, Kop en Stat, 
Maasweide, Reuvekamp en Muggenborg? 
Het is mijn stellige overtuiging dat de mensen achter de namen minstens zo 
interessant zijn als de namen zelf. 

Berkclkuul kiest voor 'Wcerkonimen'en (nog) met voor 'Wierkotnmen'. 
Achterzijde nieuw grensportaal 
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Van "Boome" naar "Blenke" 

Volgens het bevolkingsregister van IS 17-1825 dat van de gemeente Beltriim is 
bijgehouden, heette de/.e boerderij toen "Boome". De/e boerderij is bij verschil
lende families in gebruik geweest, in 1817 woonde hier de familie Te Boome-
Slarlman. Het laatste echtpaar te Boome was Gerrit .iohan te Boome en zijn 
vrouw Hermina Vos. Zij kregen zeven kinderen, allen dochters. Hun oudste 
dochler .lohanna Berendina is op 14 maart 1853 geboren. Zij was het laatste Bel-
Irumse pasgeboren kind dat in de R.K. Calixtus kerk van Groenlo is gedoopt, 
voordat de Bellrumse parochie een eigen pastoor had. In 1889 is zij met .lan H. 
Donderwinkel gehuwd, ze werden hierdoor de hool'dbewoners. Na vertrek van 
de inwonende vader, respectievelijk schoonvader in 1893 was dit kinderloos 
echtpaar de enige bewoner. Op 21 april 1897 is de vrouw overleden, hierna is 
haar man in augustus 1897 weer naar zijn geboorteplaats Lichtenvoorde terug
gekeerd, waardoor deze boerderij leeg kwam te staan. 

Boerderij l)c lih'iikc itil 1953 (foto Jan Kok 'ocl Bcltruiu') 

In oktober 1898 is de familie Klein Falkenborg met hen vijf zonen op deze leeg
staande boerderij komen wonen. Zij waren de laatste bewoners op boerderij 
"Blenke". Doordat de gehele familie Klein Falkenborg verhuisde van de Zieu-
wentseweg naar de Abbinksweg is de herkenningsnaam van deze boerderij en 
zijn bewoners van "Boome" gewijzigd in "Blenke". De verdwenen boerderij 
"Blenke" stond aan de Zieuwentseweg tussen huisnummer 16 en 18. 
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Dat ei in de |aien IX'iO 1900 in Beltrum enkele tientallen boerderijen leeg kwa
men te slaan had velschillende icdenen In sommige gevallen was dat het over
lijden van de laatste bewonei Meestal was dal verliek, soms naar een andere 
bewoning en soms verliok men ovei den groten kolk naar Amerika Door 
deze verhiii/ingen kregen de gronden meestal een andere gebruiker, dergelijke 
percelen kregen dan meestal de naam waaiin men de vorige eigenaar kon her
kennen De behui/ing veidween na enige lijd, ol weid oveigenomen om dan als 
stalling of boerenschuur dienst te doen 
De bioodnodige schaalvcrgioling was voor de familie Klein Falkenborg aan de 
Abbinksweg niel mogelijk Dit was de leden dat de/e familie aan de Renlinks 
weg een nieuw bediijl heelt opge/et Dit modeine landbouwbedrijl is in 1974 in 
gebruik genomen en de hele familie is er toen ook gaan wonen De/e hebben 
toen hier hun heikenmngsnaam "Blenke" behouden, ondanks dal de/e lamilie 
de gelijknamige boeideiij in 1898 al vcilalen had 

Toen de familie Klein Falkenborg was vertrokken heeft deze behuizing verschil
lende bewoners en gebruikers gekend In de/e peiiodc heelt een beginnende 
coisowagenbouweisgioep in dit leegstaande gedeelte hun eeiste bouwplaats en 
opslag gehad Om deze reden heeft deze groep wagenbouweis de naam "de 
Blenke" als hun groepsnaam aangenomen 

In 1980 heeft de huidige eigenaar de/e boei dei ij gekocht Nadat /ij eeisl hun 
huis hadden opgeknapt, is het jonge paar Te Veluwe-Kostei in augustus 1980 
hier komen wonen In de leegstaande bedii|(sgcbouwen hebben /ij toen een var 
kensbedrijl opgestait Door de lecenle landbouwmaatiegelen hebben /ij 
gemeend met de varkenshouderij te moeten stoppen Zoals vele oude boerderij
en IS ook deze karakteristieke boerderij nu een bewoond decorstuk in het land
schap waai in men alleen kan wonen als men gevoel en begrip voor hel buiten
leven heelt 

Jan Kok (oet Beltrum) 
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Scheppels Mankzaod 

Extra klinkers in 't dialect: ao en ac. Waoj»e en Waejje. 
Umdat tei lange tied gin geschieven spellingsiegels waain, woidt disse twee 
klinkeis, die "t Nederlands neet hel, veisehillend eschreven Heel vake /ee) 
staon "woage"en "weage" en "Hemstea" lammei, want de Sontspelling, die 
veur heel Oost Nedeiland zal gelden, sehril net as de Waldspelling "waoge"en 
"waege", "kaeze'Xkeeze = kaas) Die "ae" kump ok veui in "t Duuts in "Kaese" 
(kaas) as vaiiant op Kase Maor, umdat er (nog) gien les egeven wordt in 't 
Nedersaksisch, /al 't nog wal ellen duuin, veuidat de Waldspelling gemeengood 
is 
En met al die Engelse woorden as "downloaden", "roots"en namen van winkels 
as "Read Shop" der bi), wodt 't helemaol een pioemenpol Alles went, zow 
maor /eggen Wi| hebt gelukkig nog een kapsalon "Madame el Monsieur" en 
dat IS Frans Fians was modieus, chic 

Kort en lang. 
Van haost alle klinkeis besteel m 't Nedeilands een koite en lange voim dag en 
zaag, weg en weeg, bok en boot Maoi 't Achterhooks hel een paar lange klin

keis veui de ie de oe en de uu, die veui "Hollanders" onwies moeili|k oet te 
spiekken bunt, /oas de "ie" in "t Eibaigs Plat op de Riege" ( 't wooidenbook 
van Ben Weeink) en in 't spoIvers)en "I ange, lange iiege, koite, koite stiege" 
en de lange oe in "blood" en de lange uu in " /uvei, Huve" De lange ie is in 't 
ABN vake een ij "riege = rij", de uu in "zuver" en "huve" is in 't ABN een ui 
"/uiver, huit"kar" De lange ie en uu klank in 't Oosten van ons land komt van 
't Nedeiduuts, dat staik veiwant is met ons dialect 't Fiankisch hei die klank 
veranderd in een "ui" /uivei en huillai en dat wodden Algemeen Beschaafd 
Nederlands 

Niet aovcral in 'n Achterhoek 
wordt woorden as bloed en 
moes met "oo"eschreven en 
/len as "/een" Op bi igaond 
kaaitjcn oet "De Mens B" van 
de Waldspelling is te /len, hoo 
dat vedeeld is interessant, die 
kaartjes Met dank an Lex 
Schaals van 't Staling Insti 
tuut 

■ - nUH'S A = /)7CWS 
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"l)c Mooskuikc", zoals liet ceislc i^ficjoniicenlc kerkje aan de llciuslae ui de 
volksmond werd genoemd, {foto mevrouw Rhebergen - van Middelkoop) 

Um an te geven, dal een klinker lang oetesprokken mos wodden, schreven ze 
vrogger een dubbele punl achter de klinker: "wie:ge", "zuu:ver", "bloe:d". De 
Waldspelling schril" veur de lange oe in bloed meestal "oo": "blood"en veur een 
lange ie in zien een "een": "zeen". Veur de lange uu is ter gin aparte spelling, 
't Blif wal verwarrend, 'l is neet te veurkommen, dat twee woorden hetzelfde 
eschrcvcn wordt: "De zee is blauw" en "Zee zut".( Zij ziet). Da's een mooi leed 
(lied) en "t dut mi-j leed. 

Van bazen, batscn, baeden en bedeenn. (bedienn). 
Van Nic. Adema heb ik een aliabetische woordverzameling ekregen met interes
sant Achlcrhooks taaieigen. Ik vul 't hier en door an met wat mien te binnen 
schut oct mien eigen veurraod. 

Baas, baazn,baesken. 
Den kleinen pork wordt al een adeg (aardig) baesken", wodden der ezeg. 
"Iets baas kcinncn"^ iels aan kunnen. Vrogger was de man (en vader) de baas in 
huus. 
"Is de baas ok bi-J hoes?". ".lao", dec steet veur ow", zei Hanna. "Wal kan "k 
veur OW doon?" Hanna was al e- emancipeerd, ze veuln zich mans genog um 
baas in eigen huus te waen. 
Mansleu hebt eeuwenlang de baas espöld. Vrouwleu, die de baas wolln spöllen, 
hadden de bokse an. Dat gaf gin pas, vrouwleu heurn gin boksen te dragen. 
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Batse. 
Een batse is een platte schuppe (sehop) 
"Wal er door met de batse an in kump, }>eet er met de kruuwaf^en weer an uut". 
Die huusvrouw was dus zo rieve of slonzig, door was vcur den man gin anhalen 
an. (De huisvrouw kan daar niet met geld omgaan. Er is geen verdienen aan.) 
Nic Adema kent ok een old lalala liedjcn, net /oicts as dat van 't varken met de 
kiulle in "n stal 

Door haovn op de haii^en door wont een old wie f, 
dee pleert ze de hoeskool met de hatse op 't hef". 

Een batse wordt neet gebroekt um het land umme te maken (spitten), maor meer 
um /and op te scheppen 
Een synoniem van batse was "pannebatse". Den had opstaonde ziedkanten en 
wodden gebroekt um gruus ofeierkaolen op te scheppen. 

Bedeenn, 
Bedienen van klanten. "In dat café wodden i-j altied op ow wenken bedeend. 
Van M.H.C. Adema-Haitman is de anekdote' "Mien giolla van '1 café bedeenen 
mangs potsig 
As hee mangs met de klanten metkaaten, dan wol e neet te vake wegloopn En 
as dan één van de klanten um een borrel vroog, dan zei e tegen 'n andern: "Too, 
Hunink, drmk i-j em ok effen Idóg, dan is dat één lopen." 
Mien mooder /ei ok vake: Aj naor de delle gaot, nem dan 't mand|en met eei-
pelschellen met, da's dan één lopen". O f / e /ei. "Dat spooit weei een loop uut". 
(spaart een loop uit) 
Een andere betekenis van bedeenn is "toedienen van de laatste sacramenten". 
"Ik wodde leever hedeend deur Herman Annk (van 'n c afé) as deur den pastoor. 
(J .Terhorst). 
En een derde betekenis van 'bedeenn" kump van '1 kaartspel. (Als één van de 
spelers uitkomt met ruiten bijvoorbeeld, moeten de anderen ook een luitenkaart 
op tafel leggen). "Hee, Jan, köj neet bedeenn? "Nee, ik hebbe }^in roeten ". 

Baeden. 
(spelling van H.Odink) (bidden). Ik baede, hee bidt (ol hee baedt), wi-j baedt 
altied veui 't etten Vroggei baeden ikke (wi-|) ok nog weci nao 't etten. Wi-| 
hebt vake 'n ro/enkians ebaed (ebaeden) at 't onweern. Histoiisch is 't volgende 
tafeieeltjen: 
"Jan", riep Diene, "'t Etten steet op taofel, ik loop ow neet noi^ een keer'" 
"Now mo 'k anmaken" zei Jan, "a 'k ter neet veur 't tweede baeden bi-j hunne, 
is 't spek op". 
Aover 't ettect van baeden. "Dikke woddn dooj alleene van etn, waoj neet veui 
hooft te haedn " 
.Biddeluu, baedelders (baelders). Bedelaars. Baedelen is afeleid van baeden 
(bidden, smeken). 
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Koo en heeste. 
Een koo is een koo oi 'beest" en 't meervoud is beeste 
Jan Willem uut t Gooi schreel 

7.00 s zommers, as de vliegen sttukt de hioniiinis i^oiisl en \liegt, 
He'j licht, as de beeste buten hunt dal :c dt hi::c knei>t 
(bizzen = m v,alop lopen) 

"Zee is weduwviouw en wil weer een keeil achtei de beeste hebn" (Een 
weduwviouw met een boeiden )e wil heilrouwen) 
" luffiouw ac liter de heeste kan ze worden' , /ei vader Bcrcntscn, toen de onder-
wi|/eies van de lagere school vertelde, dat dochtei Mina wel kon doorleien voor 
ondeiwi)/eres (N Adema) 

Bi-jdoon en bi-j-ewes, bespringen,. 
Ik doo 1 I doot, hee dut, wi-| dool, ik dede, i | deden, wi ) deden, wi | hebt 
edaon 
Bi-)doon wodden ezeg van beeste, die onder de bolle mosten 
De koo bi ) de bolle doon, de sik bi ] den bok doon en 't pccrd bi | den hengst 
Mooie veihullende leunen veur 't seks gebeuin Een heleboel kindei op den 
boer hebt nooit begreppen, wat dat "bi jdoon" inhiel En naoi de gebooite van 
een kali kieken, was ter ok neet bi-| 

Bi-j-ewes. 
At een koo bevrucht was bi | de bolle in 'n stal en dragend was, /eien /e "Dee 
IS bi-j ewes" Een diagende koo was een nemende koo An de ge/wollen uieis 
ko| /een, dat e melk wodden 

Bespringen. 
Bespiingen is de algemene term veur paring van dieien in 't wild 't Git de 
agiessie van de mennekcs an 't Lickt misschien, dal de wieiTces passiel waain, 
maor die lieten /ich allenig bespringen at /e tochtig waain 

Wi I hadden bi | ons kniens Een wielTcen numen wi ) moei en een menneken 
was een lemmeldei ol lam ot ok wal bok Remmelder (ok rammelaai) kump van 
remmelen, rammen dat "beuken", "stoten" betekent Dat was 't wat de lam 
deed, at e de moei bespiong 

ïraeden (lieden) 
Ik traede, i-j traedt, hie traedt ol liidt wi-) tiaedt, |ullie liacdl Ik tiad i | Iraoden, 
hie tiad wi | liaoden 
Van hanen wodt e/eg, dat /e de hennen Iraedl (lieden) De hane spiingt op de 
henne, die /ich doekt (neerduikt) Dan pikt de hane de henne in den kam en dan 
IS de paling in een wip achtei de rugge Ik heb lei ooit een limmeiick opemaakt 
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Fen statige haan in Eihergen 
Liep dagelijks de hennen te teigen 
Hij eiste z'n w ij) haast \ on ledc ie kip 
Cic (n hen kon ZK h \ ooi zi/n ^e\ 11/ lx 1 i^c n 

Ki-j den hok doon. 
Ilci gccluig Vein ccii bok hel cIc mensen de eeuwen deui be/ig ehollen 1 en bok 
was een nukkig, lastig diei, dat nog stonk ok 't Was bi | den bok ni 1 hok niet 
lange oet te hollen Dooi an is 't ge/egde te danken van 'Iemand hi-j den hok 
doon" (iemand leli|k te pakken nemen) Dat bukke(bokken) nukkig waarn 
bliekt uut 't gc/cgde "Een hok van een keeri ' 

Een bok schieten, (miskleunen) 
Wie bi I t sehutteisleest slecht had esehotten kieeg een bok as poedelpiies 
De bok was ok de verpersoonli)king van t kwaod, want de duvel wodden 
aiebeeld as een bok met heurne En /o wodden de bok lol mikpunt van spol, 
/oas m 't versjcn van Anton met de bok 
Anton zat eers op een za^ehok Dooi koj neet op lieden Dus mos Ui een pc ad 
\eiii lil komiiHn Dat wodden de sikkehok {zie^ehok}' hn de ocidossiiiii met een 
hoeskoolhlad ondei t gat, de honenstok as speer en de worstepinne as een 
spoor en de pissepot as helm was zo spotsierli/k, dat 't vers/en op olderwetse 
hl ld f ten nog allied in zwang is Welken (heiligen) Antonius zol der achtei dissen 
Anton S( hiiiil i^aoii' Want oldc \ c 1 s/rs lu hl \ ake k maken nu I old \ olksgeleuf. 

l$i-jkommen. 
Hendiik Odink gebiuukl 111 /len book "Middewmteiaovendvertelsels oet den 
Achteihook" het woord "bi-)kommen" as teim veui vii |en, veikeiing kriegen, 
paaivoimmg In 't verhaal "Ne Konningspries" aovei kermis en vogelschieten 
/eg \ leaik tegen Holsboscii Waandei 
"Zoo-f Wil lu k al laiii^c lo( h (had op Mu/kdi \an l Roskcnslal Dec dec nu 
daor he-k nog nooit hi-/ konnen kommen, en a-k noo morgen konnink wodde 
dan vraoi^ ik eur as konni^inne Fn ne konnii^inne ma^ neet w en^ern' 
Naluuilek wodden Heaik in 't veihaal sehutteiskoning hn Miejken wiei /len 
koniginne 

Dit was 't dan weei A| wat hebt oi wat wet, stuui 't mien cLin Ie gelaegenei 
tied kump t wal van passé 
Laot 't OW allemaole good giion 

Januaii 2005 Hennie Wesselink 
e h wessclink(5)het net nl 

file:///eiii


-47-

Historische Krinj» Eiberjjen. Beslelhiljet boeken. 

Aan Dick Somsen, Mallunise Molenweg 2^ 71*12 AT I ibeigen Tel ()S45-472SI7 

Ik heb belangstelling vooi de volgende uitgave(n) uit de li|st venneld in de/e Old Ni |s 

Mi|n adies is 

Naam h.mdlekening 

Historische Krin^ Eiber^en. Ledenwerfactie. 

Aan Diek Somsen Mallumse Molenweg 21, 7152 AT Eibcrgcn, Tel 0545 472517 

Ik geel als nieuw lid van de Histoiisehe Kiing Fibeigen op 

Na.im 

Adies 

Postcode en plaatsnaam 

Ik kies als piemie het boek ' De Holtei (gedichtenbundel) van ü Odink 
' I olkloie en Vroomheid in Beikelland 

(ovei schil|vei Hendiik Odink t g v diens lOOe geboortedag in I9S9) 

" Dooi halen de naam van het boek, dat met geko/en woidt 

Mi|n naam 

Adies 

Postcode en Woonplaats 



-48-

Historische Kring Eiberj^en. Bestelbiljet boeken. 

Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 21,7152 AT Eibeigen Tel 0545472517 

Ik heb belangstelling vooi de volgende uitgave(n) uit de li|st, vernield in deze Old Ni|s 

Mijn adres is 

Naam handtekening 

Historische Krinj» Eibergen. Ledenwerfactie. 

Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 21, 7152 AT Eibergen, Tel 0545472517. 

Ik geel als nieuw lid van de Histoiische Kiing Eibergen op 

Naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Ik kies als piemie het boek ■*■ De Holtei (gedichtenbundel) van G Odink 
■*■ Folkloieen Vroomheid in Beikelland 

(over schii|ver Hendrik Odink t g v diens lOOe gebooiledag in 1989) 

" Dooihalen de naam van het boek, dat niet gcko/en woidt 

Mi|n naam 

Adies 

Postcode en Woonplaats 
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