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Bestuursmededelingen
De |aaih|kse ledenveigadenng van /ateidag 9 apiil weid be/othl door een vijftigtal leden We verhelen met, dat we op wat meer belangstelling hadden gerekend, gezien de lezing van prof Jos Lankveld over de zuivelverwerking, toch
een /eei belangwekkend onderwerp vooi on/e agrarische leden, maar de belang
stelhng uil de agiaiischc sectoi bleek met giotei dan andeie jaien De aanwc/i
gen waren het erover eens, dat de heer Lankveld zijn onderwerp boeiend en met
giotc kennis van /aken wist te brengen Het was m alle opzichten een geslaagde
vergadering
Extra bijdrage.
Dit |aai ontvangen de leden diicmaal een Old Ni )s en een extra uitgave n 1 de
beschii)ving van het cultuiele landschap van Eibergen, waaraan een aantal |aren
IS gewerkt Het zal ongeveer in september uitkomen Het is een uitgave van de
gemeente Eibeigcn in samenwerking met het Geldeis Genootschap Wi| weikten
ei aan mee dooi het aam eiken en corrigeren van historische gegevens en Johan
Baake werkte mee aan de fotografische redactie
Met de leden werd op de ledenvergadering overeengekomen, dat we bij toezending van dit boekwerk aan de leden een acceptgirokaart zullen toevoegen met
het vcizock om een extia eenmalige viijwillige bijdiage van € 10, Bi| bestude
iing van de bi| dit nummei bijgevoegde financiële stukken kan men zien, dat we
de/e bijdrage nodig hebben om financieel gezond te blijven
Oude nummers Old Ni-js.
We ontvingen twee boeken van de heer A J Kossink, n 1 "Land en Volk van de
Achteihock" van H Odink en het boek "60 laar Aan en Veikoopcoopeiatie te
Eibergen" On/e hartelijke dank daarvooi
Enkele nieuwe bestuursleden, die met van meet af aan lid waren van de Histori
sche Kring /ijn regelmatig op /oek naar de nummeis I t/m 7 en 11, 18 en 20
van Old Ni |s Dit /ijn nummers uil de begintijd van on/e vereniging, toen Old
Ni-js in een veel kleinere oplage verscheen dan thans, omdat we toen nog minder leden hadden Wanneer er leden zijn, die deze nummers wel hebben en ze
willen missen, willen we ze graag ontvangen, desnoods tegen een kleine veigoe
ding Ook bij overlijden van een lamilielid kunnen ei van deze oude exemplaien
tevoorschijn komen Werp ze met weg, maai neem contact op mei Dick Somsen
Ons Filmfestival.
Ons jaarlijks filmfestival zal woiden gehouden op zondag 6 novembei in de
Huve, Grotestiaat 50 te Eibergen Er zijn twee voorstellingen Een om 14 30 uui
en een om 19 30 uui Kaartverkoop vanal 24 oktober bi| bloemenhuis Bjoin en
Maiieke (v/h Schepers) Enlreepiijs € 5, incl 1 consumptie Voor verdere
informatie verwijzen we naai de voorafgaande perspublicaties
Het bestuur
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Monumentendag 2005. Religieus erfgoed.
De Open Monumentendag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 10 september.
Het landelijk comité heeft dit jaar gekozen voor het thema "Religieus Erigoed".
Voor Eibergen betekent dit, dat de nadruk wordt gelegd op de monumentale kerken, waarover onze gemeente beschikt. Het oudste en mooiste erfgoed, zowel
qua bouwwerk als interieur is onbetwist de oude Mattheuskerk in Eibergen,
maar daarnaast zijn de nieuwe St. Mattheuskerk uit de twintigste eeuw, de beide
kerken in Rekken en die in Beitrum als historisch religieus en cultureel erfgoed
het bekijken waard.
We streven ernaar om alle kerken op die zaterdag opengesteld te krijgen van 10
uur tot 17 uur.
Berkelland.
We hebben gemerkt, dat we geen "eigen" plaatselijk comité meer zijn. De post
van het landelijk comité blijkt voortaan gezonden te worden naar het gemeentehuis van Berkeiland, gevestigd te Borculo.
Inmiddels hebben we contact
opgenomen met de ambtenaar
Effting, belast met de zorg
voor monumentendag en die
heeft na een eerste gesprek met
ons en gehoord onze plannen,
op zijn beurt de diverse historische verenigingen in de
gemeente Berkelland bijeengeroepen voor overleg. De verenigingen in Ruuiio, Borculo,
Neede en Eibergen hebben zich
bereid verklaard de gegevens
te verstrekken over de kerken
in de gemeente Berkellaand die
op 10 september open zullen
zijn. Uiteraard gaat het om kerken met enige monumentale
waarde. Er zal een gezamenlijke folder worden uitgegeven
die in alle dorpen verspreid zal
worden.
De Oude Mattheus met
bloeiende appelboom in
de tuin van '/ Wemererve
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Moiiumentendas Kiberj»en.
Vooi Eibeigen kiegen we een bi|/onderheid in de schoot geworpen Ons lid Rita
Lok-Viic/e, woonachtig te Hooin heelt een mu/iekgc/elschap samengesteld,
dat zich noemt 'Tot uwen solase"en dat bestaat uit vi)t musici, Anne Guus
Smit, Johan Nieuwdorp, Jan Timmerman, Rob Wielhouwer en Rita Lok zelf De
instiumenten die/c bespelen/i|n knie haip luit, bloklluitcn viool doedelzak,
poilatiei oigel, slagwerk en zangstem
Met dit ensemble speelt zij op de monumentendag enkele liedeien van de
Eibergse predikant-dichter Willem Sluytei (1653-1672)
Fcn mooicie combinatie op de monumentendag met als thema religieus edgocd
IS vooi bibeigen nauwelijks denkbaai 7e spelen 's moigens in museum De
Scheper en 's middags in de Oude Mattheus Het wordt geen uitgebreid concert,
maar er zal gewoon ti|dens de openstelling enige ti)d woiden gemusiceerd, zoals
dat ook op andeie middagen s zomeis in deze keik gebruikeli|k is
Hoe komen modeine mensen eitoe om liederen van Willem Sluilei in te studelen' We laten Rita Lok zeil daaiovci aan het wooid Mi|n interesse weid
gewekt toen ik zo n due |aai geleden de dichtbundel 'vieugd en lieldesangen"
van Willem Sluytei inkeek die mijn vadei (Geuit Viiczc LHW) in bezit heelt
Bi) ieder gedicht woidt vermeld "stem" Dan volgt een eerste regel van een
toen bekende psalm ot lied Het desbetreffende gedicht kon dus blijkbaar op de
melodie van dat lied gezongen worden
Ik nam mi| vooi om na mijn studie de gedichten over Eibergen en de buuit
schappen onder de loep te nemen om te piobeien ze zing en speelbaai te
maken Wat zou het leuk zijn die in Eibergen te laten hoien met mijn enthousiaste muziekclub
Begin zomei 2004 was het zover
Weei de vieugd en lieldesangen tei hand genomen om alle vernielde "stem
men" te noteien Bi| ledei gedicht staan ei een ol meer genoemd Een paar vooi
beelden
Laet een andei klagen, kieuncn
-Wie sleet heugelijker dagen
Waeiom soud'ik met vermaken
Het Meertens Instituut te Amsterdam had aan deze Oud Nederlandse regels
genoeg om ci de juiste muziek bij te vinden En snel Na dire dagen had ik de
inlormatie in huis
Van museum De Schejxi kreeg ik de gelegenheid om twee andeie bundels van
Sluyter in te zien, waai wel muziek bij de licdeien staat
En dan bleek de muziek anders dan wat ik al had verzameld De muziekkeuze
weid daaidooi groter Nu had rk bij de gedichten over Eibergen en iedere buuit
schap een ol meei melodieën
De meeste muziek stond in een oud notcnschrilt en in een andeie muzieksleutel
Rob Wielhouwer en ik hebben alle muziek omgezet in hedendaags notenschrift
en opgeslagen rn de computer Via de computer speelden we alle muziek al en
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konden zo bij elk gedicht de beste muziek kiezen. De volgende moeilijkheid
was de lengte van de gedichten. Die variëren van 16 tot 35 coupletten. Om het
boeiend en speelbaar te houden, moest daar Hink in worden geselecteerd. We
hebben de keuze zo gemaakt, dat er in ieder lied een lijn is blijven bestaan".
Als alles loopt, zoals we verwachten, is er op de monumentendag in de gemeente Berkelland veel te zien, want ook de kerk in Haarlo (de Klunljespot) en ook
verschillende monumentale kerken in Borculo, Geesteren, Gelselaar, Neede en
Rictmolen zullen, naar we hopen die dag open zijn.
Men leze de persberichten te zijner tijd.
De HKE-commissie Monumentendag
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Sociale enquête 1892 in Eiberj»en,
I nqiiêle gehouden dooi de Staatscommissie benoemd kiachtens de wel v,\n 19
lanuaii 1X90 (Staatsblad no 1 ) De enquête hield in een ondei/oek omtieiit de
maatschappelijke toestanden van de aibeideis "Omticnt de veihoudingen tus
schen de werkgevers en arbeideis in de velschillende bedii|ven en omtient den
toestand van labnekcn en weikplaatsen met hel oog op de veiligheid en ge/ond
heid dei weiklieden"
Achtergrond van de enqnête.
De enquête weid gehouden ud invoeiing van de aibeidswet van 1890, die een
uitvloeisel was van het weik van de staatscommissie die enkele jaren daarvoor
de arbeidsomstandigheden in het algemeen en die van de kinderen in het bij/on
dei had ondei/ocht in Amsteidam Maastiicht en Tilbuig De publicatie verooi
/aakte een giote stoim van veiontwaaidiging en maakte, dat de libcialen hoe
wel principieel tegen staatsinmenging, beieid bleken vooi de Aibeidswet te
stemmen ter bescherming van de /waksten in de toenmalige samenleving
De/e arbeidswet, die kinderaibeid van kinderen ondei 12 jaar in labnekcn vci
bood en de aibeidstijd vooi vrouwen en kinderen van 12-IS jaar bcjieikte tot
maximaal 11 uui j^ei dag, was een belangrijke aanvulling op het kiiuleiweljc'
van Van Houten uit 1874 en maakte de weg vrij vooi bovengenoemde sociale
enquête, die een landelijk kaïaktci had

,

I

I!

I

Weikgcvers en weiknemeis werden ondervraagd ovei o a aaid en duui van de
aibcicl weik en rusttijden, nacht en/ondagsarbeid, kinder-en vrouwenarbeid,
lonen en piemies huisvesting opleiding, mogelijkheid tol (bij) scholing
aibcidsinkomslen, wcikomstandighedcn, veiligheid/gevaien in de labnekcn
labrieksreglementen, boetesystemen, uitbetalingswij/en, hygiene, licht lucht
verwarming/remiging, verhouding tussen werkgeveis en weiknemeis, geschillen
en stakingen
De ondervra^inj^en
De enquêteconniiissie bestond uit I D Veegcns (voor/itter), O Q van Swinde
len, S M van Wijck en P van Nispen (adjunct secretaris) Er werden viagen
gesteld aan een lid van de directie van een bedrijI en soms ook aan één van de
werknemers Ook andcic notabelen werden ondervraagd De voornamelijk letleili|ke veislagen geven ons een aardig in/icht in het leven van alledag in 1892
in de labnek en thuis ü p /ateidag 28 mei 1892 weiden uit 1 ibeigcn de volgende personen ondervraagd
Herman Piakke, lederlabnkant,
F ledenk Cïiijsen Iceilooiei,
Willem Hcimanus Smits, burgemeester
Cicnit lan ten Cate, labnkant
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I. Oiidervrajiinj? van l l e n n a n P r a k k e , oud S4 |aai, lid dei iiima Gebi Piakke,
ledeilabiikanl Ie bibeigen lli| kieeg 25 viagen Ie beantwooiden ovci /i|n dii)tnemenlabiiek.
Wcrklijden.
De dagelijkse weiklijden /ipi 7 - 8 45, van 9

12, van 1 30

4 M) en van 4 45 -

7 iiiii

Hi| heelt 55 werklieden in dienst, waarondei één jongen van n ' / 2 , die boodschapi^en doet en één van 17 jaar Er wordt /elden langer gewelkt na 's avonds 7
uui Het gebeiitt wel eens, als ei diijlriemen nodig /ijn voor een nieuwe labiiek
Op zondag woidl niet gewerkt, alleen als ei re|")aiatie nodig is aan de machine
l^e lonen wolden berekend via dagloonsysteem Ovciuien woiden mei 2 cent
pci uui exil a beloond Hel dagloon is 85 cent Op de viaag, ol het loon vooi
oveuiren 10 cent i:)ei uui bediaagl, is het anlwooid, neen, het is l()'/2 cent
Huisvestiiijj.
Heiman Piakke .inlwooidt op de dcsbelicifcndc viaag, dal alle aibeideis ci een
landbouwbediijl bij iiebben Hoeveel giond ' /oveel, dat /e hun eigen aaidappelen kunnen telen en voei vooi een geit of een koe
De huisvesting laat nogal wat te wensen ovei Daarom is hij be/ig woningen te
bouwen bnige /ijn reeds klaar, stenen woningen, steeds twee aan twee Zij
wonen daai /eei vooidelig, vooi 60 cents jiei week met inbegiip van een stukje
land Vandaal dal "on/e mensen" betei mei hun loon uilkomen dan in Twente,
waai /e meei vei dienen
Op de vraag naai de inlichting /egl hij "hen keuken, waai in een bedstede, daainaast een slaapkamei, een wasehkamer, een geitenstal, een deel vooi de boerdeiij, een varkensstal, een /oldei, maai mei bescholen, en een keldei Alles nogal
flink hoog en luim"
De bewoneis blijken op de zolder geen slaapiuimie te maken en elk huis heeft
één haardstede Ook heeft elk huis goed dnnkwalei en ook een eigen piivaat.
Piakke "Ik had aehlei in mijn tuin twee huisjes staan, daai heb ik een stuk
grond bijgekochl en daai wil ik twee flinke hui/en doen /ellen ik wil /e daar
laten wonen tegen 6'/4 "/( huur, /oodal /e m 15 jaai het huis in eigendom kunnen bezitten / o o heb ik leeds enkele huisjes aan aibeideis bezoigd dooi hun
geld te verstiekken legen een annuïteit van 6'/4 "A over 15 jaai"
Er blijken nog geen aibeideis te zijn die de 15 jaar al achtei de lug hebben, want
Piakke IS ei pas veileden jaar (1891) mee begonnen, zegt hij, maar ze kunnen
maai mei begrijpen, dat hij toch 4% van zijn geld maakt en dat de lenle op lente
/oo oploo|-)t,dat zij hel huisje daai van kunnen kojien
De vooizitlei J D Veegens viaagl slevig dooi Hij wil weten, hoe Piakke de
moeilijkheden heeft opgelost, die veelal ontstaan bij ovcilijden oi veiandering
van woonplaats voor afloop van den termijn
Piakke anlwooidl, dat die jiersoon dan leslilutie kiijgt v<in hetgeen zij meei d<iii

Hoven •
/ > drijfnenienfahriek van vooi 1900, int de tijd van de soc lale enquêle.
{foto lü bergen in oude ansu lil en, deel I)
Onder:
üe drijjriemenfabriek

in later tijd met sheddak. (foto museum De Scheper)
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4% hebben betaald. Iets te bezitten is een goede /aak voor die lui.
Op de vraag of er werklieden tot een zekere welstand zijn gekomen, is het antwoord: "ja, maar het is bij ons ook een goed slag van mensen". Sommigen hebben wat op de spaarbank, maar anderen laten het bij Prakke staan tegen 5% , of
als er een stukje grond, gesehikt voor hen, te koop is, maakt hij hen daar
opmerkzaam op.
De heer van Wijek vraagt iioeveel die woningen kosten. Het antwoord is: "De
twee zijn aangenomen voor den prijs van ƒ lOOO,- zonder de grond en voor de
afbraak die eraan gebruikt is, betalen ze ƒ 35 a ƒ 40 hoogstens".
De voorzitter herneemt: "Heerscht er veel armoede ten uwent?" Prakke: "Onder
de arbeiders niet, wel soms onder het losse volk, maar dat houden wij dan zooveel mogelijk aan de gang. De diaconie geeft vrij redelijk: 's winters levensmiddelen en brandstoffen, 's zomers werk, vooral het ontginnen en aanleggen
van grintwegen, waarmede dan een 60 cent tot 70 cent daags wordt verdiend".
Er is geen burgerlijk armbestuur volgens Prakke. De armenzorg van gemeentewege bepaalt zich hoofdzakelijk tot het verstrekken van geneeskundige hulp.
Daarvoor krijgt "onze" dokter een geringe toelage, doch hij is een welwillend
man, steeds bereid te helpen. Hij bedient ook mijn ziekenfonds.
N.B. Die dokter was dokter ter Braak, de grootvader van Menno. De ter Braaks
stonden wezenlijk bekend om hun welwillendheid tegenover patiënten, die het
financieel nauwelijks konden redden.(EHW)
Ziekenfonds.
Over de inrichting van het ziekenfonds vertelt Herman Prakke het volgende:
"Aanvankelijk had het volk er geen zin in. Toen ben ik naar aanleiding van het
25 jarig bestaan onzer firma met het plan voor den dag gekomen. Ik heb hun
gezegd: "wij zullen beginnen met een fonds te storten en het verder zoo inrichten, dat wij evenveel bijdragen als u allen". Dit vonden zij goed. Wie nu ziek
wordt moet een attest overleggen van den dokter, krijgt de twee eerste dagen
niets, maar behoudt zijn volle loon, als hij ziek blijft. Wordt daardoor de kas
kleiner, dan dragen de werklieden bij tot een maximum van 10 ets 's weeks; zijn
er geen zieken, dan wordt er niets betaald behalve de boeten, die steeds in het
fonds worden gestort. De kas is dus zoveel als eene reserve, zij is op de spaarbank belegd. Ik heb die inrichting zoo gemaakt, opdat het kapitaal niet te zeer
zou aangroeien, waardoor misschien de wensch naar verdeling zou ontstaan.
De zieken krijgen ook geneeskundige hulp uit het fonds en dat werkt volgens
Prakke heel goed, want "vroeger werd de dokter eerst gehaald, als het te laat
was; nu daarentegen roept men hem, als het noodig is".
Ongelukken.
"Het fonds dient ook ter voorziening bij ongelukken, maar die komen weinig
voor, maar daarom trof het mij des te meer, dat ik, terwijl het volk nooit steelt,
een week geleden had ontdekt, dat een knecht, die met de arm in een doek liep.
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lueede \(iii mills de \ill(i \(iii ilniiutn l'uikkc (anno ISy^} lid hek en ooi naj iiiedi de
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Niii^ 11 lis (h 1;//(/ \ dii ll( I iiidii l'iiikki , nii du ns dood iii I') I > lx w ooi ui dooi jpi dix liU i
Betsy, i^ehiiwd mei Willem lei liidiik I luins miiseiim de S( hepei MeikopiU \n sohei iiiv,
van de vtxiifievel Hel dil lunntdii kiiidkii i nu i de \ ele \ ei siei iii^eii is \< i loieii i;ei;ddii.
(lolohH
Wesselink)
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/ oio \an de deui mei de osseiikoppe ii iii IK I huis \iiii lli IIIKIII
Piakke (llians museum de S(heper) Dt oss(iikoppen waidi ssiiihool \ (III d( ossenluiiden. waarvan in de pn k( i jahi u k ih pn Ar i s
Hdddi \eiui(iidiiid (/oio I' II Wesselink)
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omdat hl) een vei/weiing had en met kon doen dan wat loopweik dal die
knecht een paai nemen had weggenomen en die vooi een paai boiiels aan /i)n
/wager m Haaksbergen had verkwanseld, waai de ii|ksveldwachlei, die in
Eibeigen haast niets te doen heeft, /e vond"
De voor/ittei merkt op dat hi) had bedoeld of Prakke wel eens ongelukken in
/ijn labiiek had Hi| weikte toch met stoom '
Prakke "Juist, degeen, die voor u opgeroepen is, heelt /ipi vingers eens lussen
de krabmachine gestoken, waai door het vleesch van eén van 71 |n vingeis is
weggekrabd Het was wel /i|n eigen onvooi/ichtigheid maar ik heb toch de
machine laten maken, dat het met meei gebeuien kan '
Voorzitter "Hebt gi) wel eens be/oek gehad van een inspecteur van den
arbeid'" (De arbeidsinspectie was ook in 1890 ingesteld bi| de invoeimg van de
aibeidswet, dus die bestond nog maar kort EHW)
Prakke "la van den heer Struve, die mij erop opmerkzaam heeft gemaakt, de
groote cilindeis waai in huiden woiden gepiaepaieerd ineei te beveiligen, daar
het wel /OU kunnen gebcuicn, dat een iiem van de losse schi|l op de vaste
kwam Die cilmdeis /ijn met pennen van binnen afge/el en het gebeurt dat de
weiklieden erin kruipen om de huiden erin en ei uit te halen Ik heb die nu met
i|/eien bouten laten vastzetten en een boete op het met gebiuik maken daarvan
gesteld Gistcien nog heb ik iemand met twee kwartjes beboet die ei toch geen
gebruik van maakte Trouwens, ik leg alleen boeten op wegens onvoorzichtigheid dus in hun eigen belang, nooit vooi slecht werk"
Lonen.
"De lonen worden des zaterdagsavonds uitbetaald Niet in Pruisisch geld maai
in Hollandsch geld Ik heb de winkeliers gezegd dat zi) 2% agio moesten geven
ondei bedieiging van andeis een winkeiveiemging op te richten ik zou dit tiouwens toch wel gedaan hebben, wanneer met mijn eigen broer winkeliei was (m
de Grotestraat waai vroeger boekhandel Heinen was en nu een parkeerplaatsje
van de AMRO bank FHW)
Wel help ik inijn weiklieden aan het verschaffen van steenkolen en vet natuurlijk tegen inkoopsprijs Ook G J ten Gate en Huender zijn overgegaan tot betaling in Nederlandsch geld"
Herman Prakke is van mening, dat hij een gunstig getuigenis kan alleggen over
de verhouding tussen hem en zijn arbeiders "Vroeger heb ik 11 uui gewei kt,
maar op hun verzoek tot IO'/2 uui en latei tot 10 uien teruggebiacht' is dat een
verzoek of een eisch, heb ik gevraagd Toen het een veizoek bleek te zijn, heb ik
ingewilligd Het geitenlonds werkt zeer tot hun genoegen en voor het zieken
fonds zijn ze zeer dankbaar"
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Van Wijck: "Krijgen ze de waarde van de geit vergoed als het dier sterft?" Antwoord: "Ze krijgen ƒ 8 en dat is voldoende en daar wordt nooit misbruik van
gemaakt".
Over drankmisbruik.
Prakke: "Dronkaards zijn er niet, maar menigeen gebruikt meer dan precies noodig is. Een heb ik er weggejaagd, omdat hij sterke drank in de fabriek bracht".
Over luchtverversing in de fabriek.
Daarop had de heer Struve Prakke attent gemaakt. "De fabriek heeft nu halve
glazen daken, net als in de weverijen, verwarming met stoven en electrische verlichting!"
Gezondheid.
Prakke: "Leerlooicn schijnt gezond te zijn, en wie over een goede borst
beschikt, heeft geen last van de schorsmolen".
Omdat het zware werk door machines wordt gedaan, is het werk in de fabriek
makkelijk te leren, vindt Prakke en wanneer de voorzitter vraagt of hij bij het
aannemen van een jongen naar diens naar school gaan informeert, zegt hij, er
flink achterheen te zitten, dat hij naar school gaat. Er is in Eibergen een vereeniging tot wering van schoolverzuim en zoo is het schoolverzuim in de kom van
het dorp slechts 8 %. (Er was nog geen leerplicht EHW)

V.l.n.r.: Woonhuis van de gezusters Zwaantje en Gesina Prakke, later boekhandel
Heinen. Daarnaast de winkel van Bernard Prakke. Het pand werd in 1946 werd
afgebroken om plaats te maken voor de KonJulianastraat. Het laatst bekend als
coöp. winkel "De Dageraad". Rechts de winkel van HA. Oudenampsen. {moet
zijn Oldeiuimpsi'ii) {foto museum De Scheper)
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In de buitenbuurten bij de boerenarbeiders is het volgens hem echter heel erg.
"In de Raad heeft men het niet zoover kunnen krijgen, dat de bepaling werd
aangenomen, dal kinderen beneden de 12 jaar niet op het land mogen werken,
want de meeste leden van de Raad zijn boeren en zoo zouden zij niet goedkoop
koeienjongens kunnen krijgen. Er zijn bij ons nog van die ouderwetse toestanden. De groote boeren hebben bijvoorbeeld woningen die zij door arbeiders
laten bewonen, die hen dan echter voor 30 cents per dag moeten helpen werken".

Stamvader Jan Jans Prak modo Prakke
uit Ruinerwold, werd in IHl9 benoemd
lot onderwijzer in Eihergen.
Hij trouwde met Johanna Gesina Hagens
uit een hekend Eihergs geslaeht.Hij was
van IH20 - 1859 .schoolmeester in de
school naast de kerk, gebouwd op het
vroegere kerkhof.

De oude Prakkerije te Ruinerwold, waar de
voorvaderen in de 18e eeuw hoerden.

Herman Prakke en echtgenote,
Lucie Luyten.
{foto archiej'j'am. Prakke)
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De Pickerfahriek. in 1903 door Herman Prakke opgericht met enkele kiekjes uit de fabriek,
o.a. het schoonmaken van de ossenhiiiden. Men werkte er nog met petroleiimlampen.
{coll. J. Baake)
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2. Ondervrajiinj; van Krederik (ilrijsen,()ud 37 jaar, al 23 Jaar work/aam bij
IVakke als leerlooiersknecht.
I ledciik Cïii|sen heelt 4 kindeien, waaivan de oudste I I |aai is Ze gaan allemaal tiouw naai school De stial op schoolvei/uim blijkt te /ijn, dat men dan
niet mee mag doen met het schoolfeest
Werktijden
Gii)sen bevestigt, dal men 10 uien pei dag weikl en /elden langci Hi) geniet
een loon van / I, daags, de machinist heelt / 7, pei week De uitbetaling van
de lonen is op /ateidag Op /ondag woidt ei niet gewei kt
De wciklieden /ijn ingenomen met het /lekenlonds hn Gii|sen bevestigt, wat
Heiman Prakke daarover heeft ge/egd "Ei /ipi weinig /leken en ongelukken
Ik/elf heb eens een ongeluk gehad, maar dat was eigen schuld, er was een
nieuw machientje gekomen en daar hield ik mi)n duim te dicht bi| Maar nu kan
ei niets meei gebeuien, want er is onmiddellijk in vooi/icn"
Boeten.
hl wolden, /oals Piakke al /ei, boeten opgelegd als de mensen met /oigen vooi
hun veiligheid "Wi) hebben bi|v diaaiende kuipen, die konden, terwijl er menschen in /aten aan het diaaien laken, daarom is op raad van een ingenieui daai
aan een alsluitei aangebiacht Als men dien alsluitei met gebiuikt, als het noo
dig IS, kii)gt men een kwait|e boete en die boeten woiden m het /lekenlonds
gestoil'
De werklieden kunnen het goed vinden met den patioon ol de meesterknecht,
als de patioon ei met is
El woidt in de labiiek met gevloekt volgens Grijsen.
Huisvesting.
\ ledeimk Gii|sen heelt een eigen huis en een stuk|e grond van '/2 bundei Daai
op veibouwt hi| aaidappelen, rogge en /omeiviuchten voor eigen gebruik
"ledci heelt dal bi| ons, benevens de gelegenheid om een ol twee vaikens te
mesten In de regel voor eigen gebiuik"
Sparen kunnen alleen diegenen die een klem ge/m hebben, /egt Gii|sen
(;eld.
Het loon woidt sinds 1891 uitbetaald m Hollands geld De wmkelieis werken
nog met Piuisisch geld en slechts sommigen vergoeden het koers verschil bij
betaling in Hollands geld De een doet I %, een ander 2%
Verder /i|n de pri)/en van de levensmiddelen m Eibergen hoger dan m de stad
Gii|sen "De winkeheis steunen elkaar nogal Maai kopen in de stad kan met,
want Enschede is S, Winleiswi)k 3 uien vei, maai mencei Piakke laat wel paitijen steenkool en/ tegelijk komen, dat hebben wij dan goedkopei, het scheelde
laatst wel 1 S ets jici H L "
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3. ()ndervra{»inj» van (Jerrit Jan ten Cate, Oud 58 Jaar, lid der firma G J .
ten Cate & Zonen, fabrikant te Eibergen
In 56 vragen geeft G.J. ten Carte jr een beeld van de situatie in 1892 op de
Stoombleekerij, die in veel opzichten gelijkenis vertoont met die bij de drijfriemenfabriek van de gebr. Prakke.
Werktijden.
De dagelijkse werktijd bij de stoombleekerij is van 6'/2 uur tot 7 uur: "s morgens
en "s middags telkens een kwartier rust en van 12 tot 1 '/2 uur schafttijd. Dus een
werktijd van l()'/2 uur. Ten Cale; "We hadden liever gewerkt van 's morgens 7
tot 's avonds 7'/2 uur, maar dat mag van de arbeidswet niet". Vroeger werkte
men tot 8 ur 's avonds. Maar dat is ook veranderd door de invoering van de
arbeidswet. Er wordt wel eens ovcrgcwerkt, maar "tegenwoordig niet wegens de
slapte". Maar ook in slappe tijd heeft de fabriek nooit stilgestaan. Op /.ondag
wordt er nooit gewerkt. Ook niet om de machine schoon te maken, dat gebeurt
op maandagmorgen. Dan ligt de fabriek zo lang stil. (G.J. ten Cate was jarenlang kerkvoogd en voorstander van de zondagsheiliging).
Op de stoombleekerij werken vier of vijf kinderen beneden de 16 jaar, een enkele tussen 16 en 18 jaar. Geen vrouwen.

De Eilwii^schc Sloonihlcckcrij (IJ. ten Cate & Zonen anno 1914. Twintig jaar na de
sociale enquête, {jolo niuseiini De Scheper).
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Lonen en jicld.
De lonen worden per dag berekend. De hoogte is ongelijk. Ten Cate: "De eerste
6 weken dat een jongen komt, krijgt hij ƒ ! ,20 per week. Verder heb ik arbeiders
van ƒ 3.30, ƒ 4.50 tot ƒ 8.- toe. Het gemiddelde loon is 85 cents per dag of ruim
ƒ 5.- in de week.
De lonen worden "s zaterdagsavonds uitbetaald in Hollands geld. (Dus net als
bij Prakke). Ten Cate is er niet van overtuigd, dat de winkeliers voldoende agio
vergoeden. Bij omrekening van guldens wordt 1 of I '/2 % vergoed, maar komen
ze met een tienstuiverstuk of een kwartje dan krijgen ze niets.
Ten Cate vindt de winkelprijzen in Eibergen zeer hoog, maar oprichting van een
coöperatieve winkel is afgestuit, mede doordat een broer van Prakke winkelier
is.
Huisvesting.
Alle arbeiders, niet een uitgezonderd, hebben er een landbouwbedrijf bij en werken na atloop van de fabriek en ook 's morgens voor de aanvang van de fabriek
nog op het land.
Op de vraag van de voorzitter, of de arbeiders niet in hun schik waren met de
arbeidstijdverkoring ten gevolge van de arbeidswet, antwoordt ten Cate: "Niet
zozeer om den kortercn arbeidsduur, die trouwens toch niet veel verschil oplevert, maar wel om om het vroegere uur van 's avonds te eindigen".
"Hoe staat het met de arbeiderswoningen te uwent en hebt gijzelf ook woningen.?"
Antwoord: "Tamelijk wel". Ik heb er een stuk of vier.
"Is er bij iedere woning een stukje grond?"
Antwoord: ".Ia, maar in de regel is dat niet genoeg; dat hangt ook ai' van de
grootte van het gezin".
"Hoeveel bedraagt de huur?"
Antwoord: "In de regel, met een halve schepel zandgrond erbij ƒ 20".
Vraag: 'Hoeveel huur doet een schepel gezaaid?" Antwoord: "./' 6. Maar dat
hangt van de ligging af'.
Op de vraag, of ten Cate, als hij kinderen aanneemt, ook let, of zij behoorlijk
onderwijs hebben genoten, zegt hij: "Zeker, ik ben zelf lid van de schoolcommissie" en hij weet, dat het schoolverzuim 7% bedraagt. Er zal in de oogsttijd
wel enig verschil zijn tussen de kom van de gemeente en de buitenwijken, maar
hem is als lid van de commissie gebleken, dat ook in Beltrum, dat hij drie of
viermaal bezocht, het schoolbezoek redelijk goed is
Maar de kinderen die in de fabriek werken genieten geen onderwijs meer.
Pogingen daartoe zijn mislukt. En onder werktijd kan hij ze niet missen. Ze
doen bovendien slechts licht werk.
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De woningen links na de steeg (Kerkstraat) waren in de 19e eeuw de woningen van G.J.
ten Cate, de stichter van de Stooinhleekerij en zijn zonen, GJ. ten Cate {uit de enquête) en
Hendrik Jan, die minder op de voorgrond trad. Daar bevinden zich nu Boenders kledingwinkel, het notariskantoor, hakker Wuestman, horlogerie Van der Kamp en bakkerij Hulshof, (foto Eibergen in oude ansichten deel I)
Ziekenfonds
Ook bij de stoombleckerij is dank zij de bemoeienis van ten Cate himself een
ziekenfonds sinds 1891. De arbeiders kunnen /.ich verzekeren voor 3 lot 6 gids
per week tegen betaling van 2'/2 cent voor iedere gulden, die ze uit het ziekenfonds wensen te genieten. De directie geeft er bovendien 5 cent per week per
arbeider bij. Het blijkt, dat de arbeiders zelf om dit fonds hebben gevraagd. Vijf
arbeiders zitten in het bestuur van het fonds.
Over boetes en opzeggen.
Ten Cate legt weinig boeten op. En zo dat al gebeurt, dan is het voor lompheid,
onvoorzichtigheid, dan gaat de boete in de pot van het ziekenfonds. Een opzegtermijn bestaat er niet. Hij stuurt niet gauw arbeiders weg. Maar, ais iemand op
slag weg blijft, dan hoeft hij nooit weer te komen.
"Dat mag dikweri' hard zijn, maar noodig", zegt hij.
Verhoudingen in de fabriek.
"Er vall nooit iets onaangenaams voor".
Alleen in 1HS9 ontving ten Cate een brief van 22 werklui om meer loon en minder werktijd. "Na verloop van 14 dagen heb ik een stuiver meer gegeven en den
werktijd met een half uur verminderd".
"Was er toen ontevredenheid?"
"Och ja, enkele opgeschriefde lui uit Hengelo waren komen overwaaien, die
praten er dan over en zoo komen de dingen in de wereld".
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Draiik.
Het gebniik van sleiken drank in de fabriek is stieng verboden Hoe het buiten
de (abiiek is weet lii| niet maai hi| /il ei steik achleiheen, /egt hi|
Over beveili^iiij».
Omdat ei wel eens een ongeluk is geweest, heelt hi) op do labiiek gev<iaili|kc
delen van werktuigen /oveel mogeli|k laten al/etten
Niet lang geleden is er een ontplolimg geweest van een spiulusmachine Vooi
ten C'ate nog steeds onveiklaarbaar, hoe dit kon gebeuren Niemand heett oven
gens enig letsel bekomen dan een man die aan een hand gekwetst is en twee
|aar geleden is een man met /i)n aim in de hydiaulisehe mangel teietht gekomen, toen hl) /itii te \ei voorover boog De arm werd plalgediukt en de genezing kostte vier maanden loen was hi) geheel gene/en en doet hi| /i|n weik
weei normaal Men heelt toen maatiegelen genomen om een deigeli|k ongeluk
m (.Ie toekomst te vooi komen dooi hel <ianbiciigen v^in een plank en dal deden
/e ook bi| de papieieilinders "Want dat /i|n ook kwade dingen
Op de stoombleekeiii wolden doelmatige vooi/ienmgen
getiolien om ongelukken te volkomen, maai /egt ten Cale
"men moet met te vei gaan met die beveiligingstoestellen "
"En 111 de lokalen is het veidei watei en liisheid wat men
/iet"
Dat wat betielt de ondeiviagmg m 56 viagen van Cï I ten
C\ile
4. {)ndervraf>iiifi van Willem Hermanns Smits, oud 67 jaar, burgemeester
van Kiber}>en. Hij krijgt 45 vrajjen te beantwoorden.
Buigemeestei Smits antwooidt desucviaagd, dat hi| luim l2'/2 jaai buige
meestei is, dat hi) met eldeis buigemeestei is geweest en hibeigenaai van
gebooile is
Arbeidswet.
Buigemeestei Smits antwooidt dal de aibeidswet goed woidt nageleefd, met
alleen bi) bi| de drijfriemenfabnek en de stoomblcekeri), maai ook in de steenen pannenbakkeii|en en de meelmolens Alleen bi) de pannenbakkeii| van Has
sink weiken enkele kmdeien maai die weiken nog geen 10 uui en /i|n dus met
in overtreding De grens is I 1 uui per dag De veldwachters en maiechaussees
van Neede houden er steeds inspecties.
Ook de /org vooi de ge/ondheid van de aibeidcrs is bi| de labiikanten m goede
handen " / o o beslaat bi| Piakke het meeste gevaai vooi de ge/ondheid daar
waai de dii|liiemen geli|md woiden wegens den alschuwelijken slank Die
werkplaats is /oo ingericht, dal de arbeideis daai geen last van hebben / i | wei-
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ken daai maai gedurende twee uui tegen hoogei loon, /ootlat ei /ells lielhebbers te ovei /i|n vooi dit weik"
Op de viaag ol de burgemeeslei wel kennisgevingen van ongelukken heelt ontvangen, antwooidt de/c bevestigend en vciteit de beide gevallen, die hieivooi
reeds dooi II P i a k k e e n d I ten Catc/i|n veiteld
'Ibestand der / e d e n .
Ovei de maatschappelijke en zedelijke toestand ondei de arbeiders vertelt Smits
het volgende
"De labiieksaibeiders hebben hel heel goed, de meesten wonen vri] wel en hebben een stukje giond waai / i | hun piovisie uithalen De boeienaibeideis echter
7ijn er kwaad aan toe Het /it er bij den landbouw met meer aan Gebrek aan
werk en te lage aanbestedingen 7\]n daarvan het gevolg
De aibeideis wonen in vii| piimilieve woningen De bedstede is dicht bi| den
vuuihaaid I i is in de icgel meei gioiid bi) dan die /e bemesten kunnen De
luiui bediaagt vooi goede woningen / 30 / 40, / *)() Li /i|ii ei wel van / 20
(Dal /al de huui pei )aai /i)n EHW)
De weikgeveis denken ei /ells ovei om het /oo aan te leggen, dat de aibeiders
eigenaai van hun woning kunnen woiden Daaivooi woidt een soort van londsje
aangelegd, wa<ii de mensen iets m kunnen bijleggen'
Over kleding en voedinj».
Buigemeestei Smits "De arbeiders gaan behoorlijk gekleed, kleedij is goedkoop genoeg, de aibeideis en hun kinderen gaan veel beter gekleed dan in vroegei laien Biood is hun voornaamste voedsel en 's middags boonen met een
stukje sjx'k ol sjK'ksaus, vleesch /ouden /e wel wat mcci mogen hebben De
pn)/en van de levensmiddelen en de winkelwiucn /i|n bi| ons met hogei dan
elders en over de quahteit valt met te klagen Een enkele keei komt het wel eens
voor, dat een paili)t|e logge mindei goed is Maai als de menschen dat pioeven,
koopen /IJ ei eenvoudig met van '
Sterke d r a n k .
El woidl volgens de buigemeestei m de gemeente nog veel te veel steike diank
gebiuikl "Dat willen de menschen met nalaten De drankwet wordt /oo scheip
mogelijk gehandhaald teneinde wanordelijkheden Ie voorkomen en dit heelt
goede lesultateii Bekeuiingen wegens diankveikoop m stiijd met de wet komen
nauwelijks VOOI In 1891 slechts eenmaal l i is toen een kleine lx)ete uilgeieikt
De boeten voor dergelijke vergrijpen /i|n te laag Bekeuringen wegens openbare
dronkenschap van inge/etenen komen /elden voor, meest van vieemden De
tap|')cii|en mogen met vooi 7 uui 's moigens openen en moeten 's avonds om 10
UUI gesloten /ijn Het maximum aantal veigunmngen is 20 en wij hebben ei 17
verleend"
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Armoede.
Op de vraag, of er in Eibergen veel armoede heerscht, waarin door bedeling
moet worden voorzien, geeft de burgemeester ten antwoord: "Neen, zeer weinig.
Het kan voorkomen, omdat niet elke gezindheid voldoende hare armen kan verzorgen. Totnog toe heeft men echter geen cent op de gemeentebegroting behoeven te zetten voor bedeeling. Er wordt nogal veel onderstand verleend door de
diaconie en door particulieren ook veel, vooral bij Katholieken, want de Katholieken hebben geen fondsen. Nu en dan wordt er ook een collecte gehouden.
(N.B. de armenzorg was nog geen taak van de Overheid)
De armenzorg van de gemeente bepaalt zich in hoofdzaak tot het geven van een
toelage van ƒ 250 aan den dokter voor geneeskundige hulp, voor Katholieken en
anderen, die het niet betalen kunnen. Overigens wordt hij voor zijn hulp door de
diaconieën betaald". Volgens de burgemeester wordt op deze wijze voldoende in
geneeskundige hulp voor de armen voorzien, de dokter maakt geen onderscheid
tusschen rijk en arm.

De Grotestraat eind 19e eeuw. Het huis met de bomen ervoor was de woning van burgemeester W. H. Smits. Aan de overzijde de schuur van burgemeester Smits en o.a. de
woning van timmerman-aannemer Blankvoort. Al deze huizen op de foto zijn al lang
afgebroken. Op de plek van de bomen bouwde burgemeester Smits de nog bestaande
villa Smits, tot voor kort het gemeentehuis van Eibergen. (collectie Museum De Scheper)
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Is de verhouding werkgevers en werklieden goed?
Antwoord "Ja, die is wel goed Een paar jaar geleden heeft er een opstootje
plaats gehad bi] de fabriek van den heer Ten Cate, dat echter tot niets geleid
heeft, de lonen zijn niet verhoogd" (Volgens G J ten Cate dus wel' EHW)
Vraag "Waren de lonen bij de firma Ten Cate lager dan die bij Prakke*^"
Antwoord "Ik geloof het wel, op het oogenblik zijn zij althans nog iets lager
dan bi| Prakke"
Lezingen.
Die werden er in Eibergen nog niet gehouden Wel zocht het Leger des Heils
propaganda te maken volgens de burgemeester
Geld.
Vraag "Zijn er wel klachten gerezen over het Duitsche geld, waarmee tot voor
koiten tijd algemeen betaald werd ^"
Antwoord "Ja wel Men heeft liever Hollandsch geld maar in den regel wordt in
Duitsch geld betaald en wanneer Hollandsch geld gegeven woidt, vergoedt men
het agio"
Vraag "Het is u zekci bekend, dat de groote werkgevers betaling hebben ingevoerd in Hollandsch geld Meent gij, dat deze algemeen zonder bezwaai zou
kunnen worden voorgeschreven ^"
Antwooid "Vooi de kleine industrie zou het wel mogelijk zijn Waar het Hollandsche geld blijtt dat door de werkgevers in de gemeente wordt veispieid'^ Het
komt voornamelijk in handen van de winkeliers, die daarmee hunne waien betalen en korting genieten "
En volgens de buigemeester is ei nog veel Pruisisch geld in omloop, dat door de
veehandel met Duitsland binnen komt
Het Schoolbezoek.
"In den zomertijd is het schoolbezoek met bijzonder geregeld Burgemeester en
wethouders hebben al eens meermalen een verordening op dat punt trachten in
te voeren, maar die weiden telkens dooi den Raad verworpen Het voornaamste
motief voor de vei werping was, dat ei verscheidene ai me Roomsch-Katholieke
gezinnen zijn, waar de kindeien reeds op hun 10e jaar als koehoeder bij een
goeden boer kunnen komen en de boeren die kindeien niet zouden nemen, wanneei ze geregeld naai school moesten gaan
Er wolden in de gemeente geen kinderen aan Duitsche boeien verhuurd om het
vee te hoeden en er wordt nauwelijks herhalingsonderwijs gegeven Daarvoor
melden zich niet genoeg kinderen aan"
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Overstromiii}».
Vraag: "Hebt gij in de jaren 1890 en 1891 last van over
stromingen gehad?"
Antwoord: "J a, in erge male".
Vraag: "Heeft dat ook schadelijke gevolgen voor de
gezondheid gehad voor de gezondheid van de bevolking?
Antwoord: "Neen, de menschen hebben er geen schade van
ondervonden, maar het vee kreeg slecht voedsel en leed
veel aan galziekte. Het vee was dit voorjaar zoo mager, als
het in jaren niet is geweest. Er moest krachtvoeder worden
ingekocht, dat niet altijd betaald kon worden.

mci'sler
. Smits

Vraag: "Hebt gij nog iets bij te voegen?"
"Ja, ik wcnschtc wel te zeggen, dat zonder de verbetering van de rivier de
Berkel het bij ons een ellendige toestand zal blijven".
Gerrit Kluvers, Dominicanenweg 57, 6823 PM Arnhem
Bewerking enquête E.H. Wessclink.

f

llooi^ water in de drotcstraat
(foto archief J. Vrieze)
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Ons Zoekplaatje

Niet alleen schoolfoto's hebben onze aandacht, als we zoeken naar namen van
onze zockplaatjes. Vandaar dat we dit keer op zoek zijn naar namen van wat
oudere personen die poseren in Achterhoekse kleding. Het gaat om een gezelschap van vier dames en zes heren. Ze lijken in een feestelijke stemming omdat
het paard versiert is met rozetten. De heren links roken allemaal een pijp, terwijl
de mannen rechts een fles in de handen houden. Misschien hebben ze iets te vieren .
Wc hopen dat we met behulp van on/e leden achter de ware identiteit van deze
personen kunnen komen. We vragen dan ook weer:
- Wie kent er één of meerdere personen?
- Waar en wanneer is deze foto gemaakt?
- Kan iemand iets meer over dit gezelschap vertellen?
Reacties, graag schriftelijk, zijn welkom bij:
J. Baake.
Nieuwenhuizenstraat 5,
7161VBNeede.
Email: fambaakc(®hctnet.nl

-26-

Bewaarschool aan de Grotestraat in Eibergen

Rechts op ik' voorgrond de Bewaarschool in de Grotestraat, begin 1900.
In het vorige nummer deden we een oproep aan onze lezers om te helpen zoeken
naar namen van de kleuters uit ca. 1950. Dit leverde een een goed resultaat op.
Aart en Ria Zevenbergen, Dinie Dijkhuizen-Blankvoort en Gerrie Klein Willink-Odink leverden mij alle namen. Deze namen waren reeds verzameld op een
reunie in 1999. Helaas heb ik geen herinneringen over die tijd van deze peuters
gekregen waardoor ik de sfeer in die tijd u niet kan weergeven.
De Bewaarschool of Kleuterschool stond aan Grotestraat, schuin tegenover het
gemeentehuis (villa Smits), waar nu de Kluiversgang is. F. De Leeuw schrijft in
het boekje "Eibergen in oude ansichten", deel I, het volgende: In 1820 had de
toenmalige burgemeester van Heeckeren geprobeerd om in Eibergen een kleuterschooltje te krijgen. Eerst in 1863 is dit ds. Rutgers gelukt. De school was
eigendom van de herv. diaconie. De speciale attractie voor de kleuters op dit
schooltje was het grote houten hobbelpaard, dat tientallen jaren heel wat enthousiaste berijders heeft gekend. E.H. Wesselink schrijft in "Tien man en tachtig
gulden", o.a.: De leidster van de Bewaarschool heette omstreeks 1900 nog
"Bewaarschoolhoudster'. Ze moest o.a. handwerken kunnen geven en gediplomeerd zijn. De jonge, ongediplomeerde helpsters heetten in de volksmond 'boksenbindsters'. Als een kleuter naar de WC moest, moest het daarna geholpen
worden "de bokse weer op te binden'. In 1964 kon men eindelijk het zeer oude
en ondeugdelijke gebouw verlaten, want de nieuwe kleuterschool "Het Zunnekuuksken" aan de Klaashofweg werd geopend.
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Oplossing zoekplaatje Old Nijs nr. 52

Bovenste rij v.l.n.r.: J uf Westerdiep, Toos Kok, Wim Rhebergen, Egbert Tim
mermans, Gertie Visch, Dinie Holterman, Gerrit van Brakel. Ans Moreu,, Gre
tha Ordeln" '■ '" "
ker, J annie
Paal man, .
mert Kan
ning, Lyck _ , . / / , . _^/
Radstake,
Annette Al

óMdkh^rd^

2e rij: Wili
)ick Lam
mers, Ria \
o—> «"'i'ijc iMjiand, blsje ter Beek, Gerda Veldink, Annie
Hesselink, Ruud Schotman, Tjeerd Duursma, Cotie ten Gate, Trijntje Kanning,
Jannie Izaks, Hannie Meijer, Annette Zwijnenberg, Betsie Otto, Dirrie v/d.
Brink, J ohnnie Fentsahm, Ria Schepers, Herman Mcnkhorst, Wim Holtmaat,
Wim Schollen en Herman Wissink.
3e rij: Henk Timmermans, Joke Dolstra, Annie Mcnkema, Wiiiemien Temmink,
Hans J uul Meulenkamp, Annie Verbeek, Bennie Rhebergen, Hannie Wennink,
Ineke Tragter, Bennie Tragter, Dinie Holtmaat, André Hoekstra, Bart Brendel,
Dinie Blankvoort, J oke lliohan, Henk Vrendenbarg, J oop ?, Henk Grooters,
Wim Weenink, Ineke te Loo, Aaldie Berfelo, Gerrit Wonnink en J an Schoema
ker.
2e rij van onderen: Astrid v/d Kooi, Genie Odink, Willie te Hennepe, Bert van
Zuilichem, Dinie Markerink, Henk Lubberdink, Joke Meulenkamp, Joop Izaks,
Henk Markink, ??, Ans Hogeweg, Ineke Kuiling, Rosita Zeeman, Gerda Zieme
rink, Nettie Burbank en Gerrit Wolzak.
Onderste rij: Alie Holterman, Gerrit Schepers, Dolf Floors, J ohan Beskers,
Wim Snaphaan, Aart ten Hoopen, J an ten Pas, Rinie Groothuismink, Henk
Brendel, Anneke v/d Brink, Tinie Rentink, Hans Bijvank, Frans ten Harkei, Ger
rie Grijsen, Gerrit Herman Odink, Joke te Hennepe, Arie Wensink, Annie Tem
mink, Jan ten Hoopen en Wim Grijsen.
Mei 2005, Johan Baake

Voor ^mte foto zie Old Ni-js nr. 52
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gemeentehuis (villa Smits), waar nu de Kluiversgang is. F. De Leeuw schrijft in
het boekje "Eibergen in oude ansichten", deel I, het volgende: In 1820 had de
toenmalige burgemeester van Heeckeren geprobeerd om in Eibergen een kleu
terschooltjc te krijgen. Eerst in 1863 is dit ds. Rutgers gelukt. De school was
eigendom van de herv. diaconie. De speciale attractie voor de kleuters op dit
schooltje was het grote houten hobbelpaard, dat tientallen jaren heel wat enthou
siaste berijders heeft gekend. E.H. Wcsselink schrijft in "Tien man en tachtig
gulden", o.a.: De leidster van de Bewaarschool heette omstreeks 1900 nog
'Bewaarschoolhoudster'. Ze moest o.a. handwerken kunnen geven en gediplo
meerd zijn. De jonge, ongediplomeerde helpsters heetten in de volksmond 'bok
senbindsters'. Als een kleuter naar de WC moest, moest het daarna geholpen
worden "de bokse weer op te binden'. In 1964 kon men eindelijk het /eer oude
en ondeugdelijke gebouw verlaten, want de nieuwe kleuterschool "Het Zunne
kuuksken" aan de Klaashofweg werd geopend.
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Oplossing zoekplaatje Old Ni-js nr. 52

Bovenste rij v.l.n.r.: Jul' Westerdiep, Toos Kok, Wim Rliebergen, Egbert Timmermans, Gertie Visch, Dinie Hoiterman, Gerrit van Brakel, Ans Moreu,, Gretha Ordelman, Juf Heurneman, Minie Temmink, Gerrit Klompmaker, Jannie
Paalman, Jan Iliohan, Gerrie Haarman, Hennie Timmermans, Lammert Kanning, Lyckle Hooisma, Hennie Menkema, Jan Schaperelaus, Ineke Radstake,
Annette Abbink, juf Hui/er, Tonnie van Geilen en Anneke Kanning.
2e rij: Wilma Veilinga, Henk Woi/ak, Henna Tankink, Tonnie l/aks, Dick Lammers, Ria Zevenbergen, Hansje Nijland, Elsje ter Beek, Gerda Veldink, Annie
Hesselink, Ruud Schotman, Tjeerd Duursma, Cotie ten Gate, Trijntje Kanning,
Jannie Izaks, Hannie Meijer, Annette Zwijnenberg, Betsie Otto, Dirrie v/d.
Brink, Johnnie Fentsahm, Ria Schepers, Herman Menkhorst, Wim Holtmaat,
Wim Schoiten en Herman Wissink.
3e rij: Henk Timmermans, Joke Dolstra, Annie Menkema, Willemien Temmink,
Hans Juul Meulenkamp, Annie Verbeek, Bennie Rhebergen, Hannie Wennink,
Ineke Tragter, Bennie Tragter, Dinie Holtmaat, André Hoekstra, Bart Brendel,
Dinie Blankvoort, Joke Iliohan, Henk Vrendenbarg, Joop ?, Henk Grootcrs,
Wim Weenink, Ineke te Loo, Aaidie Berfelo, Gerrit Wonnink en Jan Schoemaker.
2e rij van onderen: Astrid v/d Kooi, Gerrie Odink, Willie te Hennepe, Bert van
Zuilichem, Dinie Markerink, Henk Lubberdink, Joke Meulenkamp, Joop Izaks,
Henk Markink, ??, Ans Hogeweg, Ineke Kuiling, Rosita Zeeman, Gerda Ziemerink, Nettie Burbank en Gerrit Wolzak.
Onderste rij: Alie Hoiterman, Gerrit Schepers, Dolf Floors, Johan Beskers,
Wim Snaphaan, Aart ten Hoopen, Jan ten Pas, Rinic Groothuismink, Henk
Brendel, Anneke v/d Brink, Time Rentink, Hans Bijvank, Frans ten Harkei, Gerrie Grij.sen, Gerrit Herman Odink, Joke te Hennepe, Arie Wensink, Annie Temmink, Jan ten Hoopen en Wim Grijsen.
Mei 2005, Johan Baake

Voor i>rotc' foto zie Old Ni-js nr. 52
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Jeugdherinneringen van Anneke Wansink
Ter inleiding.
Anna Beiendina (Anneke) Wansink uit Bieda, geboren 5 apiil 1920 gioeide op
op boerden I Geeidink, Hupselse Es weg, vroeger adres C 23 te Hupsel
Ze was het jongste kind uit het gezin van Gerrit Jan Wansink (1881 1950) en
Johanna Hoistman (1884 - 192!) De andere drie kindeien waren Aiendina
Johanna, (1911 1966), Bertus Geriit, (1915 - 2()()()) en Geida Maigaietha, geb
1918
Zoals destijds gebuiikeli|k was Gerrit Jan Wansink met /i)n vrouw mgetrouwd
bi| /i)n vader Gariit Wansink en diens tweede viouw lohanna Maigaietha hskes
met wie /e een huishouding voimden
Doordat de moeder Johanna Horstman al op 17-jarige leeftijd overleed, één jaar
na de geboorte van haai jongste dothtei. Anneke weiden de vier kinderen opgevoed door "grommoo", die dus niet de echte giootmoeder was
Tweemaal in haai leven moest "grommoo", /oals Anneke haai noemt, kindeien
opvoeden, die niet van haar zelf waren, eerst de drie uit het eerste huwelijk van
haai man Gaiiit Wansink en na het vioegtijdig oveilijden van haai sthoondochlei de vier kindeien uit het huwelijk van stiel/oon Geuit lan, die niet heitiouw
de Daarnaast had /e ook nog een zoon uit haai huwelijk met haai man Gaiiit
n 1 Arend Deik Wansink, bekend van de meubelzaak Wansink in hibergen
(thans de meubelzaak Helmink)
Johanna Maigaietha Lskes, beschikte blijkbaar ovei zoveel naluuilijk [pedagogisch talent, dat Anneke zeei lieldevol ovei haar "stiefgrootmoeder schrijft
De brieven van Anneke Wansink veitellen niet alleen een lamilieveihaal, maar
zijn tevens een document over het leven van plattelandskinderen m het begin
van de vorige eeuw Als eerste hebben we haar verhaal gekozen over het leven
op het oude Geeidink, in het begin van de twintigste eeuw, toen ei nog geen
gemotoiiseeid veivoei was
Volgens familiegegevens stamde de boerdeiij uit 1722 en dankte ze haai naam
aan J H Geerdink, een reizende vrijgezel, die zoveel geld naliet aan zijn neef
Gairit Bosman uit Haailo, dat die de boerderij in Hupsel m 1870 kon kopen en
het cil de naam "Geeidink'gal Via de viouwelijke lijn werd de lamilienaam
naam van de opwonenden Wansink en in 1950 Ter Agter
Dal de boeiderij op een historische plek staat, woidt verteld dooi Hendiik Odink
in het boek "60 JAAR AAN- EN VERKOOP COÖPERATIE TE EIBERGEN
(1961) Volgens hem weid in 1911 daai dooi di Bursch een oude boerderij
blootgelegd, een welwaleiput van een uitgeholde boomstam gemaakt en met
veldstenen algedekt, hutlenleem en sjioien van palen, die eens een huis schiaag
den
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llet oiidc ene CSeeidink ml 1722 aan de rand van de lliipselse es. Afi^eljioken in 1933
BIJ hel zijaaiKH ht staan naast de hoeiderij Gerrit Jan Wansink en "grommoo".
(Familiefoto)
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Deze vondst en ook andere aan de Hupselse beek, waar urnen werden gevonden
volgens Odink, bewijzen, dat rond de Hupselse es reeds vroeg bewoning
bestond. Het land stond akkerbouw toe en de beek verschafte het noodzakelijke
water.
De ontdekking zal in 1933 gedaan zijn, toen Gerrit Jan Wansink de oude boerderij, die laag stond, al"brak en een geheel nieuw huis naast de oude schuur bouwde. Ook dit huis is inmiddels afgebroken en vervangen door een moderne
woning. Alleen de schuur verraadt nog, dat Geerdink eens een boerenerf was.
E.H.Wesselink.

Hoe woonden wij op het oude Geerdink
Anneke Wansink vertelt:
Onze oude boerderij "Het Geerdink"in Hupsel, gemeente Eibergen in de Achterhoek, was een primitieve Saksische boerderij uit 1722. Later in 1916 werd de
deel met koeienstal verlengd en werd het een grote boerderij met een heel lang,
iets doorgezakt rood pannendak. Als je de grote einddeuren van de lange deel
uitging kwam je op de Brink (het erf). Daarachter was nog een oude schuur en
dan begon het lange, zeer lange voetpad over de hoge Hupselse Esch naar Eibergen. Hupse! lag halverwege Groenlo en Eibergen. We woonden erg geïsoleerd.
We zagen zelden mensen buiten ons eigen gezin. Het was een attractie als een of
hoogstens twee keer per week de postbode langskwam met het Eibergse krantje,
of de "Boerderij" (vakblad voor boeren) of soms een kerkblaadje. Hij kreeg van
grootmoeder dan altijd een kop koffie. Maar van eenzaam wonen of afgelegen
wisten we niets en dan heb je er ook geen hinder van. Daar, aan 't eind van de
wereld, was voor ons kinderen een veilige beschutte plek. Met droog weer konden we altijd veilig buiten spelen, met alleen eigen mensen om je heen. Voor we
naar school gingen waren we stellig wel éénkennig en waren dus verlegen als er
eens een tante of oom kwam.
Het voorhuis (woongedeelte) bestond uit een lange gang met bogen gewelfd stenen plafond (ais een oude crypte) en planken langs de muur. Op de vloer, voor
het kleine raampje met viicgengaas ervoor, stond een grote houten ton met daarin het gepekelde vlees van het geslachte varken. Ook een heel grote zuurkoolton
stond er en zo nog een paar Keulse inmaakpotlen. Een grote houten nap waar
Grootmoe met een grote houten pollepel de eigengekarnde boter in kneedde. En
nog meer leuke primitieve dingen, zoals de eiermand. Aan 't eind in die lange
gang was een klein slaapkamertje, daar sliep de meid. Later sliep Dina er ook
wei in en mochten Gerda en ik om beurten wel eens bij haar slapen. Dat was
heel spannend (toen we nog heel klein waren) zo ver verwijderd van al die anderen. Een klein raampje daarin zag uit op den hof. Vanuit de hoge voordeur
kwam je op de keitjesstoep die voor de gehele voorgevel liep, met aan begin en
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eind een leuk poortje. In de lange stangketting (houten tuinhek met tuinpoortje)
was het poortje om de hof in te gaan. Ais wij ais kleine kinderen het vangspeiletje "Koekevangcrs" deden, mochten de poortjes open en konden we om de
hele boerderij heen hollen, leuk was dat.
Gerda schreef eens een origineel verhaaltje over d'n mooien olden hof van het
oude Geerdink in hel Achterhoeks (op z'n Eibargs) geschreven, ik hoop dat
ieder het kan lezen, deze nostalgische beschrijving door Gerda Lens-Wansink
over "Den Olden Hof'.
Het was ne heelen romantischen hof, den Olden Olden Hof. De ziedkanten links
en achterlangs ne groten deurnen hegge.Links veuran in dee hegge hleuien een
peerenboom, 't was net ne witte broed.
Ne pirus-japonica en ne hlauen proemenhoom leepen daor ok al oet. Ok in de
achterkante ston ne bleuiende proemenboom. Grote geile eierproemen greuiden
d'r an. Dee smaken zo zuute as room.
En an de voot van den boom z.at elk veurjaor ne grote hroene kloeke te breuden
op een enorm groot nus vol broene eier.
Op ne mooien morgen in mei kwam opens dee grote broene kloeke met vieftien
kukens den olden hof in schommelen. Ik verget 't nooit, want grommoo reep:
"Kloek, kloek, kloek, no mo'J is kieken, de kloeke is los e kommn, met vieftien
kukens, veertien broenen en één'n witten".
Wie'j vonden 't prachtig en zong'n met Grommoo tegen de grote broene kloeke:
Anne panne pot, dee had een nus en brod, veertien eier en vieftien kükens. Is dat
gin 'goeien brod van Anne panne pot?
Ton was 't nus leug en 't bleef leug, tol volgend veurjaor.
Rechts op den achtersten hook van de hegge stonden dree wilgen, ik wedde nog
good dat ze op e slagene bunt en ik geleuve dat ze d'r noe nog staot. An de rechterkante leep ne groten moddersloot en daornaost tieren de rabarberpölle welig.
De kikkerdril lag daor dikke bovenop 't water van den sloot. Veurlangs stond ne
stangketting (hek van de tuin) met 'n peurtjen van d'n hof. Een groten heel'n
olden walnuttenboom stond veur 't hoes, net in d'n hof. Rechts van 't peurtjen
stond 'n heel old pumpken, een groot kuven (houten waterton) d'r onder, waor
de wasse in woddn espeuld. 't Melkrekke d'r naeven met de grote glimmende
melkbussen d'r op en dat maken den olden hof compleet. As t'r z.ommers nargens gin water meer te kriegen was biej grote dreugte, kwam de hele buurte
water halen oet dat olde pumpken. Achter in den Olden hof ston'n dree grote
perzikbeume met moos (boerenkool) d'r onder. De veurkante was vol met dikke
goldsbloomen, muurbloomen, blauwen en witte judaspenning, leeuwenhekken
en fillippienen (lupinen) in alle kleurn. Onmundig volle en grote framhozenstruke. Ne groten wakelbos in d'n rechterhook, waor wie] eiken aovond de hennen oet mosten Jagen, want 't hoonderhok was an de rechterkante naost d'n hof
Een keitjes straötjen veurlangs d'n hof en dan kwam iej hie de veurdeure. En dat
was onzen "Olden hof" van het olde Geerdink. Anno 1722.
Gerda maakte deze beschrijving + 1980.
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Als wc 's /omcis in de late namiddag van school thuiskwamen, holden wc de
giotc einddeuren binnen - dic /omeis alli|d open stonden Als we daai iemand
/agen, Vadei, Dina ot wie ook, nepen wc "Wic| bunt ci wcci" Maai wc liepen
meteen hard door naar het vooihuis, alsmaai loepend "Giommoo, Grommoo,
wic) bunt 'r weer'" Eindeli|k vonden we haar dan tussen de hoge stokbonen
Haar grote, grove, blauwe schoit had /e dan volgeplukl met snijbonen Dan verborgen we even on/e ge/icht|cs lussen haai wijde lange lokkcn "Grommoo,
Giommoo" dan stieck / e met haai vri|c hand ovci on/c hooiden ' / o kindci,
bu| d'i weci ' en dan was het goed Gei da en ik speelden dan nog even in die
grote hol, tussen de struiken Even latei kwam Gioot|e met de schoit vol bonen,
en /Cl "kom, dan gau'we 'n vesper klaoimakcn" (5 uur bioodmaalti|d) en dan
/at het hele ge/in wcci lond de giolc talel te eten Het moet Gioolmocdci deugd
hebben gedaan dat wc haai alti|d nodig hadden alli|d om haai nepen Waai
schi|nli|k heelt haai dat de kiachl gegeven om tol haai laatste dag dooi Ie gaan
met welken en /oigen
Als wc in de hei 1st tegen donker koud, soms nat van school thuiskwamen,
kiopcn wc alle due (toen ook Beitus nog meeging) Ickkci lond de potkachcl
(platte buiskachel) I)c natte zwaitc kousen voeten op de plaat en de klompen
achter op de grote waime plaat om te drogen en ons/clt weci op te wannen In
de bi|na donkere keuken nam Bertus (soms) een breinaald van Dina haar bieiwcikjc, stak die naald ondei in het potgat van de kachel Die weid dan aan 't
eind loodglociend Beitus /waaide ei dan (in de bijna donkcic keuken) heel
vlug mee heen en wcei Geida en ik vonden dat prachtig Het was vooi ons echt
vuuiwerk Dan kwam Giootmocdci binnen, /e maakte daar snel een eind aan, /e
vond het veel te gcvaailijk bn dan begon het ge/eui "Grommoo mag noe het
lech a n ' " Totdat Giootmoedei het lampeglas van de grote hangpetioleumlamp
nam, de vlam opstak met een striekzwaevcl (lucilci) het glas ei wcei op/ette,
dan weid de hele keuken vcilicht met een /acht schi|nscl Hel gal mooie giote
schaduwen in de hoeken en langs de witte muien van dic giotc keuken bigen
lijk heel romantisch maai vooi ons heel normaal Toen we latei in 192^ elektrisch licht kregen werd alles, ook de keuken veel helderder verlicht Voor
Groot|c was het een enorme vooruitgang, veel minder werk Ze was verbaasd,
hoc was het toch mogelijk dat )c maai een knop|c hocide om te diaaien en alles
was ineens volop licht Ook betei vooi haai ogen, want Grootje /at elke avond
bi| die donkere petroleumlamp /waite kousen te stoppen Ze had op 't laatst
slechte ogen, maai haai gehooi was tot haar dood bi)/ondei goed' Veel betci
dan toen al het mi|ne De winteravonden deed Giool|e ook wel eens een spellet
je met ons Ons meest lavonete spelletje was "Vingerhoedje verstoppen" Dina
/ettc dan de vingcihocd op de meest onmogelijke plekjes dan iicj:) /e ons teiug
uit de slaapkamci Natuuihjk vond Bcitus, soms Geida en ik nooit die vingei
hoed Hij mocht dan dat ding verstoppen Dat soort kinderlijke spelletjes genoten wc cig van Ook had Grootmoedci heel leuke, heel oudeiwclse laadseltjes.
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wa<u Beitus het anlwooid allang op
wist
Ma<u het due stukken' ( \
zondagsavonds) was het al Ier boei
endst ben vel papiei waai op een vieikant getekend, in 't midden, zowel
hoiizontaal als vertikaal een lijn, zodat
|e links lechts alle richtingen mocht
schuiven tot |e de 1 linnenknoop|es op
een ii)t|e had ledei kieeg een beuit
hen heel piimitieve voorlopei van het
dammen ol zoiets Ook stelde Gioot
moedei ons (de winteravonden tond de
kachtel) eenvoudige viagen uit de Bi|
bel, de enige geschiedenis waai ze iets
van had geleerd hn natuuili)k wist
Beitus altijd het eerst de antwoorden,
Gerda en ik waren nog veel jonger
Ook gingen Gerda en ik een ol twee
wintels naai een bieischool met n / 1 4
)aai Feist was het zwaite dikke sokken
bieren, omdat er op 't laatst te veel
stopi:)en in zaten Later hebben we ook
nog een plooirok)e gebreid voor ons(iioiumoo
IOIKUIIUI Miiii;<ii(IIKI Wan
zcll Wat een langdurig weik was dat
s//;A / sA( s ;/) liciai slocl in de Hoonkanui
rk gelooi dat het wel drie maanden
(/(iiiiilu fdlo)
duuidc' Gei da was heel handig rn brei
en Ik deed extra m n best met soms een hootd als een biet Grootmoeder zat
naast ons met z'n allen rond de kachel in de wmteravonden Ineens zei Grootje
"Kr|k toch eens hoe Anneke zrch i|vcrt (haar best doet) en Gerda het heel rustig
aan doet, maai toch schiet Gerda veel harder op' / e meende het goed, maar op
dat moment heeft het me zo geschokt zodat rk het nu nog precres weet' Dma zat
de wmteravonden nogal eens achter de oude handnaarmachinc het linnengoed te
verstellen Ik mocht dan soms aan het wrelt|e draaren, dat vond rk prachtrg en er
naar kijken hoe vlug die naald op en neer ging boeide me toen ook al Ik weid
dan ook jaren later costumière Beitus las graag, kreeg ai en toe een boekje mee
van school In de hoogste klas was toen een klein bibliothcekjc Hij las ei soms
uit vooi, dat kon hij goed Vader las de krant en andere drngen Ook moest hrj de
wmteravonden drkwrjls naar vergaderrngen rn Erbergen Hrj zat rn de besturen
van enrge Verenrgmgen De knecht en merd en alle volwassenen zaten maar wat
te babbelen en kolire te drrnken urt Grootje haar oude grote koiiresmodde Ook
werden er door vader wel eens giote aaidapjielmanden gcrejiaieeid Alles
gebeurde die heerlijke gezellige winteravonden rond de grote potkachel rn dre
grote keuken
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Toen Bertus enige jaren later naar de landbouwschool in Beltrum (bij de paters)
ging, zat hij 's avonds aan het hele kleine tafeltje in Grootmoeders alcoof te studeren. Dan mocht hij niet gestoord worden! Gerda en ik mochten zelfs wel eens
een groot "hinkcpark" op de rood cementenvloer tekenen met een scherf van
een oud kopje. Dus ook hinkelen konden we dan gewoon in de woonkeuken.
Ballen deden we vaak tegen de hoge kale witte muren in de gang, maar daar was
het 's avonds wel erg koud en donker, dus dat deden we na schooltijd. Bertus
kreeg eens van St. Nicolaas een kleine bouwdoos, maar groot genoeg voor hem
om er op de keukenvloer de prachtigste kastelen mee te bouwen. Ik lag dan
soms op m'n buik ernaast. "Anneke niet aankomen hoor", neen dat deed ik niet,
ik was pas 4 jaar. Prachtig vond ik dat mooie huis dat hij kon bouwen, samen
genoten we dan erg. Gerda was daar dan niet bij.
Wat spelletjes betreft: later kregen we ook een ganzenbord, 's zondagssmorgens
zaten Bertus, Gerda en ik daar het ganzenspel te doen aan de grote tafel, heerlijk
spel was dat. Waren we uren zoet mee. Nog veel later, ik was toen al wel 12 jaar
deden we kwartetten. Het kwartetspel was toen erg populair. Daar deed zelfs
Dina nog graag aan mee. Ja, die heerlijke ijzeren hoepel van Bertus, wat vond ik
dat mooi, hij kon het heel goed en ik liep er hard naast tot wel aan het hek. Ik
was toen ongeveer 5 a 6 jaar. Jaren later kon ik het zelf ook goed. Gerda deed
zulke spelletjes niet, zij hield niet zo van hardlopen! Ook hadden Gerda en ik
samen een klein rieten wiegje, een soort van kinderwagentje, met houten wiel-

Grootmoeder in het midden. Ziiieiid rechts "tante"Gerda, hiiks "laiile"Anneke, de
schrijfster van dit verhaal, staand rechts de oudste van de drie dochters Dina, (gehuwd
met ter Agter), links staand Bertus Wansink. (Familiefoto)
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tjes en een lappenpop erin. Daar wandelde ik soms 's zondagssmorgens mee in
de zon tot aan het hek, wat voelde ik me dan trots en deftig. Ooit kregen Gerda
en ik samen van St. Nicolaas een kleine slaappop, met lange blonde krullen,
sjonge, jonge wat een geweldig groot, rijk geschenk, we waren er dol mee Om
beurten mochten we de pop in de doos vasthouden, vooral dat op en neer, de
ogen laten sluiten en weer openen, dat boeide ons hevig. Een jaar lang hebben
we er om beurt op die manier mee mogen spelen Toen na een |aar mocht die
prachtige pop dan eindelijk uit de doos. Weer eerst heel lang er om beurten mee
spelen, maar Grootje had wel gelijk dat ze die dure pop zo lang vastgeklemd in
de doos liet, want . .. na een poosje kon Gerda het weer niet laten om op een
onbewaakt ogenblik stiekem de schaai uit het laatje van de naaimachine te halen
en ja hoor, je raadt het al, ook die mooie blonde poppenlokken werden gekortwiekt. Het fraaie was van de pop af. O, o, weer moest Groomoeder zich kwaad
maken op die dekselse meid Ik vergat te vertellen over die belangn|ke taak die
in de winteravonden gedaan werd door de meid en de knecht en later ook door
Bertus, nl. een héél grote emmei vol aardappels schillen Dat hooide er elke
avond bij en het verhoogde de gezelligheid, want 's middags moesten daar acht
mensen van eten De warme maaltijd bestond hoofdzakelijk uit aardappels De
volwassenen aten twee diepe borden vol aardappels met zure saus er overheen
(karnemelksaus), een klein stukje worst of vlees, maar meestal was het een uitgebakken schijfje spek. Toetjes kenden we niet, behalve 's zondags de maizenapudding en dat alles in hetzelfde diepe bord. Platte borden en dessertbord)es
bestonden bij ons niet, maar van zulke luxe wordt een mens met gelukkiger.
Als er op een warme zomeravond een zwaar onweer kwam en wij kleintjes
waien bang, dan nam Grootmoeder het giote onweersboek en las ze daaruit
voor. Wat ze las begrepen wij niet, maar dat deed er met wat toe, want Gerda en
ik zaten dan in onze kleine stoeltjes aan weerszijden naast haar, zo dicht mogelijk tegen haar aangedrukt. En dan ging de angst over en hoefden we niet meer
te huilen. Jaren later begreep ik dat het onweersboek de Bijbel was. Als ik de
winteiavonden pijn in m'n knieën had en ze ook i|skoud had, dat voelde Grootmoeder, dan stopte ze me in haar, met de kruik, verwarmde bed en wikkelde
m'n benen in haar dikke wollen omslagdoek. En werkeli|k dooi die waimte - en
rust - ging na een poos de pi)n over en viel ik in slaap. Ook hebben Gerda en ik
eens een paar dagen samen in haar warme bed gelegen, we hadden nl. de mazelen Wat zorgde ze toch altijd goed voor ons. Gerda en ik kibbelden zelden of
nooit, maar als het eens gebeurde dan moesten we bij Grootmoeder komen en
zei ze "En nö geef lej mekare een handjen en zegt beide "Ik zal 't nooit weerdoon", maar dat vertikten we dus! Dan nam ze ons beider rechterhand, legde die
in elkaar in haar grote warme hand (zodat we elkaar toch een handje gaven) en
zei ze: "En no zeg lej beide: "ik zal 't nooit weerdoon". Toen durfden we niet
meer te weigeren, dus mompelden we zachtjes "Ik zal 't nooit wecidoon" Dan
drukte ze onze beide handjes in haar grote warme handen en zei ze rustig: "Zo,
en nö is alles weer good, nö gaoj' samen mooi weer spóllen"! Wat lief toch van
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ons C;iool|e mi pis inziens is dal topklasse in pedagogiek Ook als we eens
waien gevallen buiten met het spelen, handje bezeerd
huilend holden we
naai Giootje Zi) nam dat zere hand|e in haai warme handen, blies ei due keei
op en dan "Zo no is 't weer good Hel huilen was over en het was weer goed
Ook loen ik vooi liet eeisl mee wilde naai builen (ik zag vooi liet eeist een dik
pak sneeuw) met de gioteien om sneeuwballen te gooien s)onge, wal kieeg ik
Ijskoude handen, dus huilend naai Gioolje Weei in haai waime handen wieel
en troostte ze me en oeh, dan was het ook zo weer over, maai ik mocht met nog
eens naai buiten Vadei vond het wei leuk dat we al klem zulke lakkeitjes
waien lli| vond ook dal we met mochten zeuien ol huilen om een kleinigheid
llij meende dat (nootmoedei ons te veel verwende met haai zachte aanpak Dus
meende hi) als dal nodig was wat tegenwicht te moeten geven en pakte hi) ons
(toen we grotei werden) wel eens llink haul aan Hij heett mi| wel eens ovei de
knie genomen herinner ik mi|
Zells toen Cuootmoedei 6^/66 |aai was ging ze al en toe nog te voel naai de
kerk Vadei en de oudste kindeien, meid, knecht, zi) allen gingen loen al op de
hels Maai lietsen heelt Groolmoedei nooit geleeid In haai mooie oude Achtei
hoekse kledeidiacht, haai hengselmand|e aan de arm, de zwaite hoge schoenen
met knoopjes, gadt)essiuiling Hel mooie zi)den knoopdoekje om de iials
geknoopt en de zondagse piachlige stiei^pel (een bicde stiook lot ovei de schou
dei) en zo was ze een heel chic geklede boeim Het was op een zonnige zondag
in maait loen ze weei op pad ging naar de kerk, diezelfde lange zandweg waaiover wi| naai school hepen iangei dan een uui lopen, ook vooi (jioot|e Die
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prachtigc /ondagoelilcnd tiokkcn Ocida cii ik on/e mooie nieuwe /onici |uik]es
aan en liepen Ciiootmoedei Icgcnioct toen /e terugkwam uit de kerk. We hadden
al wel 20 minuten gelopen, violi|k huppelend en ja al helemaal voorbi) de Hsch,
daar /agen wc Giootjc in de veite aankomen. Wc holden haai tegemoet, we
voelden ons uitgelaten voor het eerst in /omer)urkjes met blote armen. We dachten dat Grootje het net / o leuk /ou vinden dat we haar in die mooie jurkjes tegemoet kwamen. Maar oooh...., wat pakte dat anders uit' In plaats van hlij was /e
cig boos, dat wc begin maart, veel te vroeg in 't |aai, ongeviaagd dic dunne
juik|cs hadden aangetiokkcn, ma<ii vooial dat wc de manteltjes ci /cits met
overheen hadden gedaan. Ilct was nl. nog een gure oostenwind, zoals je dat
vaak hebt in het vroege vooi)aai, ook al schijnt dan de /on. Wi| kleine blaagjcs,
we begrepen er mets van. Wc waren helemaal met koud. We moesten van Ciiootmoedei onmiddellijk wcci net / o haul tciuglopcn en toen /c een poos|c latei
thuiskwam moesten wc diicct dic dunne |uik|es uit en de dikke wintcikleedjes
met lange mouwen weer aan. Dat was stral genoeg! Leuk was het met meei, ol
we er verkouden van /i)n geworden weet ik niet meer, want dat waien we
immeis / o vaak
Als Gerda ol ik echt stout waicn geweest dan stopte vadci ons wel eens in de
paardestal. Dal was een einstige stial, want |e /at opgesloten en kon ei met meci
uit. Maar na 10 minuten werd )e dan door Grootmoeder wel weer bevrijd. Toen
ik wat groter werd, Gerda kon en deed het natuuili|k al eeider dan ik, kon ik er
/ell stiekem uitkomen. Dan klom ik in de /omp (tiog) lilde met veel moeite hel
/waic deksel op, gluuidc ol de kust veilig was nam een sprong en kwam op ni'ii
pootjes, soms kniel|es, op de deel tciecht hn / o had |e je/elf dan bcviijd, dal
had ik van Geida geleeid. Vadei noch Gioolje mei kien daar iets van, /e dachten
stellig dat Dina, een meid of knecht ons bevrijd had en dan was het ook goed.
Breda, Anneke Wansink
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Een snotneus van na de oorlog, deel 2
Hcrinncrini^en aan harde calvinistische banken en Achterhoeksc i^eniocdelijkhcid.
Toen mijn step noj» een autoped was
De vorig jaar overleden dichter Willem Wilmink beweerde dat een mens niet
voorbij zijn eigen biografie komt. In een interview ter gelegenheid van zijn
zestigste verjaardag legde hij uil dal hel verleden met je meegroeit, dal je in
zekere zin altijd een kind blijft en je alles aan de kindertijd toetst.
Voor mij geldt dat ik gevormd ben door enerzijds een streng reformatorische
opvoeding met slechts één Waarheid als antwoord op alle levensvragen en
anderzijds de gemoedelijkheid van een afgelegen Achterhoeks dorp als Eiber
gen.
Wim Kemink vertelde me over de karakteristieken van de Achterhoeker. Deze
vindt hel erg wanneer men hem voor "fien" christelijk zou aan zien. "Vuur fiene
leu en motreagen mo'j oew waar'n". Wel hoorde een Achlerhoeker beslist bij
een kerkgenootschap, 'ie'j mol neet denken dat wi'j nargens an doot". Maar
"vcuran in de karke zitten" was niet populair. Dal werd meestal aan een bepaal
de klasse overgelaten.
U kent ook wel het gezegde: "Tegen grote leu mo'j jao zeggen of zwiegen".
Tegenover het ontwijkende 'jao jao' van de Achlerhoeker stond de strenge recht
zinnigheid waarmee ik werd groot gebracht. In mijn familie waren beminnelijk
heid en liefde voor de natuur in ruime male aanwezig, maar alles wal riekte naar
enige mystiek, daar kon geen sprake van zijn. Hel enige dat telde was het Woord
en de juiste exegese van dal Woord.
Die tegenstelling heeft mij nooit losgelaten. Hel verklaart misschien mijn drang
om de mens, zijn geschiedenis en zijn denken Ie willen begrijpen.
Dit zal wellicht ook de reden zijn dal ik u nog een keer meeneem naar de lijd
waarin mijn slep nog een auloped was.
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Groen als j^ras
In die tijd, tot 1953, stond in een hoek van de Zwikkelaarsweide, tegenover mijn
ouderlijk huis, een prachtige muziekkoepel. Ik herinner me dat ik vanachter het
slaapkamerraam, ik moest eigenlijk al slapen, stiekem keek naar een uilvoering
van Euphonia. Zo'n muziekkoepel zie je tegenwoordig bijna nergens meer. Jammer dat hij werd algebroken toen op De Maat het openluchttheater werd
gebouwd. In dat theater ben ik in mijn jeugd zelden geweest, ondanks de in de
wijde omtrek vermaarde Bloemensymphonie in de jaren 50 en 60. Die Bloemensymphonie was ook op zondagavond en daarom heelt een deel van de
Eibergse bevolking er nooit aan meegewerkt en onvoldoende van genoten. Weenink, de bloemist aan de Laagte, was een belangrijke drijfveer achter dat voor
Eibergen in die jaren grootse en fraaie spektakel. Weenink was eigenlijk geen
gewone bloemist, hij zag zichzelf als een bloemsierkunstenaar. Hij was in dit
opzicht zijn lijd ver vooruit.
Terug naar de Zwikkelaarsweide. Een groene weide midden in het dorp?
Destijds kende ik nog niet die mooie groene brinken die je in oude Drentse dorpen nog kunt tegenkomen. Toen realiseerde ik me ook niet dat, tot het einde van
de negentiende eeuw, die weide niet in het dorp maar builen het dorp lag. Voor
1900, zo vertelt Hendrik Odink, kon je vanuit de oude boerderij naast de smederij van Bart Bomers (hoek Laagte - Grotestraat, beiden afgebroken in 1964)
uitkijken op de Hof te Vaarwerk, nog achter het huidige asielzoekers centrum
aan de Borculose weg. Ik moet aannemen datje om Te Vaarwerk te kunnen zien,
niet over 'den Grooten Esch' keek, maar net langs de hoge kant waar de oude

De inuzicktcnl, ccn geschenk van mevrouw L. Prakke-Luylcn. (folo coll../. Baakc)
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Smederij van Bart Bomers in de Grotestraat naast de Zwikkelaarsweide.
(foto collet tie Museum De Scheper)
begraafplaats ligt. De Laagte grensde aan 'den Grooten Esch' zoals een
kadastrale kaart uit 1832 laat zien. Van die wijde blik was in mijn jeugd geen
sprake meer. Bovendien kon de Zwikkelaarsweide de naam weide nog nauwelijks verdienen. Het gras was zelden echt groen. De weide lag nog een halve
meter lager dan het straatniveau van de Laagte. Twee keer per jaar kermis op die
weide en vaak regen tijdens de kermis. Dus van dat gras bleef niet veel over.
Genieten van zo'n speelveld, daar was ook nauwelijks sprake van. Je mocht van
de eigenaar, kolenboer Schepers, absoluut niet in de weide komen, behalve tijdens de kermis, maar dan mocht ik er om andere redenen niet komen.
Zelf bleef ik dankzij mijn opvoeding en de insnoering die had plaats gevonden,
wel heel lang groen als gras. Maar dat wist ik toen niet of nauwelijks van
mezelf. Een kind neemt immers de mate waarin het over bepaalde hoedanigheden beschikt als norm aan. Pas veel later wanneer de afstand groter is geworden,
krijg je een beter zicht op je verleden en de invloed die dit had op je ontwikkeling. De ervaringen met het leven van anderen zijn nodig om een soort meetlat
te ontwikkelen waar je de eigen ervaringen langs kunt leggen. Ik moest ouder
worden om te ontdekken dat er mensen waren met meer vrije, niet door de kerk
voorgeschreven opvattingen, mensen met een meer 'wereldse' levenswandel die
zich desalniettemin content voelden.
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Na de oorlog
Wanneer je in 1947 geboren bent, dan heb je niet alleen de oorlog niet meegemaakt. Ook de heibel in de Gereformeerde Kerk die in 1944 tot een kerkscheuring leidde, is een feit uit de geschiedenis waar ik geen deel aan heb gehad. Wel
was voelbaar dat voor mijn ouders en hun (gereformeerde) generatiegenoten
zowel de oorlog als het schisma diepe sporen naliet. Angst, verdriet, ontgoocheling en beschadiging van vertrouwen.
De kerkelijke twist, die ik verder onbesproken laat, ging om een gewetensvraag.
Wie zich wel of niet een kind van God mocht noemen. Bovendien speelde nog
een andere kwestie. Hoezeer men in gereformeerde kring gekant was tegen het
fascisme, men heeft hevig van mening verschild over de vraag of gewelddadig
verzet wel goedgekeurd kon worden. Kortom, op beide fronten was grote verwarring. Wie had nog de juiste antwoorden op vragen omtrent goed en kwaad?
Na de oorlog en na de kerkscheuring ging men ijverig aan de slag met de wederopbouw van (eigen) kerk en samenleving, maar de wonden van oorlog en schisma genazen moeizaam.
'Kom vanavond met verhalen...' Maar zo eenvoudig was dat niet, vertelt Geert
Mak in De eeuw van mijn vader. In die tijd spraken mensen niet of nauwelijks
over hun psychisch ongerief.
De journalist Marjo van Soest, interviewde voor Vrij Nederland diverse psychotherapeuten. Zij vertelt dat de generatiekloof van de jaren zestig duidelijk liet
zien waar de scheidslijn liep: je had de sprekende en je had de zwijgende generatie. De ouders van babyboomers vormden de laatste generatie die indrukwekkend kon zwijgen over tegenslagen en tobberijen. Ze hechtten er ook geen enkele psychologische betekenis aan. Verlichting voor hun narigheid vonden onze
ouders soms bij dominee of pastoor, en verder droegen ze veelal zwijgend hun
lot.
En ik maar denken dat mijn ouders in dit opzicht uitzonderlijk waren vanwege
hun strenge geloofsijver. Marjo van Soest heeft het over een hele generatie van
monumentale zwijgers.
Zoals bijna iedereen waren ook mijn ouders na de oorlog zo druk met hun
bedrijf, hun gezin en het herstellen of verbeteren van onze welvaart dat welzijn
nauwelijks aan bod kwam. Dat woord 'welzijn' kende men niet of nauwelijks.
Men deed alle moeite voor de 'wederopbouw'. Alles moest weer zo snel mogelijk normaal zijn. Geen soesa maar hard werken en de rest komt later wel.
Het brilletje
Geen soesa of opsmuk had de VW-kever met brilletje waar mijn vader vele
jaren in reed. Die Volkswagen, ontworpen in het Derde Rijk, kwam pas na de
oorlog op de markt. De ironie van het lot wil, schrijft Boudewijn van Houten in
zijn autobiografie, dat iedereen die na het debacle van 40-45 een andere maatschappij probeerde op te bouwen, bij het slagen daarvan in de jaren vijftig, in

42

l)( jciiuilu \ (lil d( I /u I loiul c II op het "Brilletje "

het autootje van Hitler ging n|den Mijn vader reageerde niet toen /i|n sehoon/ustei opmerkingen maakte ovei hel kopen van Duitse produeten In mi pi beleving had die tante makkeli|k piaten Die oom en tante, wonend op een van de
/ u i d Hollandse eilanden, leden in een Cheviolet anno I^SS / o ' n auto kon mipi
vadei /ich bi| kinge na niet veiooiloveii Nog steeds laak ik in veivoeiing wanneei ik in oude Ameiika.inse lilms die auto's/ie
Al eeidei vertelde ik ovei mi|n lascinalie vooi de Kaïsei Manhattan die /on
dagsmorgens bi| ons huis geparkeerd werd Nu lees ik in het boek|e van Boudewi|n van Houten dat de geweldige londingcn van auto's uil de |aien '^O en 60
associiities opioejien met boisten, billen en di|en van seksbommen en de houten
met hun gul/ige monden en stialende tanden Die Kaïsei Manhattan was ais het
ware een Maiilyn Monioe ondei de seksbommen
De wulpsheid VcUi auto's in die tijd, was ik me als kind niet bewust
Trouwens, /ulke imposante auto's kwam |e niet veel tegen in het cloij) Anton
lliohan schi|iit ook een Kaïsei Manhaltan te hebben gehad De Ten Cale's leden
lil een Cheviolet liel Air(l9S6) met iianoiamische vooriuit Fn naluuili|k kende
ik Heiman Geesink met /ipi «intieke Bugalti s in het boekje ovei de K I V van
Hennie Wesselink is hi| ie /len met een indrukwekkende Hispanu Sui/a,
gebouwd in 1921 in opdiacht van / K H Hendrik, Pims dei Nedeilanden Vdu
een andere oide, ma.ii eveneens uit veivlogen ti|den was de oude T I oid van
Heiman Piepei uit Rekken Ik /ag tot mi|n veiba/mg dal in de kieien bi| de
lameii mos gioeide maai desondanks weitl die bejaarde auto dooi Piepei nog
gebruikt om ei hel land mee Ie ploegen

-43-

IVIuizeii, kcnertjes en koekblikjes
De gewone auto's van na de oorlog waren veel kleiner en kwetsbaarder, vaak
nog kleiner dan de huidige Smart.
Fietsenmaker Reind Veldink had een b'iat 'Popolino, bijgenaamd 'de muis'.
Later, al iels groter, een Austin 'Ibn, en weer later een Citroen Traction Avant. In
zo'n auto reed ook bakker Steinkamp. Dal slak, want mijn vader reed nog steeds
in dat keverlje.
Wie herinnert zieh nog de Isette van BMW en de Ileinkel Kabine. Bijna speelgoed autootjes met een portier aan de voorkant. Auto's voor mensen die niet langer in weer en wind op een motorfiets wilden zitten, maar zieii nog geen echte
auto konden veroorloven.

h'olo vdii Rciuiuh 4, "Hel kcjjcrijc"

Onze dominee Van Dijk kwam zondags vanuil Neede in een soortgelijk gevalletje aanrijden, lien MesserschmitI, met een motorfietsstuur en twee personen
achter elkaar onder een koepel. Hen soort vlicgtuig^je zonder vleugels, gebouwd
in de fabriek die in de oorlog gevechtsvliegtuigen voor de Duitsers bouwde.
Later reed hij in een Renauilje 4, motor achterin, een piepkleine auto, net een
klein hondje, zo'n kelïertje, maar wel vierdeurs. Meester Vinke, wonend bij
mejuffrouw Te Biesebeek aan de Hagemanstraat, reed ook in zo'n Renauitje 4.
De opvolger was de R4, een sober Frans koekblik dat concurreerde met de
Fend, de Citroen 2 CV die al sinds 1952 op de markt was. In de jaren 70 reed
iedere intellectuele wereldverbeteraar in Nederland in zo'n Eend. Onze Herman
Schepers past niet in dat beeld, maar het was wel zijn eerste auto. Ik denk
omstreeks 1965.
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Aan de Hagen, tussen café Tybout en de achteringang van garage Thijsen Van
de Nooida, woonde Jan Maas, alias Klonten lan Hi| en /i)n vrouw hadden geen
kinderen maar, naai verluidt, wel veel geld en verschillende huizen in Eibcigen
waren hun eigendom Vroeger bestonden ze nog, mensen die op een stille
manier rijk waren Klonten Jan reed in een sobere maai smaakvolle Franse auto,
een Renault Frégate, zoiets als een Renault Dauphine maai dan aanzienlijk groter
Van dezelfde orde was de grijze Peugeot 403 waar Tybout in reed Ook zo kaal
en toch traai en Frans Zo'n auto kon )c ook bij het bordes van een Fians kasteel
aantrellen
Veel meer luxe hadden die prachtige Italiaanse Fiatjes die destijds bij Thijsen Van de Noorda verkocht werden Onze buurman, slager Wansing, had bij de
oveigang van motoifiets naai auto de tussenstap van een miniauto niet nodig
Een mooie donkei blauwe Fiat 1100 verscheen op de stoep Later was het een
chique Ford Anglia met achterover hellende achterruit
In mijn beleving raakte mijn vader steeds verder achterop met zijn langzamerhand wel erg oude kcveit|e Meester Bos, de voorganger van Wesselink, hoofd
van de Mulo, had een nicuwcie kever Het spijltje in de achteiruit was verdwe
nen en er was wat extra chioom toegevoegd Die kever had hij nieuw gekocht
bij Garage Iliohan Van Dick Somsen hoor ik in dit verband een kwajongens
verhaal Hij was bevriend met Beitus, de zoon van meester Bos Samen hadden
ze een oude motoiiiets weten te kopen en weer 'aan de piaat gekregen' Maai
geld voor brandstof (mengsmering in verband met de tweetaktmotor) hadden ze
niet Dick wist wel wat olie uit de werkplaats van /ijn vader mee te nemen en
Beitus Bos tapte met een slangetje ben/inc uit de VW van /ijn vader En /o kon
den de kwajongens het doip onveilig maken Meestei Bos heelt vele malen bi|
Iliohan geklaagd over het hoge benzinegebruik van /ijn kever en Iliohan wist de
oorzaak niet te vinden
In 1958 verscheen de Dat vaiiomatic De eeiste in Eibergen werd door Garage
Iliohan geshowd in de feestzaal van Wormmeester Ik stond natuurlijk weer met
de neus vooraan me te vergapen aan iels wat de Nederlandse auto-industrie op
de kaart moest zetten
Ik vertel u maar niet hoeveel tijd ik doorbracht bij Jopie Thijsen die, na de breuk
tussen Thijsen en Van de Nooida, in 1961, in de oude smederij van Burbank (nu
bloemenwinkel) een nieuw gaiagebedujf was gestart Heel veel tijd waarin ik
het maken van mijn huiswerk vooi school vei/aaktc
Buikschuivers
Terwijl Jopie Thijsen /ich opwerkte van dealer van Trabant tot een gevestigde
Opel dealer, werd zijn vadei Ai end bezig gehouden met ondeihoud en reparatie
van brommers In mijn puberteit hadden biommeis natuuilijk mijn waime
belangstelling Mijn eerste brommer was een oude Tomos, een goedkopere variant van de bekende Puch Later verkocht Thijsen mij een heuse buikschuiver.
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een brandweerrode Tyfoon.
Mijn oudste herinnering aan brommers was een NSU uit de jaren vijftig. Ik hoor
nog het muzikale geluid wanneer Freek Veenstra het motortje startte.
Freek en Grietje Veenstra kwamen iedere zondag kerken bij mijn vader. Ze
woonden in het grenskantoor van Zwiilbroek. Freek was grenscommies. Het
verhaal dat ik van mijn ouders te horen kreeg over Freek was, toen ik acht of
negen jaar was, heel indrukwekkend en is nu bijna lachwekkend. Freek was, zo
werd mij verteld, zonder kerk en geloof groot geworden. Als soldaat vocht hij,
begin jaren 50 van de vorige eeuw, in Korea. U en ik weten nu welke vreselijke
dingen Nederlandse jongens toen hebben meegemaakt. Freek had in die periode
dankzij een legcrprcdikant 'Je/us leren kennen'. Terug in Nederland wilde hij
zich aansluiten bij de kerk, maar hij had geen idee welke kerk dat zou moeten
zijn. De Hervormde predikant met wie hij een gesprek had, legde hem uit welke
stromingen in protestants Nederland aanwezig waren. Teleurgesteld wendde hij
zich af. De Gereformeerde dominee, een synodale, bevestigde het verhaal van
zijn Hervormde collega. Freek was opnieuw teleurgesteld over zoveel verdeeldheid onder kinderen van ccn Vader. Hij belandde tenslotte bij de predikant van
de (vrijgemaakt) Gerei'ormeerde Kerk. Diens benadering was anders. Hij zei iets
als volgt: "Hier ben je aan het juiste adres. Dit is de enige ware kerk van Jezus
Christus". En dus sloot Freek zich hier aan.
Vrolijk wuivend, en een vette rookpluim van de NSU achterlatend, zie ik Freek
en Grietje de klim maken van de Laagte richting de Kleine Hagen, op weg naar
Holterhoek.
Zo ziet u maar, dat wat in je jeugd indruk heeft gemaakt, dat blijft op je netvlies
en in je binnenste aanwezig.

De Tatra van dokter J. Visser.
(foto coll. Mevr. W. Visser-TJeenk Willink)
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Hct kind heelt alsmaar zo'n snotneus.
Fen bi|zondeie auto heb ik nog met bcspioken de Tatra van doktei Vissei Een
piaehtig gestioomli)nde wagen met een avant gaidistiseh uiteih)k, gebouwd in
Ts|echie Een luchtgekoelde motor achterin en een soort staartvm midden tussen
de beide achterruitjcs
Achteiop die auto had Vissei een lietsendiagei Kiuideniei Oudenampsen had
dat ook Dat was nodig omdat m de wintei maanden de zandwegen vooi een auto
nagenoeg onbegaanbaai waien Meviouw Vissei die mi) op veizoek een loto
van de Tatia sluuide, veitelde mi| dat haar man, dikwi|ls samen met veearts Piel,
met planken en touwen de piakti|k inging om vanwege de moddeiwegen de
boeien nog te kunnen bei eiken
Al veitellend komen ook andeie veihalen
De woning en piakti|k van Vissei, nu de piakti)k van doktei Roessmg had
destijds nog een neten dak Op een zekere dag had het dak dooi blikseminslag
vlam gevat De oveibuien van het GTW-station kwamen aansnellen om te helpen met blussen Vissei zelf was "in de piaktijk bi| een lamilic in Mallem
Iemand die van de labiick uit het doip kwam meldde hem dat zi|n huis m biand
stond Aansluitend op die mededeling volgde Doktei u bent ei nu toch Wilt u
nog even naai mi|n kind kijken ' Het heelt alsmaai zo n snotneus
mei 2005
Bert van dei Ziel
Bronnen
Land en Volk van dt Aeliteihoek lleiidiik Odmk
- De Hol ie Vaarwcrk en zi|n bewoners, uitgave van de llisloiisehe Kiing Libeigeii dooi
B Ie Vaaiweik
l)c eeuw V.lil nH|n vadci Cieeil Mak IJilneveiii Atlas Amstcidam
- Mijn auto s, aulobiouialie van Boudewiiii van Houten llilueveii| Aspekl Socsleibeig
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Scheppels Mankzaod
Lessens vioog tci micn nog es weer ene, wat scheppels mank/aod betekent Ik
/al 't nog een keei piobeein oet te leggen
Een scheppel is een inholdsmaote veur dreuge waren /oas logge, gaiste en
haver Een scheppel was / o umsgeveei O 1 hl Met acht scheppels /aod ko) um
ende bi-| / o ' n bunder land in/ae)en A) vioggei vroogen, hoo groot ot een stuk
land was, /eien /e bevobbeld "viei scheppels ge/aeij" En / o wodden een
scheppel een oppervlaktemaote
Mank/aod is ongeselecteeid /aod Daoi kan ook nog onkuiud/aod tussen /itten
Van alles wat dus
Mien vertelsels bunl dus ok van alles wat en ok gin /uuvei hibaigs Maoi wee
van de Eibergenaren sprekt tei noo /uuvei Eibaigs ^
Ik hoppe da| een bet|en pic/iei belaelt an wa'k disse keie bi-| mekaie egaddeid
(gegaaid, geiaapt) hebbe uut de lieste van Nic Adenia en wa k van dissen en
genen / o tussendeur heb heurn /eggen en op eschrevcn uni neet te veigetlen
Blad/elle ot blad/eel. Pen /ecl was een dik touw ol band en bi-| 't roggebinden
maken i | van een busken loggeslengels een /cel um de gai ve met te binden
Een blad/eel was een deel van 't peerdentuug, dat 't peeid an kieeg um de kaue
te tiekken
Wi-j hadden bi-| ons in huus ok een /ecl um de kiuuwagen met op te beuin Dat
leie W1-) dan schuun aover een scholder met de beide endlussen um de beume
van den kruuwagen Dan hing de /wooie viacht neet allene an de hand en ai me,
mooi veuial an de scholdei 7oo ko | meei tegelieke op den kiuuwagen laden
Mien oldsten biuui en ikke mossen nogal es met den kiuwagen dei op uut um
eierkaolen te halen bi-) den kaolenboer en loot veur de eerplkoelen Dat was wel
een kilometei lopen Veui an den kruwagen bonne wi-| ok nog een trektouw
Dooi met mos een van ons den kiuuwagen tiekken deur den /andweg en den
andein liooven dan eigenli|k neet meci te doen dan met 't /eel aovei den scholdei den kiuuwagen van de giond te beuin
Ja, vrogger mos i-j as jonges van aibcidersleu heel wat zwoor wark doon
Onderweg mos i-) dan wel een paai keei den kruuwagen neei/etten um If
(ellen) uut te losten Vadeis waain aoveidag naoi 't waik en konnen eigelek allenig op /aoterdagmiddag naor den molder ot den kaolenboer Mooi dan was ter
londum 't huus in den hol ok nog van alles te doon, wieden en de paekes anhaiken Want /ondags mos 't tei piekii|n uut/ien Want at tei visite kwam, wodden
der altied ellen in den stal ekekken en 's zomers ok in den hot um te /een, hoo 't
gewas en de gieunte dei bi | ston
Bockslagen. (Hevig hijgen) Da's een echt "plat" wooid t Kump in l ABN
(algemeen besehaatd Nederlands) neet veui De veivoeging is Ik slage, i )
slaagt, hie slaegt, wi | slaagt Vei leden tied ikke, i | en hie slaagn (dus neet
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"sloeg"), wi-|, i-|lim en /ullie skiagii
Ik heb eboekslaagd wodden neet e/egd Dan /ci i-j: "Hec ston te hoekslaagn".
Dal doo) nac) een giole inspanning, dee volle aosem kost A| staot te boekslagen,
bil) den aosem kwiet. Dan mo| efien in 'n aom scheelen. (Even op adem
komen).
Boekweiten/aod. ben bekend gc/egde is "Boekweilen/aod en viouwleupiac)!
gaol mooi ens m de /euven |ooi op" /wooi aoverdreven natuurlijk, mor boekweiten/aod was een lastig gewas Hel was geveulig veur vorst. Boekweitcnmael
wodden vrogger allied gebruukl veui '1 bakken van pannekooken In "1 lestaulanl van "t Singiaven bi-) Denekam|i woelt de pannekooke nog liadilioiieel van
boekweilenmael ebiikken 't Is een /aedig ellen I n dat luidden tie leu vioggei
bi-| '1 /wooie waik wel neudig Ik holle dei neet / o van
Haom (bodem) Veikleinwooid is baomken ik heb moi een klem baomken
lenevei meei in de llesse Van V B M Weenink kump "t ge/cgde "Hee diil den
baom oei 'n pol" "Hi| gaal vaak naai de wc Hi| heelt diaiiee"
"t is bottel tot den baom (boter tot de boom) = het vat /il tot de bodem vol bolei
DOOI Vondel werd dit ge/egde in 1648 gebruikt in /ijn lollied op de Vrede van
Munstei
"1 IS biuiloit in de weide
'1 IS biuilolt op het lant
De heemiael leit den Hael aan toom
De koeien geven meick en loom.
Het IS al boter tot den boom
Men /ingl al Pais en Viee
NB In dit i^eduht zien we, dol in de 17e eeuw de cui ^(S(lii(\en weid als cie.
Dat deed men ook met de dubbele oo Die weid ges( liie\ en (ds oe oj oi Vooibelden zijn de Duitse plaatsnamen Straelen en Coesfeld bi/vooibeeld. Die lagen in
een gebied, waar vroeger veel Nederlands gesproken werd. De uitspraak, die /e
liiei \aak liooil "Koesveld" is dus nu l /iiisl f let is "Koos\eld" en zo is ook hel
in Wesijaleii iidei^eii Soest uil Ie spieken als Zoost Het is zeljs zo. dat du lu
vaak iiiti^espioken weid als ao. zoals in sliaote bi/vooi beeld In oude akten komt
men ook ' b(i\ e"(\ooi bo\ en) te^eii Het w eid uiti^espioken als ao b(io\ e
(Uu Kleine Niederrheinisihe Sprachgesiliu lil dooi (teon^ Cinnelissc.
uii^me
van het Landesveihand Niederrliein )
Bottel " / o dol as een peksken bottei m augustus" Dcui de waimle m augustus
wocklen de loombottei / o dunne, da| /e neet meei te smeein was "t (Je/egde
dienen um an te duudn, dat iemand van stieek was (N Adema)
"Zo stark as olde bottei" Okie bottei lok stark (ran/ig) Moi, al tei e/egd wodden "Den IS / o staik as olde bollci", L\d\\ iiad den keeil Ihnk wat pil m de
mouwe (M C II Adema I laitman)
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"A) |ok an "t gat liebt, kiiej een good botteijooi" (N Adema) I eii aaidig gezegde, moi ik ken 't neet
Algemeen bekend volgens mi ) "Apiil kold en nat biecli botlei in 't val" (hen
apiilmaand met veel legen en koud weer doet het gias snel gioeien en gras geeft
botei)
Bootiam (ol ok wal boliam) = boteiham Ne bootiam op 'n voes (Boteiham uit
het vuist)e )
Protestanten baeden neet veui een bootiam oet 't vuusken, katholieken volstonden met 't slaon \an een kuiusken At kindei "vadei en mooder" spollen, deden
/e ok 't elten van volwassenen nao hn dan deden /e 't baeden / o "Am bam
boteiham, amen" En dat wodden heel vlug aleuilleld volgens Nic Adema, den
ok van katholieken huu/e is Katholieken bunt ok gewend 't On/e Vadei vluggei
te baeden Wi-) piotestanten kont dan nooit / o gauw metkonimen he'k vake
ondei vonden
Boer. 'Wooid "boei" is "uit" De Nedeilandse naam is nu "agiauei"
l^en boei was een landbouwei Hee had peeid en wagen I n /o wodden ok de
venteis die de "leu van de stiaote" alleihande laevensmiddelen be/oigen met
peerd en wagen, ook boei enuumd gioenteboei, melkboer, visboei en dan was
ter nog den holtboei Den vervoern grote beume naor de klompentabriek ol de
/ageri-|e / o ' n holtboei wodden ok wal sleppei enuumd 't Was 'n /waoie sleppeii-|e, al t waik ckit /e detlen Fnii /waoie peeide nuumen /e ok wal sleppeispeeide Len modem wooid is "lesboei" en da's met / o n opwaarderende benaming veureen sehoolmeistei
Daoinaos ha| namen as Lettmkboei, Boenmkboei, Ketteiinkboei, die wonnen op
de boeideii-)e met die name En / o onston de gewoonte um de bewoneis an te
duudn met de boeuleri-|namen in plaatse van met de iamiliename Boenmkboei
bevobbeld heiten Ooi|man 1MI hoe heiten (ieiiit|eii van den Pasman eigenli|k '
ü k ontstonnen dei scheldnamen papboei en wateiboei bi|v Den deed watei bi-)
in de melk die te an huus verkoch
I n WI-) zongen een versjen "Boei, boei, pap is /oei" Wooi dat hen kwam, is
mien neet duudeli|k
A| van een tloip kw.immen en in de stad naoi schole gingen, wodden i | deui de
stadsjonges allied veui boei uutemaakt lin veui de leu oet '1 Westen bunt alle
Achteihookeis boern Wi-| hebt noo al "supeiboeien", de voetballeis van De
(iiaaischap oet Deudekuin (Doelinchem) Ln dat is dan weei een eiename In
het volgende anonieme gedicht|en ko| lae/en, hoo de Aehteihooker /ich achtei
esteld vuuln 't Sleet ok m "Kom Van.ivond met Verhalen", deel 1, bl/ I ^ 1
't Achterhoookse Hoertjen.
Een boei den was m viogger dagen neet /o bieslei volle m tel
Ze konden um neet / o best veidiagen, dat wet )ao vaste een ledei wel.
Een boei den had |ao gin manieien, was onbeschoft, was row en plat
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Nee /e konden uiii neet proemen de nette mensen oet de stad
Met kloddcis an de boksepiepen dec slonken naoi de mest op 't land
Hee sprok maoi /elden met twee wcuide en at met 't spek in de linkcihand
(uit het archief van J B Nijman |)
Bokse. Bokscnbeernd Wie kan inicn vetellcn wat dit wooid betekent'^
Ik mol ellen uut de boksc" (Ik moet heel nodig)
"ik /al um de bokse vanaovcnd es llink opbindcn" (ik /ai hem eens llink
ondeihanden nemen)
"Mcislei, on/en Jan mek tei een pot|en van, /it 'm inaor llink achter de boksc"
(aanspoien tot i]ver)
"Hee lop met twee bene in ene boksepiepe" (Hi| loopt heel onhandig)
"Mien va en moo, dal bunt twee bene in ene boksepiepe" (Vier handen op een
buik)
Let op de Achterhookse oetspraak van de " o " in bokse Dce kiinkl andeis dan in
"slot"en "hok" bevobbeld
De "Hollandeis"kent dissc " o " niet en kont 'm ok neet good uutsprekkcn
Bi-j ons klinkt ' bokse, bos, hond, boni, konte' andeis a s ' l o s hok slok, borrel,
worm"enz.
Dat 't twee verschillende klinkers bunt, heur i | in de verkleinwoorden "buksken, busken, hund|cn, kuntjcn" en "hoksken slokskcn, woimkcn"en/
Bos. Dit het dri-j betekenissen I Een bos sleet vol beume Verkleinwoord bus
ken En nogal bekend is 't gc/egde Achter de buskes bruudn" (Lekkci in l
donker op een beschut plekskcn met mekaie vri-jen)
At ter een stel mos trouwen wodden der ezegd "Dee hebt ok achlci de buskes
ebruud" 't Kwam nogal es veur
2 Een andere betekenis van "bos" is "stop", waarmee een opening in een vat
weid algcsloten t Ge/cgde "Hee slot met den enen bos den andcin los" is dan
ok wal duudelijk
Aj good naor ow/ell luustert, heur i-j, daj 't eerste "bos" iets anders oetsprekt
dan 't tweede 't Verkleinwooid van 't eerste bos is "busken" 't Tweede hef gin
veikicinwoord en is neet in een wooidcnbook te vinden
3 "Ik bun helemaoi bos /ae den koopman en too had hee den kiaom leug ' (Hi|
had al /i)n koopwaar verkocht) 't Woidt hiei en daar ook ge/egd in plaats van
"plat/ak"
Boo/n o f b o / / e n . De kniens bunl ok wcci an '1 bo//cn cwes (aan 't giavcn in
de giond)
"Wat bunt )uiiie dooi toch an t boz/en in den hol ' (oveihoop halen) Was dat
neudig^
Ik dachte da'i bc/ig waain 't land umme te maken "(omspitten)
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De rogge an de gast op bouwland an de Hemsteu. Op de m hu i ^niiid villci Markershof
van Heinen aan de Burg. Wilhelmweg. (foto B. Rhehergen)
Bouw, bouwen, 't Land umme maken deej met de schuppe. 't Wodden ok wel
spaajen of spaden eneumd. Wodden '1 land mei 'n ploog umme maakt, dan hadden ze 'l allied aover "bouwen". " 'l l^and bouwen". Doorvan kump dan 't
woord "landbouwer". Hel/elfde woord dus as "hui/.en bouwen".
Veur boelenstaonders verwarrend. Deo kent "bouwen"veur "ploegen" neet.
"Wi-j bunl nog druk met 'n bouw"(We zitten midden in de oogsttijd). "Roggebouw" en "heujbouw".
Veur 'l rooien van eecrpels en mangels wodden 't woord 'bouw' neet gebroekt.
Eerpels wodden eslokken, mangels ok. Knollen wodden eplukt. Dal neumen ze
hier en door ok wal "reen" hef der mien ene eschreven. Roen zal wel van roden,
rooien, kommen.
Mank/aod van dissen en genen.
Blodden. Dit mes is zo stomp as wat. Door köj neet met snicden. Dat gif bloddewark. (snijden zonder rechte snee, mei happen).
Schobben. "Ik heb jök, ik mol mi-j effen schobben." (schuren langs een derurposl bijvoorbeeld).
Schobbejak. Een scheldwoord. "Koop zelf tabak, schobbejak" ston op de
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binnenkantc van een tabaksdeu/e um te veurkommen, dat ter ene lenen wol.
Schobben komt van schuiven, schuren.
Schabberij». Verwant met sehobben is sehabberig. Van schaven, schuiven. Wat
löp e der toch sehabberig bi-j.
" 't Is ter vandage good an". Wodden in 't veurjoor vake e/egd, at 't good
weer was vcur potten en zaejen. Ok at 't good schoonmaakweer was binnen.
Hettel. (fanatiek aan 't werk /ijn).Wat is e weer hettel vandage. Hee vlug ter op
asofter gin dage meer in de wekke bunt. Verwant met hitte.
Hetsebonnen. Kleine puistjes, pukkeltjes die ontstaan door zonnebrand op de
huid. Hetse van het Duitse Hit/e - hitte.
Een schot vol blagen. Een schot was oorspronkelijk een holten afscheiding,
later een af cschotten ruimte in de stal voor één, maor meestal veur meer varkens en dan niet meer van holt, maor emetseld. Hen schot vol varkens was een
mooi bezit.
Een schot vol blagen duidde op een zeer kinderrijke familie. Daor was het in de
kokken ok een volle bedoening.
Mor daor waarn /e neet altied acven bli-j met.
Door laot ik 't dis.se keer bi-j. 't Geet wieter, hoppe ik, aw tied van laeven hebt.
Laot 't owleu allemaole good gaon.
E.H. Wesselink (Hennie), Hondevoort 22 Eibergen
e.h.wesselinköï' het nct.nl
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"Tone Ni-jenhoes van Bartelsman hefde roi^f^c lös. Op de lu IIICII^IDIUI hocidenj
rink en de Wilhelmina-Mavoschool (foto B. Rhehergen)

Sik kels klinken;
Sikkels blinken;
Ruischend valt het graan!
Zie de hinds ter garen!.
Zie in lange scharen.
Garf hij garven slaan!

Blijde Maaijers;
Nijvre Zaaijers.
Die uw loon ontvingt!
Zit nu rustig neder;
Galm' het mastbosch weder.
Als gij juichend zjngt.

't Heeler branden
Op de landen
Meldt den middaglijd;.
'I Windje, moe van 't zweven.
Heeft zich schuil begeven;
En nog z.woegt de vlijt.

Slaal uwe oogen
Naar den hoogen
Alles kwam van daar!
Zachte regen daalde,
Vriendlijk zonlicht straalde
Mild op halm en aar.

Oogstlied van A.C.W. Staring

Role
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Inventarislijst van boekenbezit Historische kring Eibergen.
Hierbij de namen van de themanummeis met hun prijs Van enkele uitgaven is
de voorraad zeer beperkt
Acht eeuwen heerlijk Eibergen - schrijverscollectief

€

8,00

Folklore en Vioomheid in Berkelland

€

6,00

Kom Vanavond met verhalen, Eibeigen in ooilogstijd, - EH Wesselink
deel 1
€ 12,00
Idem deel 2
€14,00
Idemdeel3
€15,00
Oud Rekken in beeld - Joh Baake

€

5,00

Boerenwerk Schri)verscollectief (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

De Holtei - G Odink

€

7 00

De Hof te Vaarwerk - B te Vaarwerk

€ 15,00

Achteraf een mooie tijd (geschiedenis Chr Landbouwschool Eibergen) €
Boerderij en veldnamen Eibergen

7,00

€17,95

Old Ni js losse nummeis (enkele zijn uitverkocht)
€ 3 50
Wie belangstelling heeft voor éen of meer van deze uitgaven kan gebruik maken
van het elders in Old Ni-js opgenomen bestelbiljet of zich telefonisch in verbinding stellen met Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel
0545 472517
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Historische Kring Eibergen. Bestelbiljet boeken.
Aan Dick Somsen, Mallumsc Molenweg 23,7152 AT Eibergen. Tel. 0545-472517.
Ik heb belangstelling voor de volgende uitgave(n) uit de lijst, vermeld in deze Old Ni-js.

Mijn adres is

Naam

handtekening

Historische Kring Eibergen. Ledenwerfactie.
Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23,7152 AT Eibergen, Tel. 0545-472517.
Ik geef als nieuw lid van de Historische Kring Eibergen op:
Naam
Adres
Postcode en plaatsnaam
Ik kies als premie het boek

* De Hölter (gedichtenbundel) van G. Odink.
* Folklore en Vroomheid in Berkelland.
(over schrijver Hendrik Odink t.g.v. diens 100e geboortedag in 1989)

* Doorhalen de naam van het boek, dat niet gekozen wordt.
Mijn naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
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Historische Kring Eibergen
Reken me van baten en lasten 2004
Baten
Conti ibuties

€ 11700,00

Reseiv veldnamenboek
Pres veldnamenboek
Losse verkoop
Monumentendag 2004
Excursie

€ 5 672,25
€
702 64
€ 4 051,48
€
10111
€ 1 999 00

Rente spaariekening
Filmfestival
Diversen
Nadelig saldo

€
€
€
€

Totaal

€ 1 0 410,98

51141
250 00
10 00
1210 89

Lasten
OldNijspeiiodiek50
Themanummer KTV
Old NI |S ni 51
Vei/endkosten
Enveloppen

€ 2 541,88
€ 4 538,92
€ 2 219 78
€
169 17
€ 1 118 81

€ 10 828,58

Veldnamenboek
Verzendkosten

€ 1 5 024,42
€
252 72

€ 15 277 17

Kosten monumentendag
Kosten excursie
Administratiekosten
Vergaderkosten
Stichting Oud Beltium
Contributies extern
Kcistattenties
Diversen

€
€
€
€
€
€
€
€

79 62
1 679 00
109167
414,90
269,25
15811
127,58
105,10

€ 30 430,98

Balans 2004
Banksaldi

Totaal

€1101182

€ 11011,82

Reserveringen computer € 1000,00
Eigen vermogen
Per 11/12/2001
€ 11244 71
€ 1210,89
Nadelig saldo 2004

€ 1 0 013,82

Totaal

€ 11011,82

Begroting 2005
Inkomsten
Contributie

€ 11000,00

Extra bi|drage leden
1 V m theinanummci
Losse verkoop
Rente
Filmtestival

€
€
€
€

5 600,00
1500,00
100,00
200,00

Monumentendag

€

000 00

Totaal

€ 19 600,00

Uitgaven
Old Ni js pciiodiek incl
Verzendkosten
Kosten themanummei
incl verzenden
Secretariaat alj; kosten
Vcrgadei kosten
Rcsei vering computer
Excursies
Monumentend >g
Diversen

€

7 900,00

€
€
€
€
€
€
€

8 500,00
1000,00
500 00
500 00
200 00
600 00
400 00

Totaal

€ 19 600,00
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