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Bestuursmededelingen 

Bezorging Old Ni-js. Hulp dringend noodzakelijk 
Door ziekte van één van onze bezorgers zitten we in een wijk van dorp Eibergen 
zonder bezorgers. Daarom zoeken we twee mannen of vrouwen die ons willen 
helpen met het bezorgen van Old Ni-js in dorp Eibergen. Als we de wijk in 
tweeën kunnen splitsen, is het voor iedere bezorger slechts een klein werk. 
Meldt u a.u.b. bij Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, tel. 0545-472517. 

Website 
We maken de leden nog een keer attent op onze website: 
www.historischekringeibergen.nl 
We moeten er zelf nog wat aan wennen om Bert Hummel die de website voor 
ons verzorgt, te voorzien van nieuws over onze vereniging. Er komen al wel 
reacties binnen. 
Onze website staat ook aan de binnenkant van ons omslag vermeld onder Secre
tariaat. 

Filmfestival 
Zoals in Old Ni-js nr 53 reeds aangekondigd, houden we ons jaarlijkse filmfesti
val op zondag 6 november a.s. in De Huve, Grotestraat 50 te Eibergen. De film-
commissie heeft weer een leuk programma in petto met zelfs een nieuwe film 
van Ben Tragter. Er zijn twee voorstellingen, één om 14.30 uur en één om 19.30 
uur. Kaartverkoop vanaf 24 oktober bij Bloemenhuis Björn en Marieke ( v/h 
bloemenhuis Schepers). Grotestraat 67 te Eibergen, tel. 0545-47878!. 
Entreeprijs: € 5,- per persoon, incl 1 consumptie. 

Terugblik Open Monumentendag 
De organisatie van de dag verliep niet vlekkeloos. De fusie van de gemeente 
Berkeiland maakte een gezamenlijke presentatie van het thema Religieus Erf
goed organisatorisch en financieel noodzakelijk. De overige dorpen in Berkcl-
land waren niet gewend met Monumentendag iets speciaals te organiseren zoals 
wij al jaren deden. We hebben dan ook het voortouw moeten nemen. De eindre
dactie berustte bij de gemeente-ambtenaar Gerrit EITting, zelf al'komstig uit 
Ruurlo, die onze ervaring wel op prijs stelde. Ondanks wat haperingen is alles 
terecht gekomen. We kunnen terugzien op een geslaagde monumentendag. 

Vreugd'en Liefdesangen 
Het leek ons een goed idee om in dit nummer van Old Ni-js de ( hier en daar) 
iets ingekorte teksten op te nemen van de Vreugd'en Liefdesangen van Willem 
Sluiter die op de monumentendag in Museum De Scheper en de oude Mattheus-
kerk ten gehore werden gebracht door het muziekgezelschap "Tot Uwen Sola-
se". We hebben ze ter verduidelijking voorzien van een inleiding. 

http://www.historischekringeibergen.nl
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Gemeentehuis van Eibergen, de villa Smits wordt verkocht? 

Begint het gedonder nu weer? Dat vragen we ons af met streekarchivaris Henk 
Nijman, die met deze spontane uilroep reageerde op een vraag van journalist 
Tom van den Berg van dagblad De Twentsche Courant Tubantia in de uitgave 
van vri|dag 7 oktober 2005. 
Inderdaad is wethouder Hans Boxem al bc/ig kopers voor het gemeentehuis te 
zoeken. En er is al een bod uitgebracht. 

Bestuurlijk gebrek aan kennis? 
Wie het legaat van burgemeester G.H. Smits leest, waarbij deze een aantal bezit
tingen vermaakte aan de gemeente Eibergen om te dienen ten algemenen nutte, 
moet wel concluderen, dat de gemeente Berkeiland door deze handelwijze van 
wethouder Boxem blijk geeft van onwetendheid en autoritair bestuur zonder 
enig vooroverleg. 
De wethouder heeft, op jacht naar financieel gewin gehandeld zonder kennis te 
nemen van het legaat uit 1924 van burgemeester G.H. Smits. 
Daarin staat letterlijk: 
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Burgcmcestcr G.H. Smits lijdeus een iliecvisiic in de min achter zijn villa 
Aan de tafel waarschijnlijk de bij hem inwonende nicht Fenüa Smits. 

"Ik legateer aan de Burgerlijke Gemeente van Eibergen, waaraan ik mij door 
hechte banden verbonden gevoel, mijn woonhuis in het dorp Eibergen, met 
voor- en achtertuin , koetshuis, stalling, koetsierswoning en schuur en met de 
achter zijn achtertuin gelegen weide "de Maat" aan de Berkel een en ander 
thans kadastraal bekend Gemeente Eibergen Sectie D nummers 5975 - 5917 -
5916 - 5974 - 5534 - 5533 en 5536. 
Aan dit legaal aan de gemeente verbind ik de volgende lasten: Je De eigendom 
van het weiland "de Maat" (voormelde nummers 5974 - 5534 - 5533 en 5536) , 
zal nimmer mogen worden afgescheiden van den eigendom van het huisperceel ( 
voormeld nummer 5975), zoodat een en ander als één geheel eigendom moet 
blijven van de Gemeente". 

Is dit niet duidelijk? 
De villa met voor- en achtertuin en de Maat moeten altijd als één geheel 
eigendom van de gemeente blijven. 
Wij achten het voor Eibergen van groot belang, dat villa Smits met de Maat als 
historisch erfgoed voor de Eibergse gemeenschap bewaard blijven. Ze zijn de 
laatste herinnering aan het feit, dat Eibergen een eigen bestuurscentrum had. 
Moeten wc als Eibergcnaren opnieuw in actie komen, zoals reeds tweemaal eer
der is gebeurd, eerst onder burgemeester Hermsen ("Jan de Sloper"), die het 
pand radicaal wilde al"breken, wat door een volksraadpleging gelukkig werd ver
ijdeld. Toen in 1991 burgemeester Ter Laak op de Maat een bejaardenhuis wilde 
bouwen, waardoor ook aan de eenheid van villa en Maat getornd werd, riep dit 
plan voor en na veel emoties op en het ging gelukkig niet door. 
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Hoe kan het gemeentebestuur i.c wethouder Boxem ervan doordrongen worden, 
dal de plannen tot verkoop in strijd zijn met de bepalingen in het legaat en op 
tegenstand van de bevolking van Eibergen zullen stuiten. 
Dit gemeenschappelijk cultuur-historisch bezit mag niet wijken voor de precaire 
financiële positie van de nieuwe gemeente Berkclland. 

Hoe houden we die plannen tegen? 
Zijn er geen andere mogelijkheden dit pand een functie te geven ten algemenen 
nutte? Zoals gebeurd is met het huis van de familie Ter Braak dat als Museum 
De Scheper een functie kreeg ten algemenen nutte, wat overeenkwam met de 
bedoeling van de schenkers. 
Welke overheids- of semi-overheidsorganen kunnen er in de villa Smits gehuis
vest worden? Is daar onderzoek naar gedaan? 
De villa Smits is uiting van een stuk Eibergse historie. Wc hebben in juli 2001 in 
Old Ni-js nr 42 een uitgebreid artikel geplaatst over de villa Smits en de familie 
Smits. 

Een rondgang door de villa toont aan, hoeveel elementen in dit pand verbonden 
zijn met de Eibergse historie. Waar blijven de glas-in-loodramen, de fraaie 
wandschilderingen in de hal, het portret van de schenker, het raampje uit 1662 
in de burgemeesterskamer, het enige tastbarebewijs, dat Eibergen ooit een stadje 
was. Hoeveel waarde hecht hel gemeentebestuur aan dit historisch kleinood? 
Waar blijft het jaartal MDCCCLXX in de tussengang naar het "nieuwe"gemeen-
tekantoor, dat aangeeft, wanneer de oude school op het kerkplein in gebruik 
werd genomen als gemeentehuis tot 1924? 
En waar blijft het grote raam, dat herinnert aan het 75-jarig bestaan van de drijf-
riemenfabriek van de gebr. Prakke? Al deze zaken zijn bezit van de Eibergse 
samenleving. Worden die zomaar verkwanseld? 
Het huis herbergt enkele grote schilderijen van Wim Izaks, die toch een naam 
heeft in kunstenaarskringen. Kan er in het huis niet een museumkamer ingericht 
worden met schilderijen van Wim Izaks en andere hedendaagse schilders? 
Als het huis aan particulieren wordt verkocht, gaat er een belangrijk element uit 
de Eibergse historie voor de samenleving verloren. 

Het zou te wensen zijn, dat de gemeenteraad niet alleen gevoelig is voor de 
financiën, maar ook voor cultureel-historische waarden, waarvan de villa Smits 
een tastbaar element is. 
Villa Smits, ons aller bezit, moet blijven. Zo heeft de schenker het gewild 

Bestuur HKE. 
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Vreugd'en Liefdesanj»en 
Van Willem Sluitei, piedikanl dithtei van bibergen 16S1 1672 

Inleiding. 
In ons voiig Old Ni )s sehieven we ovei het opliedcn li|deiis de Open Monu 
mentendag van het mu/ickge/clschap van Rita 1 ok ' lot Uwen Solase in de 
Oude Mattheuskeik 
Zi| speelden en /ongen liedeien van Willem Siuilei We hadden een ioldeitje 
gemaakt van de teksten van de/e liedeien maai de oplage was gering, /odat 
lang niel iedereen het heelt ontvangen 
Daaiom leek het ons een goed idee de/e liedeien nog eens m Old Ni |s te pubii 
ceren, ook omdat /e hier en daai mleiessanle inloimalie bevatten ovei Libeigen 
uit de zeventiende eeuw 

Ter veiduideli|king geel ik vooial wat <ichteigiondinfoimatic ovei Willem Slui
ter en de inhoud van de liedeien Misschien moedigt hel het le/en van de liede
ren aan 

Willem Sluiter. Wie was h i | ' Hi| weid m 1627 te Neede geboien als oudste 
/oon van 1 ileman Sluitei en Geeitiuida Saaikink Pileman Sluiter was vlaskoper 
en hooide lol de deltige burgen] van Neede De vadei van (Jeeitiuida Saaikink 
was bierbiouwei en koienhandelaai in Neede Ciiootvadei Albeit Skiitei was 
buigemeestei van Borculo 
Het ge/m van de/e twee bestond uil /es kmdeien, waai van Willem dus de oud 
sle Wiis Zoals destijds veel voorkwam, overleed de moeder Geertruida voortij
dig en vadei Tileman heitiouwde Uil dat huweli|k weiden nog eens vi]l kinde 
len geboien 
Als /oon van deltige burgers ging Willem naai de 1 atipise school in Boiculo en 
de illustre school te Deventer en studeerde hi] daarna nog due ]aar m Utrecht In 
1650 was hij beroepbaar als predikant Toen in 16*12 ds Rumphius overleed, die 
hiei '52 ]aai piedikanl was geweest, hoopte een aantal buigeis, dat diens /oon tot 
predikant benoemd /ou woiden, maai mogeli|k dooi voorspraak van /i|n giool 
vadei, die als buigemeestei van Boiculo toegang had tot de heei van Boiculo, 
weid Willem Sluiter dooi de heer van Borculo, graal Otto van I imbuig Stiium, 
begiltigd met de piedikantsplaats te Eibergen 



-7-

Willem Sluiter wordt door historici een trouw pastor van /ijn gemeente 
genoemd. Daarnaast ontpopte hij /ich als producent van een flink aantal 
gedichtenbundels, waarvan Buitenleven bekend is geworden door /ijn liefde 
voor hel plallciand. Aan hen, die /ich afvroegen: "Hoe komt gij wonen in dit 
slijkgat?" antwoordde hij: 
"Ofdcier de straten dan vol drek sijn, ofdaer de Poorten maer een hek sijn. 
En voor elk Huis een mestvaalt is, Wat geeft mij dat voor hindernis, 
Ik kies de heemden en 't gehoomt, daer 't versche water lieflijk stroomt". 

Prent uit Willem Sluiters 
Huik'itlevcn 'ik kies de 
hcciiiden en 'l ^cl><>(>nU' 

In de bundel "Hensaem Huys en Winterleven" schreef hij de passage, die nu nog 
veelvuldig wordt aangehaald": 

"Waar ienumdduysent vreugden soek. 
Mijn vreugd is in dees achterhoek." 

Deltif ,̂ maar eeii/aani. 
Dat Willem Sluiters familie behoorde tot de notabelen van /ijn tijd, blijkt niet 
alleen uit /ijn studie, maar ook uit /ijn huwelijk. Hij kwam in 1653 als vrijge/el 
naar Hibergen. Hij had één van /usters als huishoudster, lot hij in 1662, op 35-
jarige leeftijd huwde. De bruid was Margaretha Sibylla Hoornaert, oudste doch
ter van de rentmeester van de graafschap Bronckhorsl en Rorculo. Dus een man 
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Willem Sluiter, deftig en eenzaam. 
Deftig want hij liet zich op klassieke 
wijze portretteren. 
Eenzaam levend als een kluizenaar. 

van aanzien. Het huwelijk duurde slechts twee jaar. Toen overleed de 24 jarige 
moeder nog geen drie weken na de geboorte van het tweede kind. 
Na de dood van zijn vrouw werd Sluiter een eenzaam man. Hij schreef in Een-
saem Huys en Winterleven: 
'k Ben meest alleen hier in mijn huis, gelijk een kluiz 'naar in zijn kluis 

De kinderen verbleven na de dood van zijn vrouw grotendeels bij de grootou
ders in Borculo of in Deventer. Zijn kluizenaarsleven werd in 1665 onderbro
ken, toen de bisschop van Munster tijdens de Tweede Engelse Oorlog zijn kans 
waarnam en de Heerlijkheid Borculo binnenviel. Gelukkig moest hij na 33 
weken weer de aftocht blazen en keerde Sluiter in zijn gemeente terug, maar in 
1673 moest hij opnieuw vluchten voor Bommen Berend. Toen die in 1674 zich 
weer moest terugtrekken, was Willem Sluiter inmiddels op 47-jarige leeftijd in 
Zwolle overleden, na nog even predikant te zijn geweest in Rouveen. 

Vreugd'en Liefdesangen. 
Zijn laatste bundel is Vreugd'en Liefdesangen, waarin hij de buurtschappen van 
Eibergen ( met Haarlo) bezingt. Het werd een populaire bundel, ze beleerfde 12 
herdrukken. Het zijn op zichzelf eenvoudige liederen wat ritme en rijm betreft 
en door hun lengte met wat stroperig, met lang sop overgoten . Ook de melodie
ën kabbelen rustig voort in een wat mineurachtig gekozen toonsoort, zoals we 
die ook kennen van oude psalmmelodieën. Alleen de melodie van het lied over 
Hupsel springt er door zijn vrolijkheid uit. 
Alle liederen drukken zijn verbondenheid uit met zijn gemeente en mogelijk 
door zijn eenzaamheid zijn behoefte aan genegenheid, zelfs tot na zijn dood. 
Van geen enkele predikant na hem is zo'n verbondenheid ooit gebleken. Daar
naast bevatten ze telkens de opdracht: "Lieve mensen, leef in liefde en vrede 
naast elkaar". Hij preekt in deze liederen geen hel en verdoemenis, waaraan het 
calvinisme zich nogal eens te buiten ging. De dood is voor hem ingang tot de 
zaligheid en hemelse vreugde. 
Achtereenvolgens worden de gemeenten van Binnen Eibergen, Haarlo, Olden 
Eibergen, Mallem, 't Loo, de Holterhoek en Hupsel bezongen. 
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Muziekgezelschap "lot Uwen Solase" tijdens oplieden in de Oude Mattheus. 
v.l.n.r.: Johan Nieuwdorp, Rob Wielhouwer (bij portatief orgel), Rita Lolc-Vneze, 
Anne-Guus Smit en Jan Timmerman. 

Eibergen 
Aan de burgerij van Eibergen schrijft hij, dat hij 's zomers niet bij hen hoeft aan 
te komen. "Dan is niemand schier met zijn gezind thuis te vinden". Gezind is 
niet "gezin", maar Gesindel, het hele huispersoneel. Men is dan naar het land 
dat immers grotendeels buiten de poort lag. Maar hij geniet van zijn succes, als 
hij 's winters bij avond met zijn lantaarn langs de huizen gaat. 

"Maar hoe vrolijk zijn mijn gangen 
als ik laat in d'avondstond 
tot Gods lof mijn eigen zangen 
uyt veel huizen galmen hoor!' 

Geroddel? 
Hij besluit met "Zoud ik Eibergs nadeel zoeken?" Vreesde hij beticht te worden 
van eigen gewin? In het lied aan Olden Eyberg staat: " 'k Sal met u aldus te lee-
ren, niemands geld of goed begeeren". Zou dit nog een verwijzing zijn naar het 
gebruik in de r.k. kerk, dat men geld moest geven aan de priester voor het opdra
gen van dodenmissen? Die tijd was voorbij. Hij kreeg zijn traktement van het 
stads- tevens kerkbestuur, dat was sinds 1620 de nieuwe situatie in de reforma
torische kerken. 
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Haerloo. 
In Haarlo stond een kapelleken ( gewijd aan Maria Hemelvaart), waar Sluiter 
ook preekte. 
Hij vergelijkt de tocht van Haarlo naar Eibergen op zondag met die van de Israë
lieten in Jezus'dagen als die optochtsliederen zingend optrokken naar de tempel, 
(zie Lucas 2). 
Hij geeft in het laatste couplet duidelijk aan, dat zijn boekjes onderricht bevat
ten, hij deelt ze blijkbaar gratis uit, ('k Hebb'z'uyt liefde aan u gegeven). 

De kluntjespot van Haarlo en hel bijzondere kabinetorgel 

Olden Eyberg. 
Olden Eibergen was met 26 adressen de op één na grootste buurschap. Het lied 
voor Olden Eibergen begint met een passage, die historici al jaren bezig hield, 
het zou een serieuze aanwijzing kunnen zijn voor het bestaan van een ouder 
Eibergen in de buurt van de boerderij Baak. 
Daarnaast roemt hij de weg naar Eibergen "hard en effen als een deel". Die.liep 
dan ook over de hoge dekzandrug naast de Berkeluiterwaarden. En hij laat iets 
zien van zijn manier van onderwijs geven: "Als ik in uw buurte singe en met 
vraegjes onderricht". 

Mallem. 
Mallem was de grootste buurschap. Ze telde 42 adressen. Mallem noemt hij de 
"wuerdste nagebuuren die bij ons ter kerken hoord." En wat verderop: "Mallem 
uytgelesen hoekje die uw liefde toond aan mij." Hij genoot ervan om er 's 
zomers onder de schaduw van een boom op bezoek te zijn. Dan kwamen de 
buren van alle kanten om mee te luisteren en te zingen. 
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Wie schrif, die blif. 
Hij laat er ook zijn boekje achter Daarmee kunnen ze elkaar stichten en onder
richten Dat moet de bekwaamste maar doen Wie met lezen kan, moet maar 
horen en wie met zingen kan die moet maai spieken ledereen moet meedoen 
En hij uit zijn behoefte aan genegenheid Hij hoopt, dat het boekje ervoor zal 
zorgen, dat ze hem ook na zijn dood met zullen vergeten 

't Loo. 
Dit gedichtje wijkt qua voim wat af van de overige Het eentonig ritme wordt 
hier doorbioken 't Loo was maar een kleine buurtschap, enkele hofsteden', 
schrijft Odink, 'en in de schaduw daarvan wat kotters om de Loose Brink' 
"Uw genegenheyd tot mij, maekt my bly", schrijft Sluiter En hij waarschuwt 
vooi de verleiding van al wat bedrieglijk mooi lijkt Hij besluit met "Jezus' last 
IS gemakkelijk te dragen en zijn jok is licht en sacht", een variatie van Jezus'-
woorden "Mijn last is licht en mijn juk is zacht" 

Holterhoek. 
'Holterhoek, hoe kleyn gy zijt" Dat klinkt ons vreemd in de oren Voor ons is 

de Holteihoek een uitgestrekte wijk Zo niet in 1671 De Holterhoek telde 
slechts 11 adressen, waarvan Grootholt aan de Apedijk het verste was Ze lagen 
in een krans om het dorp En verderop vanaf het Brendeke lagen enkele duizen
den hektaies woeste giond, heide en veen 
Maar Sluiter maant de Holteihoekers met hun eigen (kleine) staat tevreden te 
zijn Groot en heerlijk kan begeerlijk zijn, maar wie zich buiten nijd en strijd op 
't land met genoegen weet te voegen is ei vrij wat beter aan toe dan wat groot en 
heerlijk lijkt 

Hupsel. 
Dit lied begint met een aantal woordspelingen op het wooid Hupsel hups en 
hupsheid 
Willem Sluiter hield van woordspelingen en anagrammen ( het verhutselen van 
de letters van een naam tot een spreuk) In het vooiwoord van Buitenleven 
maakte hij van zijn naam Wilhelmus Sluyterus bijv " Huys Ruste lust my well" 
Hupsel was geen grote wijk slechts 19 adressen Hupsel was na de reformatie 
grotendeels r k gebleven Maar Hupsel was moeilijk bereikbaar De afstand tot 
het dorp was groot en de wegen er naar toe erbarmelijk (Dat was in de 20e 
eeuw ook nog zo) Sluitei klaagt erover, dat hij 's zondags na de middagkeik 
niet meer naar Hupsel kan komen Dat was te ver En in de winter kon hij geen 
gezelschap meekrijgen 
Maar hi| hoopt dat het zingen uit zijn boekje ook in Hupsel goed werk zal doen 
Hij beseft, dat ei ook in Hupsel misschien maar enkelen zijn die lezen kunnen 
Die moeten het voortouw maar nemen en de anderen voorlezen en voorzingen 
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"Laat het als een regen druppen en 't hart ontsteken door Gods Geest". En hij 
eindigt met één van zijn woordspelingen "dan zal mij 't hart ook in Hupsel hup
pen en opsprintten van geneuf^t". 
De melodie bij dit lied is dan ook hupser dan die bij de andere vreugdesangen. 

Hups en cierlijk in de 20e eeuw. 
N.B. Het viel mij op, dat bij de viering van het zestigjarig jubileum van de 
buurtvereniging Hupsel een oude inwoonster van Hupsel het begin van Willem 
Sluiters lied over Hupsel nog uit haar hoofd kende "Hupsel, houd u hups en 
cierlijk". Het was in haar jeugd door ds. Boorsma (predikant van 1910-1943) 
aan Hupsel voorgehouden, omdat het daar aan hupsheid (= net zedelijk gedrag) 
had ontbroken. 

Gemeynte van Eybergen 
Hij sluit deze liederencyclus af met een lied aan de Gemeynte van Eybergen met 
als climax: 
"Laat ons God alhier soo loven, dat wij namaels sijnen naem ook verheerlijken 
met de engelen daerhoven". Dat wordt dan een vreugd'en liefdesang in der eeu
wen eeuwigheid". 

E.H. Wesselink 
Bron: 
Verzamelbundel Willem Sluiter. Derde Druk 1703 'l'Amsterdan bij de Weduwe van Gerbrand 
Schagen, boekverkoopster in de St.Janskerk met privilege (eigendom E.H. Wesselink) 

Literatuur: 
Willem Sluiter, Predikant Dichter. Door H. Odink in Uit Kroniek en Volksmond van de Achter
hoek. Koks- Gesto, Alkmaar, l%,'5 
Willem Sluyter van Eibergen door H. W. Heuvel, uitgegeven door elektrische Drukkerij Heinen, 
Eibergen. 

Kerk van Eihergen 
getekend door G. Pronk 1729 
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Eibergen 

Aen de Gemeynte Jesu Christi 
Binnen Eybergen 

Gaat er van mijn poesye 
Oyt iets nieuws onz' kerspel door. 
Dan gaet gy gemeenlijk voor 
Eyberg met uw burgeryc 
Die 'k er eerst mee moet versien. 
Dat sal hier nu ook geschien. 

Ais ik hier in Somerdagen 
Niemand schier met syn gezind' 
Als ik kom in 't buys en vind' 
Is 't mijn lust en wel behagen 
Dat ik 's winters dag op dag 
Huys by buys besoeken mag. 

Woont hier d'een soo dicht by d'ander 
Deur by deur aen ene straet; 
Woond ook sonder twist of haet 
Soo door liefde by malkander 
Zijt een hert en een gemoet 
O, dan is 't soo goed en soet. 

Zoud ik Eybergs nadeel zoeken? 
Neen veel liever en veeleer 
Wil ik Eybergs roem en eer 
Met mijn dichten, met mijn Boeken 
Soo verbreiden over al 
Datter elk van weten zal. 

Daer men noit van Eyberg droomde 
Noch eens wist: of hier of daer 
Eyberg in de wereld waer 
En of daer de Berkel stroomde 
Word nu alles voor en naer 
Door mijn Boekjes openbaer. 

Soo blijft noch na honderd jaren 
Alsoo wel als nu ter tijd 
Eybergs name wijd en zijd 
Als wij lang zijn heengevaren. 
Daer men haast vergeten is 
Heuglyk in gedachtenis. 

Sticht geduurig d'een den and'ren 
Strijd voor Sions borgery. 
Bidt met allen ernst voor mij, 
Voor u selfs en voor malkand'ren 
Soo word gy voor Jesus' throon 
Eens mijn vreugd, mijn roem en kroon 

Maar hoe vrolijk zijn mijn gangen 
Als ik laat in d'avondstond 
Langs de straat zoo menig mond, 
Tot Gods lof mijn eigen zangen 
Uyt veel huizen galmen hoor! 
't Raekt mijn herte door en door. 

Liefde dekt ook sonder klagen 
Allerley gebreken toe 
Liefde neemt het al te goe. 
Liefde kan veel lasten dragen, 
Liefde ziet soo weinig leed 
Dat ze roet als suyker eet. 
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Haerloo 

Haerloo, sehoon gy ons wat verder 
Dan on/.'andre buurten woond 
'k Zie noehtans hoe gy uw Herder 
alle gimsl en Meld' beloond. 
Gy begeerd na mijn genoegen 
Tot gesehiklykheid en deugd 
U in alles mee te voegen 
Waer gy immer kund of mcugd 

Of nu onse Kerspel kerke 
Juyst wat verder van u leid. 
Dat geeft aan gesond'en sterke 
Kleyn'of geen moeyelykheyd. 
Dikwijls zou een Christen haken 
Om langs sulk een soeten weg 
Syn gemoed wat te vermaken 
Met aendagtig overleg. 

O! Hoe ging de schaer vereenigd 
Eertijds met een blijden gang 
En de feestelijke menigt" 
Na Gods Huys met vreugdensang! 
Hoe wierd doe met lof en I'salmen 
Sulk een lange weg verkort! 
D'eene troep wierd door de galmen 
Van een ander aangeport. 

Eael de broederliefde binnen 
In uw herten vuerig zijn 
Dat gy steeds malkaar meugt minnen 
Ongeveynsl en sonder sehijn. 
Eeefd soo minlijk mei malkand'ren 
In uw buurten nu voortaen 
Dat de een altijd den andren 
Traehl in eere vot)r te gaen. 

Dat gy met Ie meer verlangen 
T'samen tot ons komen meugt 
Zullen wij met Psalm-gesangen 
En veel liedren zijn verheugd. 
's Heeren lof dus uyl geklonken 
sal ons soet en lieflyk zijn 
meer dan daer men is beschonken 
met den allersoetsten wijn. 

Laet u ook mijn sang-gedichten 
In mijn Boekjes t'saem gesteld 
Daer toe wijslyk onderrichten 
Als gy dus malkaer verzeld 
'k Hebb' z'uyl liefde aen u gegeven. 
Haerloo mijn genegen buurd 
Alles is voor u geschreven 
Soo veel jaren als het duurd. 

//('/ iiiiiniicljc hij de Kluiiijcspol 
in /liiaiio 
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Olden Eyberg 

Olden Eyberg, wie kan weten, 
Ol'gy missehien soo mengt lieten. 
Om dat gy Oud Byberg /ijt 
En die naem hebt nagelaten. 
Als 't gebouw van kerk en straten 
Nieuws ge/.et wierd aen uw zijd'. 

Is uw kerkgang na gelegen. 
Langs vermakelyke wegen. 
Hard en effen als een deel. 
Wild hem dan met vreugd passeren, 
Lael u noyt daervan al'weeren. 
Voor iets anders dat u streel. 

Noch beseheid' ik en bedinge 
Als ik in uw buurte singe 
En met vraegjes onderricht. 
Komt dan liei'lyk bij malkander. 
Dat gy d'een zowel als d"ander, 
In 't gezelschap word gesticht. 

't Brengt genoegen en gewin toe, 
heeft er iemand noch geen zin toe, 
leyd dien ook al soetjes aen. 
Dat hy 't eerst komt zien en hooren, 
't sal misschien hem soo bekooren, 
dat hy meermaals mee wil gaen. 

Lieve, doet het met u allen. 
Niet om nu slechts in gevallen, 
Maer meest om uw eygen best. 
Niet uyt vrees of als gedwongen, 
Maer door liefde sterk gedrongen, 
Ein vrywillig aengeprest. 

'k Sal met u aldus te leeren, 
niemands geld of goed begecren, 
'k Soek het uwe niet, maer u. 
'k Stel hel aen uw eygen oordeel, 
soek ik ook van u myn voordeel? 
Blijft van my vry altijd schuw. 

Olden Eyberg, neemt in 't goede. 
Wal ik,o|irecht van gemoede. 
En uyt lieide voor u doe. 
Soo gy na mijn wel behagen. 
My wat goeds weer toe wilt dragen, 
Draegt gy weder-liefde toe. 

Prent uit Willem Sliiiiers Soiiier- ci> 
Winter lieven 
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Mallem 

Mallem, wacrdstc na-gebuuren 
Die by ons ter kerken hoord, 
Ik verheug my t'allen uuren 
Om uw yver tot CJods woord. 
Als de klokken u maer roepen. 
Trekt gy legen 'l laelst geluyl 
In 't gemeen met heele troepen 
Vrolyk en eenparig uyl. 

'k Sing met lust van u o Mallem, 
Stemt tesamen in met my. 
Dat het al de luehl door gallem 
'k Segg' het sonder vleijery, 
(iy sijt mijne vreugd en kroone 
Daer ik moedig roem op draeg. 
Is 't dan vreemd dat ik betoone, 
Hoe uw yver my behaeg'? 

Waerom soud ons sulks niet passen 
Siel men met, hoe '1 snood geboeft 
Aen malkand'ren hangt als klassen 
En int quade t'saem vertoeft? 
Waerom souden dan de vromen. 
Tot betraehting van het goed, 
Ook niet vriendlyk t'samen komen 
Met een hart en een gemoed. 

Dus tesamen neer geseten, 
In den ronden kring by 't vier, 
Met een vry en bly geweten, 
Maken wy reeht goede eier. 
Maer wanneer wy 's zomers komen, 
met meer volks en met mooy weer, 
onder schaduw van uw boomen, 
dat verheugd ons noch veel meer. 

Om met u vermaek te stichten 
Selfs wanneer ik van u ben. 
Schenk ik u mijn Sang-gedichten, 
't Afdruk van hert en pen. 
Leeft en smgt met aengenaemheyd. 
Sticht en onderricht malkaer. 
Heeft er een wat meer bequaemheyd. 
Dat z.ij voor u allegaer. 

Wie niet lesen kan die hoore 
Wie niet singen kan die spreekt 
Doch 't en ga niet slechts m d'oore 
Maer 't herte werd ook week 
Mallem uytgelesen hoekje 
Die uw liefde toond aan my 
Neemt in dank weer aen dit Boekje 
En gedenkt 'r mijner by 

Denkt er mijner by, veel jaren. 
Als ik lang al ben verrot. 
Segt dan somtijds: o! hoe waren 
Wy tesaem verheugt in God. 
Kan ik dan niet tot u spreken, 
Met mijn mond en rond als nu, 
Lael dit boek u dan noch spreken 
Soo rukt my geen dood van u. 

Selfs ook uw nakomelingen 
Die noch niet geboren/ijn, 
Konnen soo eens spreken, smgen. 
Of iets horen van het mqn' 
\\)l dat wy hier na al t'samen 
Gantsch volkom'lyk zijn vereent. 
En niet dan Gods lof beramen, 
In de Ilemelsche (iemeent'. 
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'tLoo 
Loo, gy moet ook in den rang 
Van mijn sang. 
Dacr ik onse kerspels iuyden 
Elk bijzonder in een hoek 
Mee besoek, 
Oost en west en noord en /uyden. 

IJw gcnegenheyd lot my 
Maekt my biy. 
En ik wenseh, dat gy mocht weten. 
Hoc 'k uyt waren liefde siicht. 
Na 't gehucht, 
Daer gy syt soo kleyn geseten. 

'k Hebb' de wereld als een riet, 
buy ten iet, 
binnen niet, lang afgekeken. 
IMI by al wat mettei' daet, 
Haest vergaet. 
Door bevinding vergeleken. 

Hierom heelt een Christen winst, 
Daer hy minst. 
Is verlegen hoe sijn oogen. 
Voor al dat bedrieglyk mooy. 
En getooy. 
Sullen werden afgetogen. 

Als wy by u met gemak. 
Onder 't dak. 
Van de blaeuwen hemel singen, 
Datterelk van vrolyk werd, 
Daer is 't hert, 
in den hemel best te bringen. 

Hoe gelukkig wacr u stand, 
Dus op 't land. 
Kond gy u geluk recht kennen. 
En mei God macr onnnegaen. 
Om voortaan. 
Meer en meer aen hem te wennen. 

't CJeen gy hebt, dat houd wel vast. 
Jesus last 
Is gemakkelyk te dragen. 
En sijn jok is licht en sacht, 
Mids sijn kracht 
Ons in alles sell's wil schragen. 

Frent uit Willem Sluiters Buitenleven: 
Predikant op bezoek bij oo tastend e hoeren 
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Holterhoek 

Hoherhoek, hoe kleyn gy zijt, 
Gy mackt my al mee verbHjd. 
Als gy nadert en vergadert 
Daer ik in uw buurte maer 
Kom besoeken d'een of d'aar. 

'k Sing u mee een Liedje toe, 
als ik d'andre buurten doe. 
Holterhoekje neemt dit Boekje, 
Vol van geestelyk gesank. 
Door my selfs gemaekt, in dank. 

Laet het noyt weer van u gaen. 
Kond gy 't selve niet verstaen. 
Of niet lesen, 't sal doch wesen. 
Tot bewijs aen ieder een, 
Hoe 'k u hertlyk min en meen. 

Wat gy zelve niet en vat 
Sal de jeugd uyt onse stad, 
U wel zeggen en uytleggen. 
Soo gy my en haer bezoek 
Geern hebt in den Holterhoek. 

Dat een aer verheven schijn. 
Ik wil met u nedrig zijn. 
Liever singen met geringen 
Dan na hooge dingen staen 
Die mijn ampt niet aen en gaen. 

Maer leeft gy dus ook in kleen. 
Met de eygen staet tevreen. 
't Groot en heerlyk schijnt begeerlyk 
maer veel moeyte, sorg en last, 
isser in 't gemeen aen vast. 

Die zich na geringen stand, 
Buyten nijd en strijd op 't land 
Met genoegen weet te voegen, 
Isser vry wat beter aen. 
Kond gy sijn geluk verstaen. 

Soo sal ik mijn leven lank, 
Met een dierbaer lof geklank. 
God daerboven hertlyk loven. 
Om uw yver liefd' en deugd, 
Daer gy meest my door verheugd. 

Gedenl\.steen uit 1953 in zuidwestgevel 
van de Oude Mattheuskerk 
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Hupsel 

Hupsel, houd u hups en cierlyk, 
Dat gy om uw hupse deugd, 
Waerlyk Hupsel hicten meugt: 
Draegt u sedig en manierlyk, 
Dat elk een uw hupsheyd roem. 
En van hups u hupsel noem (2x) 

Woont gy schoon wat van de kerk af, 
Schikt het, dat gy op uw tijd, 
's Achtermiddags daer weer zijt, 
Maekt er slechts gewoont' en werk af. 
Om u van u disch te spoen 
En met hemels kost te voen. 

't Is mijn vreugd en wel behagen. 
Dat ik somtijds u besoek 
Hupsel, in uw hupsche hoek. 
En sal nimmermeer vertragen, 
Waer ik immer met het myn, 
U voortaen ten dienst kan zijn. 

Schoon ik als de dagen korten. 
En de weg word vuyl en nat. 
Koud en windig, week en glad. 
Mijne bykomst op moet schorten, 
't Schort dan aen myn liefde niet, 
Maer aen tijd, gelyk gy siet. 

Of ik selfs wel, sonder schromen. 
Tegen weer en wind kan staen. 
En door dik en dun wil gaen. 
Om aldaer by een te komen, 
Mijn gezelschap schroomt ervoor 
En het kan der soo niet door. 

't Vreest vooral voor 't overvallen 
Van den avond, mids de tijd 
Ons al stillekens ontglijd. 
Als hy met een soet gevallen 
Dus in Hupsel word besteed, 
't Word dan duyster eer men 't weet. 

Neemt mijn Boekjes 't saem in dank aen, 
Isser onder u een man. 
Die daer uyt iet lesen kan. 
Schikt u by hem op de bank aen. 
En hoort toe, of singt te saem, 
Zijt gy daertoe ook bequaem. 

Of men juist geen fraaie stem heeft 
't Komt daer op by God nuiet aen. 
Die het herte kan verrstaen. 
Dat de meeste kracht en klem heeft. 
Doet u beste by malkaer 
Met het een gesang op 't aer. 

Laet het als een regen druypen, 
Op uw zielen allermeest, 
't hert ontsteken door Gods Geest 
sal my ook in Hupsel huppen 
en opspringen van geneugt. 
Wel bekoom' ons dese vreugd. 
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Gemeynte van Eybergen 

Laet de wereld los van sinne 
Singcn, met veel lust en vreugd, 
Van onkuysche iiefd' en minnen, 
Tol bekoring van de jeugd. 
Ik hebb 'alsoo groot verlangen 
Dat ik met een kuysch gemoed, 
U mijn vreugd- en liefdesangen 
Steeds toesingen mag soo soet. 

Loons genoeg hebb' ik te hoopen, 
Soo 'k dan sic, dat 'k niet om niet 
Hebb' gearbeyd noch geloopen, 
Hierom acht ik geen verdriet 
Noch geen moeyelyke dingen. 
Als ik mijnen dienst alleen. 
Mag met vroiykheyd volbringen. 
En met vreugde u besteen. 

'k Soek u alle rijk te maekcn. 
Niet met schatten deeser aerd. 
Die door my en mijne zaken, 
Nimmer sullen zijn vergaert. 
Maer met geestelyke gave. 
Die men van den hemel erft, 
Die begeerge zielen laven. 
Die men mee draegt als men sterft. 

'k Hebb' u lief en moet u prijsen. 
Om uw liefd'en vriendlykheyd. 
Die gy my soekt te bewijsen, 
Soo gewillig en bereyd. 
Maer uw lust om 't woord te hooren. 
En het blijkelyk bewijs. 
Dat gy daerdoor zijt herbooren. 
Is mijn soetste drank en spijs. 

Laet ons God alhier soo loven, 
Dat wy namaels sijnen naem, 
Ook verheerlyken daerboven. 
Met veel duysend englen t'saem. 
Daer het alles sonder vreesen, 
Sondcr moeyt' of arrebeyd. 
Vreugd' en liefde sang sal weesen, 
In der eeuwen eeuwigheyd. 

Gebrandschilderd ruitje uit de tijd van 
Willem Sluiter in de consistoriekamer van 
de Oude Mattheuskerk 
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Eibergse berkelschippers gezocht 

Sommige mensen hebben iets met berkelsehippers, mogelijk omdat deze 
beroepsgroep uit het verleden een gevoel oproept van romantiek, avontuur en 
een vrijgevochten leven. De schrijver Hendrik Odink heeft in zijn boek Land en 
Volk van de Achterhoek een hoofdstuk hieraan gewijd, getiteld "Berkelschip
pers in de negentiende eeuw". 
Hij geeft hierin een indruk van het belangen, de omvang en neergang van de 
scheepvaart op de Berkel. (In 1820 nog door 64!!! schepen bevaren.) Tevens 
geeft hij een opsomming van de berkelschippers, die hij tegenkwam in een offi
ciële opgaaf uit 1820, uit een opgaaf van Luitenant Starink en enkele andere 
namen uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Ik heb hiervan alleen de 
namen van de Eibergse berkelschippers overgenomen, (zie pag. 22) 

Ook de Eibergenaar R.E. Wiggers heeft iets met berkelschippers, in het Oostgel
ders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek uit 1984 staat een over
zicht van Eibergse berkelschippers. In dit overzicht staan tevens de geboorteda
tum en -plaats, de naam van de echtgenotes, de huisnummers en de buurtschap
pen waar de schippers in Eibergen woonden. 

Omdat in de lijst van Odink en ook die van Wiggers, nogal wat namen staan die 
nu nog in Eibergen en omgeving voorkomen, heb ik beide lijsten samengevoegd 
tot één en ze tevens in alfabetische volgorde geplaatst. Degene, die vermeld 
werd in de lijst van Odink werd gemerkt met O en wie werd vermeld door Wig
gers werd gemerkt met W. Beide komt ook voor. 

Als u nieuwsgierig bent of een van de hierboven genoemde personen familie 
van u is, dan is dit na te zoeken in de Geboorte-, Trouw- en Overlijdenboeken 
van de Gemeente Eibergen, aanwezig in het Gelders Archief in Arnhem telefoon 
026-3521600 of het Strcekarchivariaat te Doetinchem telefoon 0314-377171. Er 
is daar altijd wel iemand die u op weg helpt. 
Kijk ook eens op www.genlias.nl hier vindt u voor Gelderland voorlopig alleen 
nog de trouwaktes, maar er wordt hard gewerkt om de geboorte- en overlijdens
akten in te brengen. 

Trouwens wanneer u de nieuwe Eibergse berkelzomp met behulp van zijn hulp
motor of zeilend met de wind in de rug voorbij ziet komen, dan is het goed om 
te weten, dat vroeger de scheepvaart op de Berkel een hachelijke onderneming 
was. Problemen waren toen de zandbanken, de lage bruggen en saboterende 
boeren. Hiervan zullen de huidige berkelschippers weinig last meer van hebben. 
Maar door de sterke stroming was toen het varen tegen de stroom in het grootste 
probleem. De schippers moesten dan het zeel om het middel binden en als een 
paard aan de lijn zeulen en dat zie ik de huidige berkelschippers met hulpmotor 

http://www.genlias.nl
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Albert Abbink 
Evert Jan Abbink 
J D Abbink 
G Abbink 
Hendiik Jan Assink 
Toone Bals 
Arend Jan Boeynk 
J Boeynk 
Berend Bremer 
Geertruida Eilhart 
Jan Hagens 
Bastiaan Hanneman (Waldijk* )̂ 
Jan Honhof 
J D Koeslag 
Joannes Bernardus te Koppele 
Hermanus Koppelmans 
Jan van der Las 
Jan Loodeweeg 
Jan Hendiik Loodeweeg 
A Looman 
B Looman 
GJ Morsink 
Herm Mullers 
Jan Mullers 
Niessink 
Gerrit Oonk 
Albert Pelle 
Hendrik Floris Pelle 
Jan Pellen 
Willem Mannus Jacobus Potters 

Gcrrit Jan te Riet 
Derk te Scheggert 
Jan Hendrik te Scheggerd 
J W Schoonhuis 
G te Spenke 

(W) 
(W) 

(0) 
(OW) 
(W) 

(0) 
(W) 
(0-W) 
(W) 
(W) 
(W) 

(0) 
(W) 

(0) 
(W) 
(W) 

(0) 
(W) 
(W) 

(0) 
(0) 
(0-W) 

(0) 
(W) 

(0) 
(W) 
(0 W) 

(0) 
(W) 
(W) 
(W) 
(W) 
(0-W) 

(0) 
(0) 

W Steenmans 
Arent Stoffer 
Hendrik Ulenbelt 
Bastiaan Hanneman Waldi|k 
Gerrit Wamel ink 
Chnstofter Wansink 
Gerrit Jan Wansink 
Ant terWeeme 
Beicnd Hendrik ter Weeme 
Geirit ter Weeme 
Gerrit Jan tei Weeme (2x) 
Gradus ter Weeme 
Hend terWeeme 
Jan tei Weeme 
Manus ter Weeme 
G Wennink 
Heniicus Wennink 
Jan Derk Wennink 
Jan Willem Wennink 
Gemt Hendrik Wennink 
Albeit Wevers 
Gerrit Jan Wevers 
B Wientjes 
Arnold Winkler 
Gemt Jan Wissink 
Jan Wissink 
Martinus Wissmk 
Chnstoffel Wolfs 
Gerrard Wolfs 
Gerrit Jan Wolfs 
Rinzes Wolfs 
Arend Wormeesters 
Berend Hendrik Wormeesters 
Hendrik Wormeesters 
Stoffer Wormeesters 

(0) 
(0) 
(OW) 

(W) 
(W) 
(W) 
(W) 

(0) 
(W) 
(W) 
(W) 
(OW) 

(0) 
(W) 
(W) 

(0) 
(OW) 
(W) 
(W) 
(W) 
(0-W) 

(W) 
(0) 
(OW) 
(W) 
(W) 
(W) 
(W) 

(0) 
(W) 
(0-W) 
(0-W) 

(W) 
(W) 
(W) 



-23-

nog niet doen. Kortom, het was bloed, zweed en tranen, weinig romantisch dus. 
Maar dankzij de buitenboord motor hebben de berkelschippers ook hiervan geen 
last. 

Toch blijft het varen op de Berkel, ondanks alle verbeteringen, een riskante 
onderneming. Als Jan Hendrik te Scheggert van bovenstaande lijst nog leefde, 
dan zou hij dat kunnen bevestigen. Hij leed namelijk schipbreuk bij Oldenkotte 
en verdronk met schuit en al. De nieuwe generatie berkelschippers is dus 
gewaarschuwd. 

Bronnen en literatuur: 
Land en volk van de Achterhoek. Hendrik Odink 
Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 1984 
Varen waar geen water is. Drs. G.J. Schutten 
Uit den Achterhoek. H.W. Heuvel 

Gerrit Klavers 
Arnhem 

Een reggezomp uit 
Nijverdal. Reggezomp 
en berkelzomp waren 
identiek 
(foto uit: 
Die Berkelschijfahrt 
door Hermann Terhalle) 
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Ons Zoekplaatje 

Ditmaal is ons zoekplaatje een foto uit een oude doos van Dini Slagter-Burgers. 
Een foto met kinderen, waarvan zij als enige (op de voorgrond) een donker 
pakje aan heeft. Ook valt het op dat het groepje van 16 kinderen, slechts één 
jongen telt, en de anderen zijn allemaal meisjes. Ze kan zich weinig meer herin
neren waar en waarom deze foto gemaakt is. De foto stamt uit het midden van 
de jarig dertig. We doen een beroep op onze lezers, ons te helpen bij het zoeken 
naarde namen. 

Wie kent één of meerdere personen? 
Waar en wanneer is deze foto gemaakt? 
Kan iemand iets vertellen over dit groepje kinderen? 

Reacties, graag schriftelijk, zijn welkom bij: 
J. Baake 
Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161VBNeede 
Email: fambaake@hetnet.nl 
Tel.: 0545-291310 

mailto:fambaake@hetnet.nl
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Boerenbruiloft in optocht Volksfeest Rekken in 1932. 

In ons vorig Old Ni-js riepen we de hulp in van onze lezers ons te helpen aan de 
ware identiteit van de personen die zo netjes gekleed waren en waarbij het lijkt, 
dat zij in een teeststcmming zijn. Eigenlijk vroeg ik naar de bekende weg, want 
de boekjes waren nog maar amper bij de leden of ik kreeg al een e-mail binnen 
van Annie Kok uit Ruuiio en Dini Wevers-Floors uit Rekken met de mededeling 
dat deze foto ook stond in het boekje Oud Rekken in Beeld. Een uitgave van de 
HKE naar aanleiding van een grote expositie van meer dan duizend foto's van 
Rekken en de Rekkenaren uit de periode 1870-1970, in november 1993. Ook 
kreeg ik nog een reactie van Arie Abbink uit Eist die namens zijn moeder mw. 
Abbink-Rexwinkel een persoon dacht te herkennen. 
Het gezelschap van bovenstaande foto deed mee aan de optocht van het Rek-
kens Volksfeest van 1932, waarbij een boerenbruiloft werd uitgebeeld. De per
sonen zijn v.l.n.r.: H.Wuestman, G.Grooters, W.Geukes, G.Schut, Dina Floors, 
Rieka Grooters, Ida Tankink, Johan Floors, Bart Floors en Fred Tankink. 

Oktober 2005, Johan Baake. 
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Jeugdherinnerin^en van Anneke Wansink 
(van Geerdink in Hupsel) 

Opnieuw een veihaal van Anneke Wansink van Geeidink (geb 1920) Een liei 
fend tijdsbeeld over het naai school gaan van kindeien die vei van school woon 
den in de |aien twintig van de voiige eeuw (ledactie ON) 

Op wej» naar school 
Een van mi|n oudste herinneringen is de dag waaiop mi|n andeihall |aar oudeie 
zusje voor het eeist naai school moest 
Wi| waren als de "kleint|es" altijd samen, / i | was mi|n speelkameiaadjc Toen ik 
uit bed kwam om ongeveei 8 uur, was Gei da weg "Waor is Gedda toch '" vroeg 
ik aan mijn 9 jaar oudere zus Dina "Naoi schoole", /ei Dina "Waoi is schole'" 
vroeg ik "In Eibaigen", /ei Dina hn /o /euide ik nog even dooi totdal Dina 
me meenam de lange deel over, achtei ovei de Bi ink, een eindje hel pad op tot 
bij het hekke "Kiek dee kante oet, nog veurbiej de Molle en nog volle wietei, 
daor IS Eibergen", /ci Dina De Molle, |a dat wist ik wel, daar op de Moilenbul-
ten bi| tante Dina was ik wel eens geweest met Gedda en Bels (on/e oudere 
bioei) Die kant uit gingen 's /ondags ook de gioten in hun zondagse kleien als 
/e naai de karke gingen Toch ging ik Gerda roepen, /o haid ik kon, schreeuwde 
ik "Gedda, Gedda" "Neen /ei Dina, dat kan /e neet heur'n, hoo had aj ook 
schreeuwt, want dat is vol te wied weg, kom noo gauw weer naoi hoes en ze 
kump vanaovond wa weer in hoes" Toen moest ik bi) Dina aan de hand weer 
terug naar binnen Maor och wal duuide die dag lang, die eerste dag /ondei 
Gedda Toen Geida eindeli|k na 5 uur 's middags aan de hand van Bels weer 
thuis kwam, was ik zo bli) dat ik meteen op haai allcwam mei zoveel viagen, 
wat ze op schole toch de hele dag gedaan had enz Maar Gerda was veel te moe 
om naar die kleine druktemaker te luisteren, want Gerda was pas 5 '/2 jaar toen 
ze al zo vioeg de deur uit moest om ongeveei vijf kwaitiei op de klomp)cs naar 
schooi te moeten lopen /even uui uit bed gehaald (ze moesten haai waai schijn
lijk nog wakkei maken), kommetje hete thee, een stukje veile jwnnenkoek, géén 
melk erbij en geen brood Om kwart voor acht de deur al uit om tegen negen uur 
bij school aan te komen Vooi een kind van 5 '/2 een waie maiathon en dat op de 
klompjes En in de middag van luim hall vier tot vijl uui die weg teiug Boven
dien had Geida nogal zwakke beentjes, ze had ais peuter Engelse ziekte gehad, 
waar ze enigszins kiomme beentjes van had en heeft gehouden 's Winteis gin
gen we, ik latei ook, met donkei al van huis om laat in de middag bij 't donkei 
pas weei thuis te komen Ot het nu stormde, regende, hagelde of sneeuwde, we 
ploegden er altijd door Ik kan me niet herinneren dat we ooit om het allerslecht
ste weer thuis mochten blijven We waien dan ook dooilojiend zwaar verkouden 
en ik moest veel hoesten, maai dal hooide ci allemaal bij Bei lus dioeg een 
manchester boterhamzakje, waai in vooi alle due de boterhammetjes zaten Ze 
zaten gewikkeld in krantenpapiei Het waien twee biuine sneetjes met als beleg 
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HoerderiJ (leerdink in I9JJ i>ehouwd door (ierril Jan Wansink onder acui de llupselse Es. 
Wansink hel deze fieheel nieuwe boerderij mei modern woonhuis ernaasi houwen op zo'n 
200 meier van de oude boerderij die huig slond. De oude boerderij mei seluiur werd loen 
afgebroken. Inmiddels is hel woonhuis door de huidige bewoners, hel eehipaar Ter Agler-
Saahink, vervangen door een nieuw huis. (jblo j'anülie Ter Agier) 

boter en roggebrood. Als er 's winters geslacht was kwam er een plakje balken-
brij tussen of gebakken bloedbrood (heerlijk vonden wij dat). 
's Winters gebeurde het nogal eens dat we doornat verregend bij de school aan
kwamen en dat het water in de klompen stond. Die mochten we dan onder de 
verwarming zetten. De zwart sajetten kousen waren kletsnat, maar aan natte- en 
koude voeten moest je maar wennen. Een kniesoor die daarover klaagde, dat 
durfde dan ook niemand. Tussen 12 uur en 12.30 uur was er de boterhamsehool. 
Alle kinderen die van verre kwamen, en dat waren de meesten, werden dan in 
twee lokalen gepropt met drie op een bank. Eén juf of meester was aanwezig om 
met gebed te beginnen en dankgebed te eindigen. We mochten dan wel met 
elkaar praten, leder at zijn droge boterham gretig op, drinken was er niet bij, 
geen melk, zelfs geen water. (Schoolmelk bestond toen nog niet). Na de boter
hamsehool renden we allen naar één van de twee schoolpleinen waar een pomp 
of een kraan was. We verdrongen ons om de kraan, ieder vulde zijn handen en 
slurpte het heerlijke koude water uit de handjes, de dorst was groot. Verder kre
gen al die hoerenkinderen dan ook de hele dag niets te drinken en we vonden 
het allemaal normaal. 
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Beweging en buitenlucht 
dat kregen we wel. Behal
ve twee keer per dag die 
lange voettocht deden we 
op de speelpleinen allerlei 
loop- vang- en springspel-
letjes. Er werd wat afge-
rend, waar ik altijd met 
hartelust aan meedeed. Ik 
was een heel druk en 
actief kind, in tegenstel
ling tot Gerda, die was 
dikwijls moe en lusteloos. 
Ze leed vaak aan migraine 
en dan moest een van de 
grote jongens uit de hoog
ste klas haar op de fiets 
naar huis brengen, soms 
om half drie al. Door dit 
alles kwam het leren bij 
Gerda kennelijk in de 
knel. Vooral bij rekenen 
moest /e zich te erg 
inspannen, dat kon ze dan 
ook slecht, zij haalde nooit 
de hoge cijfers die haar 
twee zussen en broer haal
den. Maar Gerda at dan ook heel slecht, we noemden haar de kieskauwer, er was 
veel wat ze niet lustte. Natuurlijk kreeg ze dan niets anders, ze moest maar 
gewoon eten wat de pot schafte, dat moest iedereen. Trouwens . . . echt goed 
koken kon die arme grootmoeder ook niet. Elke soort vlees van het geslachte 
varken werd gekookt, nadat het maanden in de zoutton had gezeten. Vers vlees 
hadden we eigenlijk nooit en dat vlees gebraden kon worden daar had grootje 
nog nooit van gehoord. Over de aardappels ging altijd een karnemelksaus met 
een scheut spekvet erin. Maar als je nooit iets lekkerders hebt gegeten dan vond 
je ons lieve grootje haar pot best lekker, behalve Gerda dan. Bijvoorbeeld die 
heerlijke karnemelksepap die we aten voor we naar bed gingen vond iedereen 
lekker, maar Gerda lustte ook die pap niet. Dus ging ze meestal met een lege 
maag naar bed. Ook Bertus was dol op die karnemelksepap, wij aten er wel twee 
borden van. Bertus was net als ik, tamelijk dik en klein. Bovendien had hij een 
mooi lief gezichtje, een echt knap jongetje. Dat laatste kon je van mij niet zeg
gen. Ook Gerda had een mooi fijn gezichtje, een tenger meisje, eerder mager 
dan tonnetje rond, zoals ik. 

Willem Sluiterschool met pomp. 
(fotocollectie Museum De Scheper) 
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AcIiIcmaiKicht van Willem Sliiilci school, (fotocolla m I'HUM'UIII De Sc lieper) 

Zondags kregen we een soort groentesoep en zelfs een toetje, namelijk een 
dikke maïzena pudding met een beetje suiker erin. Dat vond zelfs Gerda lekker. 
Een enkele keer droge rijst (kurkdroog) met suiker, dat was een enorme tracta-
tie, want er kwam ook nog een klein klontje boter in. Zondagsmiddags was er 
een theebeschuitje bij de thee, alweer zo'n enorme tractatie, we kenden geen 
zoetigheid als snoep, zelfs jam op brood hadden we nog nooit gezien, kaas trou
wens ook niet. Als er iemand jarig was werd hij of zijn 's morgens gefeliciteerd 
en dat was je hele verjaardag. Wel mochten we, later pas, op school tracteren, 
omdat alle kinderen dat deden. Tegen vijven kwamen we van school thuis en om 
vijf uur hielden de boeren vesper, de vijfuur broodmaaltijd. Dan haalde groot
moeder een grote pot aardappelen die 's middags was overgebleven uit haar bed 
onder het dikke dekbed vandaan en dan aten wij tijdens de vesper onze warme 
maaltijd, meestal stamppot. Verse groenten kregen we nauwelijks, wel 's zomers 
sla met bieslook. We kregen vijf dagen per week opgewarmd eten en dat acht 
jaar lang, in de groei-jaren van hel kind. Melk oi' een ei kregen we nooit, thee 
koffie en pap wel. Maar in de tijd dat appels en peren begonnen te rijpen gingen 
we 's morgens gauw even naar de appelhof om afgevallen appels te zoeken, die 
aten we op weg naar school op. Veel groene appels en peren aten we, ook bes
sen. Het gevolg was dat vooral Bertus en ik in die tijd vaak diarree hadden, 
maar ook dal vonden we normaal. In de herfst als op de hoge Hupselse Esch, 
waar we altijd doorheen liepen naar school, hel land vol stond met knollen, dan 
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plukten we op de terugweg van school de knollen uit de grond, draaiden hel loof 
eraf, haalden ze door het natte gras om ze schoon te krijgen en dan knaagden we 
als konijnen de schil eraf en dan was het smullen. We hapten gretig in die harde 
knollen, heerlijk vonden wij ze, behalve Gerda natuurlijk. Zo vulden we toch 
wel ons vitaminetekort aan. Hetzelfde deden we ook met de dikke winterpenen 
die de boeren op de Esch verbouwden. Als het koren rijp was plukten we de dik
ste aren eraf, wreven ze door de handen totdat we de dikke roggckorrels over
hielden, ook die smaakten heerlijk. Dus, onderweg vonden we al heel wat te 
eten . . . ! Thuis konden we de dorst dan bij de pomp lessen. 
In die tijd stonden de korenvelden nog vol blauwe korenbloemen. Op de terug
weg van school plukten we ze en vlochten de meisjes er kransjes van, die legden 
we over het hoofd, prachtig vonden we dat. Ook van de pikkers die in pollen in 
de weilanden stonden vlochten we armbandjes. We waren echte natuurkinderen. 
Als enig meisje speelde ik graag voetbal met de vier buurjongens waar wc ook 
mee naar school liepen. In het weiland naast onze boerderij, het oude Geerdink, 
hadden we ons voetbalveldje. De jongens hadden twee goals afgebakend, door 
middel van twee grote stenen, daartussen mocht ik dan staan als keeper, in de 
andere goal stond een van de jongens. Een wat grotere (dan normale ballen) 
bruine rubberbal was onze voetbal Een diameter van ± 13 cm, maar voor ons 
was het een echte voetbal. Sjonge wat heb ik me vaak op m'n buik laten vallen, 
want de bal tegenhouden was een heel ernstige taak voor me . . . ! 

Klassefoto Willem Sluiwrschool 1929 met juffrouw Roosenhoom en 
meester Van Gorcom. (fotocollectie museum De Scheper) 
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Ik deed het nog beter dan die ene jongen, die kon niet hard genoeg lopen, maar 
Johan was altijd in alles de beste en ook steeds de initiatiefnemer. Ook mocht ik 
soms zelf voetballen dan moest een ander keepen. Ik schopte wel met mijn klei
ne klompjes en mijn korte beentjes af en toe de bal in de goal. Wat hebben we 
daar samen enorm plezier gehad op ons voetbalveldje. Bertus en Gerda deden 
nooit mee aan zulke wilde spelletjes, trouwens ze konden ook niet hard genoeg 
lopen, ze hadden blijkbaar geen energie genoeg, waren totaal niet actief. Moet u 
weten, we deden alles op de klompen ook voetballen en zo maar een balletje 
trappen en dat gaat prima, ze zijn immers veel harder dan leren schoenen. 
Op de terugweg van school deden wij allerlei spelletjes. We waren met een heel 
groepje kinderen waarvan ik de jongste en de kleinste was. 's Zomers knikker
den we midden op het fietspad, fietsers zagen we bijna nooil. Gerda deed daar 
ook aan mee en ook aan het grond verkopen. Dat was een favoriet spelletje. 
Johan, die altijd een zakmes bij zich had en onze initiatiefnemer was, trok met 
het mes midden op het pad een grote rechthoek waar we allen zo maar op de 
grond omheen zaten. Dat was het "land dat te koop was". "Wie wil een stuk 
grond kopen?", vroeg Johan. Wie het eerste riep moest het mes ergens binnen 
die rechthoek in de grond werpen, het moest wel rechtop blijven staan anders 
ging je koop niet door. Johan trok dan met het staande mes een spoor naar de 
grens van het land. (binnen die rechthoek) en dat stuk of die hoek had jij dan 
gekocht. En zo kreeg ieder een beurt tot alle land was verkocht. Het leuke en 
slimme zat hierin om het mes zodanig te kunnen werpen dat je een zo groot 
mogelijk stuk grond kon verwerven. Echt een spel voor hoerenkinderen. In dat 
soort begrippen werden wij grootgebracht. 
Ook slootje springen, over fietspaaltjes springen en bokspringen (haasje over) 
waren leuke spelletjes waar ik meer aan meedeed dan Gerda. Ik was een druk 
kind en hield van wilde spelletjes. Gerda juist niet, maar omdat ik erg klein was 
vergat ik wel eens dat de slootjes waar de grote jongens over sprongen, voor mij 
te breed waren. Ik haalde dus wel eens een snoek (natte voeten halen), maar dat 
gaf alleen maar nog meer pret. 
Het was waarschijnlijk in mijn tweede schooljaar dat het op een koude winter
dag de hele middag had gesneeuwd. Toen we naar huis liepen waren de smalle 
weggetjes bijna onbegaanbaar. Eindelijk op de Hupselsc Esch aangekomen was 
er geen verschil meer tussen land of weggetje. De grootsten liepen voorop over 
het land, zij wisten dat het pad zo diep was en geheel gevuld met sneeuw, daar 
zouden we niet meer uitkomen. We ploegden wel tot ver over de knieën door de 
sneeuw, ik tenminste wel met mijn korte benen. Ik kon het niet meer bijbenen, 
ik bleef achter. Een ieder had voor zichzelf genoeg moeite om staande te blij
ven, bovendien stond er een harde strakke, koude wind. Ineens struikelde ik een 
beetje voorover en daar stond ik op handen en voeten diep in de sneeuw, waar
schijnlijk was ik in het diepe weggetje terecht gekomen. Bijna alleen mijn romp 
en mijn hoofd staken nog boven de sneeuw uit. Ik riep, maar niemand hoorde 
me, mede door de wind. Ik kon mezelf niet omhoog duwen en arm noch been 
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//) dl' klas bij jitjjroiiw Sniil. Midden voonian Appw iiijshers. Rechts luuist Item Herman 
Mengerink en Berlus Oitdcnanipsen. (Jotocollectte museum De Scheper) 

verzetten. Gelukkig duurde dat maar even, toen hoorde ik een stem achter me en 
werd ik in m'n middel gepakt en veilig hoog op de schouders ge/et van een man 
die zei: "Goh, kleine Anneke, daar kwam je alleen niet meer uit". Wat was ik 
blij dat Bernard van de Doeve (een buurman) toevallig achter ons aankwam 
lopen en me uit de benarde positie redde. Ook hij kwam te voet uit Eibergen en 
hij heeft me veilig thuisgebracht. 
Het gebeurde een enkele keer dat het 's winters 's nachts erg had geijzeld, alles 
buiten was puur ijs. Voor ons was dat dolle pret, de hele weg van huis tot school 
betekende dat voor ons heerlijk baantje glijden. We waren veel te vroeg bij 
school, want het ging veel vlugger dan lopen. We waren erg gehard en zagen 
nergens tegenop, tegen geen enkel weertype. Was ons leven ondanks onze chro
nische verkoudheid en we erg moesten hoesten, blalïcn noemden we dal, welk 
weertype het ook was, we trokken er elke morgen in 't donker vroeg op uit. 
Meestal hollen om warm te blijven. Toen we wat groter werden namen we 's 
morgens de schaatsen mee naar school. Na schooltijd holden we over de oude 
spoorlijn naar Hupsel om eerst een uurtje op de Ballastput te schaatsen, al kon
den we er nog niet veel van. Die schaatsbaan was niet ver van onze boerderij. 
Ja, wat dat betreft waren we vrije kinderen. 
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Naar de tandarts 

Voor op de deel naast de waskamer was een leuk rommelig kamertje. Het was 
de timmcrkamcr. Een lange tafel /at vast aan de muur en daarop allerlei klein
en groot gereedschap. Ook aan de muur hing van alles. Daar mochten wc niet 
aankomen. Als vader daar bezig was viel daar veel te snutïelen. Maar alleen al 
aan de slinger van de vaste bankschroef slingeren vonden wc al heel leuk en dat 
mocht. 
Vaders allernieuwste gereedschap was een piepklein nijptangetje, niet langer 
dan ±10 cm. Dat was het snoezige "biggentangetje". Als er een grote toom big
gen was geboren, dan moest dat tangetje dienst doen. Vader zal dan in de tim-
merkamer op een gammel oud stoeltje. Dina en Bcrtus droegen om beurten een 
klein biggetje aan en legden het bij vader op schoot en dan begon het. Gerda en 
ik stonden er met de neus bovenop . . . , want met dat hele kleine tangetje knipte 
vader de puntjes van de hele kleine tandjes uil hel hele kleine bekkie van dat 
hele kleine varkentje . . . Het arme biggetje gilde als een mager varken! Gerda 
en ik stopten de oren dicht, toch vonden we het heel spannend. Die tandjes 
moesten geknipt worden anders zouden de biggen in de tepels van de zeug kun
nen bijlen. 
Maar, Gerda en ik hadden ook wel eens een melktandje loszitten en hoe we ook 
peuterden, de tand kregen we er niet uit. "Grommoo, 'k heb ne tand lös zitten". 
Dan keek Grommoo ons in de mond en zei: "Gaol d'r maor met naor Va, den 
wet daor wal raod op". Je rende naar de deel: "Va, Va, ik heb ne land lös zitten". 
En ja hoor, weer nam vader plaats op het gammele stoeltje. Ik moest dan tussen 
z'n knieën komen staan en: "dool oe de mond maor lös". En jawel, weer kwam 
dat leuke kleine nijptangetje voor dag (waar misschien gister nog de var
kenstandjes mee waren geknipt . . .) En in één ruk trok vader handig je losse 
land uil de mond. We vonden het juist zó leuk, dat hij hel met hetzelfde biggen-
langelje deed. "Hier is ocwen land, laot-em Grommoo maor zeen". Mei m'n 
tandje in m'n handje rende ik naar de keuken. "Kiek es Grommoo, dit is mien 
land". "Oh, da's ne mooien", zei Grootje, maor . . . ze zei nog iels: "No moj um 
over oew heuf gooien en zeggen: Oh Lieve Heer, geef miej een nieuw landjen 
weer". Dal was voor ons als heel kleine kinderen een heel mooi ritueel. Dus dat 
deden we vol overgave. En werkelijk! Na enige tijd kregen we een mooi nieuw 
tandje weer . . . 
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Kiekebearnds Graads en Dieka 

Er rolde uit één van mijn boeken een uitgeknipt krantenartikel over "Kiekebe-
arnds Graads"en "Dieka", die op z'n Eibergs de winkeletalages van Eibergen in 
sinterklaassfeer bekijken en becommentariëren. Het is me een raadsel, wanneer 
dit knipsel, hoogstwaarschijnlijk uit Onze Gids, uitgegeven door de fa.Heinen, 
in mijn bezit is gekomen en al lezend vroeg ik me af, in welk jaar zich hun sin-
terklaasavontuur afgespeeld mocht hebben. Op het knipsel stond geen enkele 
aanwijzing. 
Maar tenslotte kwam ik er achter. Graads zegt op een gegeven moment , dat hij 
bij Wansing wil aanlopen om hem te "feelseteren met zien eersten en z'n ere
prijs voor 't vetpriezen". Toen was ik er achter. Slager Wansing ( Graads schreef 
Wansink, maar dat was de meubelmaker) woonde nog in zijn winkeltje aan de 
Kleine Hagen, waar nu "De Libertijn"is gevestigd. En zijn eerste kind Herman 
is in 1931 geboren, dus maakten Graads en Dieka hun tocht langs de winkels in 
november 1931. 
Er komen dan ook nogal wat namen van winkeliers in voor, die al lang uit het 
Eibergse middenstandsbestand zijn verdwenen.: o.a. Wapstra, later Reichman en 
niet Reineman, zoals Graads zei, schoenmakers Noldes (thans Woonidee), en 
Scholten, (thans apotheek), blauwverver Hesselman.( thans fietswinkel van 
Cees), Ter Weeme, Kieftenbelt, smid Weeink, drogist Ellerbeck, manufacturier 
Ebberink en ga zo maar door. Boekhandel Gellekink en schoenhandel Willem-
sen bestaan nog. Wc hebben het verhaal van 'Graads' omlijst met foto's van o.a. 
panden in de J.W. Hagemanstraat, door Graads de 'Kalverstraat' van Eibergen 
genoemd. Bekijk ze goed, binnenkort vindt hier afbraak plaats. Weer verdwijnt 
een typisch stukje Eibergs straatbeeld. 

E.H. Wesselink. 

Winkel van Ter Weeme aan de 
Groenloschestraat (J.W. Hagemanstraat). 
Thans winkel van Eichenwald. 
(fotocollectie museum De Scheper) 
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„Kiekebearnds Graads" en zijn. vrouw „Dieka" 
gaan de Eibergsche St. Nicoiaas-etalages bezichtigen. 
Graads: Zee, Dieka, wonnen daor 

vrogger Waps t r a n e e t ' 
Dieka : Jao, maor daornao hef Brevink 

d r ok al ewond, en noo meen ik 
dat er ne zekern Reineman ziene 
winkele hef. . . . 

G. Reineman, i'j bunt gek . . . Reich-
man . . . 't steet d r )ao duudeluk veur, 
dat dcut. 

D. O jao, noo zee 'k 't ok. 't Is ok 
zonnen shmmen name . . . N e mooie 
winkele anders . watte . . . en van 
alles te koop. . . Kom Graads, laowe 
wieter gaon. 'k Mot nog „eaven 
nao Roes " zooas d r altied in de 
krante steet. . . 

G. Zee, Dieka, wat bun i'j d r achter. 
D. Gao i') maor vaste deur nao Noldes, 

dan ku') vast nao 'n paar schoone 
veur onzen Gerne t zeen. 'k Bun zoo 
wear bi'j oe. . . 

G. 't Is slim, 't is slim . . zoo goedkoop 
de schoone bunt ewodden. Merakels, 
wat hef den kearl d r wat staon 
'k Sloffe meteene maor efkes bi') 
Burbank an . . . zeen of e 't kamrad 
veur onze doschmcsiene n! klaor 
h e f . . . en dan is zeen bi'j Timmen 
N ó . nó, d a s ok neet z o n betjen, 
wat 'n grei, wat 'n grei. . . Kiek . . 
vrouwe he'j de rcize ok an'ebracht? . 

D. Och, schei toch oet met oewe 
kunsten. . . Mooi grei . . watte? 

G. Jao, dat zeg 'k al n e t . . . as 't geld 
maor neet zoo betuun was, dan wist 
ik 't wal. . . 

D. Och, dram toch neet . . . ie bunt ok 
zonnen zuunigen pinne . . 

G. Kom, vrouw, l a o w e deur g a o n . . . 
Marakels . . . noo kiek is . . . wat 'n 
elektries spul bi'j Reith. . . 't Kneuwelt 
mi') hier op straote nog deur de beene 
W a t ne veurraod. . . 

D. Hei'j m „De Gids" dat „stem-
breefken" van um ezeene? Dat vm 
ik toch zoo aardig. Ie maakt maor 
'n kreuntjen zwart veur wa'j gaerne 
hebben wilt . . . en . . . enne. . . 

G. En . . . wie zal dat betalen, zoete 
lieve Gerrit)en . . . wo'j zeggen? 

D. Och, ie bunt toch ne raarn. . Kiek 
daor he'j nog ne mooien winkel. 
W a t 'n allozies, klokskes, en slim. 

wat ne onmundigen wekker steet 
daor. Nee, zo'n dink zo'k toch neet 
willen hebben 

G. Daor w o n t . . . Van der Kamp. 
D. Da's neet waor, daor steet V a n 

Rugge 
G. Boo, d a s )ao gelieke, . . . gao') efkes 

deur naor Steinkamp, wat lekk're 
,,kleuskes" veur de blagen halen, dan 
kuier ik deur nao Hesselman . den 
hef altied good g r e i . . . en mangs 
hef'e ok nog wal aardig oet estald. . . 
Jammer dat 'e de roeten neet luk 
grooter hef, dan kon'e 't spul beater 
laoten zeen Kiek, daor he') ok al 
weer zonnen letter tusschen 't grei 
liggen . . Vrouwe . . . wat zo'1 dat 
toch beduun ? 

D. Boo, he') dat dan neet eleazene in 
't beuksken. Dat is den ,,poezel '. . . 

G. N e ,,poedel"? Och, holt n o ' n ander 
veur den gek, maor mi'j neet . . 

D. Nee, geen ,,poedel" maor ne „poezel " 
zeek . D a s zo'n soort raodsel Onzen 
Gernet wil d r ok an met doon. 'k Heb 
begreppen dat veur de roeten van 
de meeste winkels zonnen letter lig. 
Dee mot ze bi') mekare zeuken en 
er dan woorde van maken. En wel 
't craone hef, krig ne pries van de 
Middenstands - vereeniging; Gerne t 
zeg, dat Hesselmann d'r net zoo volle 
prieze bi') dut. . . 

G. Dan verdeent de kearls d r nog ge-
nog an, dat doot ze 

D. Stille toch, Graads, i') kunt hier an 
de stroate alles neet zeggen . . . I'j 
reart ok altied zoo . hol toch oew 
fatsoen . . . Gao'j met, dan gao'w noo 
IS efkes kieken bi') Heinen, d'n drukker 
. . . 't Zult wal duure dinge wezzen, 
dee schilderi')kes, maor ik kan ze neet 
lesluk mooi vinden, ie wal ? . . Ik vin-
ne dee gekleurden volleaardeger . . . 

G. Ikke ok . . . Dèn vin ik toch lomp 
mooi . . . Zonne vulpenne zol mi') 
anders ok best slagen . . . en 't leefste 
nog zonnen „Zwaan " . . . 

D ZoUen dce deuskes met hóltjes duur 
wezzen ' 

G Mo') 't gaon vraogen . . . 
D. Nee, wi') mot vot, anders wodt te 

late. Frederiks mot ok volle veur Sun-
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Oroete uit EIBERGPN 
(jroeiiloschestr 

Boven vl nr Trelker Kijftenhelt Iliohan schuur/garage Verderop het postkantoor 
Rechts van de straat winkeltje van (koster)Gerrit Gellekink 
Onder Dezelfde straat maar nu gezien in andere richting Links kolenhoer Ahhink 
Verder o a hakker Wolthuis en timmerman Paalman (fotocollectie museum De Scheper) 
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terklaos hebben uutepakt; m „de Gids" 
steet dat elk kind ne verrasbinge krig, 
a') d'r wat koopt, natuuriiik . . . Kiek 
is watte mooie veatkcs, en kiek daor 
is . . . dee mooie kolFiekanne . . . En 
zee . . . daor lig ok wear zonnen 
letter . . 

G. Stille Dieka, hol no op met oew 
geschetter . . . Z e kiekt ons jao fe-
naolwcg an. 'k Gao meteene efkcs b'j 
Arink en Willemsen an . . . At Sun-
terkldos maor volle geld hef, kan'e 
wal terechte . . fietsen, lantearns, 
auto's . . . en bi') Willemsen, sjonge 
wat 'n schoowark . . . laot de vrouwe 
't maor neet zeen, dan wil ze ok nog 
ni'jen hebben . . . och ' leeve tied, 
daor hei') 't al, ze lop al nao Scholtcn, 
kiek, rechttoo rechtan . . . 'k Doo 
maor net of 'k eur neet kenne . . . 
en gao is bi'j Spoor zeen nao 't pear-
detuug . . Maor kick den hef ok al 
van alles . . pottemannees, teskes, en 
nog volle meer . . . Misschien kon'k 
in plaats van den grooten geldbuul 
zonne pottemannee nemmen . . 'kZal 
't de vrouwe is veurslaon . . N o o 
maor wear 'n huusken veerder, en 
zeen de vrouwe bi'j Scholten op te 
vangene. . . Och mien leeve . . schoo-
ne, schoone en nog is schoone, zwar
ten en broenen, geilen en griezen . . 

't Is )ao haost um van te lezen 
D . Zee, stao ie noo hier . . . ik dachte 

da') d'r tusschenuut w a z z e n . . . I'j 
mosten Sunteiklaos meteene maor 
bod doon, d a k gearne 'n paar goeie 
Sundagsche schoone wol hebben . . . 
'k Heb mooien ezeene . . . 

G. Dat w i k gearne gleuven . . . a'j geld 
hebt dan ku'j schoone koopen en an
ders ku ) met de klompe loopen 
'k Zal de bosschop aoverbrengen . . . 
Maor koman . . . bi') Prins steet ne 
mooien Radio, . . . den zol ini') wal 
slagen.. . Den eenen deenst is 'd andre 
weard, a'j soms Sunterklaos is spreakt, 
vraogt um dan zo n draod bi'j ons 
an den schorsteen te doone . . en 
den radio ónder den schorsteen te 
zettene . . . 

D. k Hoppe 't waor te nemmen . . . 
Maor dee dinge bunt anders nog al 
duur ? . . 

G. A'j reakent nao wat d'r uut kump, 
bunt ze schandekoop. 'n Mense wil 
mangs wat hebben . . . 

D. k Heb wal is eheurd, Graads, dat 

ze disse straotc de „Kalverstraote van 
Eibarge " neumt 

G. Jao, disse straotc mot wal volle he
ken op de Amsteidcimsche Kalver
straote, want kiek . . . 't buntjo hao-
ste allemaole winkels Daor schient 
meer met wezzen te veideenen as 
met 't „kalvere wettern ". 

D. Bi'j Wansmk mo'k ok is etkes kie
ken veur onze Grade . . . Hé, kiek 
toch is watte mooie steule . . . en dat 
glazen kasjen daor . . , enne, noo zee 
toch IS wat 'n keniiek specgel Wi') 
deenen daor wal is hen as Grade 
t rouwt . . . 

G. Jao, laot 't earst maor is zoo wied 
wezzen . . . W a a i d oew Dieka, valt 
neet aover dee hoogc stoepe, waard 
oew, zeg ik oew, . anders lig ie 
zoo nog van de zokke. 

D Pas i'j maor op, dat doot. 
G. Ik mot nog ,etkes bi'j Gerriet ter 

W e c m e wezzen, um te sprekken 
aover de varkene, dan kan'e meteene 
mangs de winkelware klaormaken... 

D. Dan gao ik efkes nao wat spolle-
good kieken bi'j Brevink. Och, och, 
wat prakkezeert ze toch . . vlceg-
massientjes, echte spoors, en zee toch 
IS, watte aardege pupkes . . . en kiek, 
ok van dee )o-jo's, waoi de kindere les 
met m 't hoes kwammen . . . 't Liekt 
)0 wal wat o p d e e „snorrebutjes" dee 
we vrogger zelf maakten. 

G. Dieka, ik bunne al bi j Trelker.kom 
ie nog ne keere . . . Zee is, wat ne 
taofele vol sokkerpupkes . 

D. Slim volle, den kearl mot ok wal 
volle verkoopen . . 

G. Bi'j Kieftenbelt liekt 't mi'i ok nog 
wal aardig mooi 

D. Hè jao . . . net zoo'j zeg t . . . Daor 
zo'k wal zoó in willen gaon . . D a s 
joonwies mooi . van alles en nog wat. 

G Ik dachte ' t wal : vrouwluu en lepkes 
dat duurt nog wal efkes 

D. Jao, ik denke ok, dat 't te lange 
zal opbollen . . M o k maor met tut 
tokkemweke wachten . Stille is . . 
l ok nog efkes bi j bakker Wol thoes 
kieken, den mot zukke onwies lek
kere botterletters bakken, nao ze zegt. 

G. W e t ie wal da'j d r nog eene aover-
eslagene hebt? . . . 

D. Nee . . . wee dan ? 
G. Boo, Rietman, den mooien greunte-

winkel, daor mo j nog efkes hen, dan 
zu j OW de oogen oet de kop kieken. 
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Boven Nieitwstraat vroeger. Vl.n.r Drogist Ellerheck, kolenhoer Menkhorst, 
groentehoer Fentsahm en hakker Verdaasdonk. 
Onder: Nieuwstraat na 1975. 
(heide foto 's c ollec tie museum De Sc heper) 
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dat zu') Ik zal ow hier wal wachten. 
D. H o o late is 't now? wat zeg ie? . . 

Half v i e v e ' dan mowwe vedan. 
G. Jao, dat zal wal motten, maor noo 

kiek toch is b i ) Zion 
D. Slim, s l i m . . . wat 'n drokten . wat 

'n lech . . . He toch, . . wat 'n mooi 
peksken. . en kiek daor is . . dat 
meiken. . . 

G. Jao. en noo kiek is hier vcur disse 
roete . . . as 't maor neet zonnen slim-
men tied was . . . 

D. En ie bunt nc slimmen kniestert . . . 
dat bu') . . 'n mense mot toch kleere 
an hebben, . . en 't is joo heelemaols 
neet duur . . 

G. Daor hei') geliek in en ne kachel 
deenen wi'j ok nog wal te hebben. 
Kiek, van alle soorten ku'j kricgen 
bi'j Berntsen . 

D . 't Is merakels . . 
G. N o o kan'k meteene wal efkes bi'j 

Biescbeek nao ne Ztige gaon kieken. 
Ik deenen der mettertied wal eene 
te hebben . . . 

D . Wach t , dan gao 'w eerst efkes nao 
Niessink . . . Zee, den hef ok al van 
alle mooie dinge . . . Mo' j ow soms 
ok nog laoten -schearn ? 

G. Bu') noo heelemaols neet wies . . . 
Dan bu'w op dee maniere vannacht 
um twaalf uur nog neet in 't hoes . . . 
Ik gao deur nao Somsen. den hef 
ok radio's . . . 'k W i l zeen wèl de 
mooisten hef. . . 

D. Dan mo) earst ok nog heiirn wat 
d'r in Zit . . . 

G. W a t d'r uut kump, wo') zeggen. .. 
D. W a t d'r uut kump, dan . . Hè, wat 

ku') toch disselen 
G. Nó , laot dat keurn maor gerust an 

rai') aover . . . Kiek is h i e r . . . wat 
ne baas . . . daor kan wat uut kommen 
Stille IS 'k Mecne ak wat heure. 
stille no . . . jao. heur . . . he lot um 
spóllen. heur : 

Ziet, de maan schi)nt door de 
boomen. 

Makkers, staakt )e wild geraas, 
't Heerlijk' avond)e is gekomen, 
't Avond)e van Sintniklaas . . . 

Kiek n o . . . daor lop mi') [de vrouwe 
pardoes v o t . . . heila . . . Dieka . . . 

D. Stille toch . . . ie met oew gcrear. . . 
'k Wi l nog efkes bi') Timmermans 
kieken. Das toch altied mooi . . . dat 
gold en zilverspul. . . As 'k nog jonge 

deerne wazze vroog 'k vaste um zo'n 
mooi golden brosjen. . 

G. Ie kont nooit wetten wa'k doo 
Misschien rit Sinterklaos nog wal . . 
Kom, loaw wearumme gaon. Wi ' ) 
deenen nog efkes bi'j l ïbbennk te 
kieken, en 'k wolle meteene dee nie'je 
malemolle bi'j smid Weeink nog wal 
IS zeen. . Jan van 't Slat hef d'r ok 
eene van. en den mot d r wat best 
met tevreane weazen. . 

D N o o kiek IS hier . . . wat zeg ie 
daoivan . hef den Ebber ink ' t veur 
mekare of neet . . . daor hg jao net 
van alles, en 'k gleuve . . . ok al neet 
duur. 

G. Net zoo') zegt. wi'j mot nog maor 
ne keere wearumme met onze Grade. 
Loawe noo maor deurgaon. 

D. Zee, d a s j o o . . . noo loope wi'j 
Ellerbeck maor zoo veurbi') . . ' k Mot 
maor efkes wearumme. . 'k W o l 
wat ..piernkroet " met enommenc 
hebben. 

G. Doot dat. ik wachte oe bi'j Weeink. 
D. Zie zoo, d a s in odder Loaw noo 

deurgaon nao Wansink en Maas . 
dan ku'w is heurn wat ze veur 't 
vleis nemt 

G. En meteene Wansink filseteern met 
zienenen eersten en eerepnes veur 
't vetpriezen. . 

D. En dan gao we nog efkes nao 
Roossink, dan kuwwe vandaor wear
umme gaon nao Lammers.. 

G. D a s good maor dan wodt 't ok 
hooge tied d a w op hoes an gaot. . 

D. Zee, Graads, d a s nog wal ne aar-
digen winkel ewodden, wat? Ki«k. 
dee groote panne . . . dee he'k net 
neudig. . . 

G. B e s t . . . ! nog meer? 'k Zal 't ont-
hollen . . . a'k is nao de Landbouw 
gao. 

D Noo gaw deur nao Lammers. den 
hef ons oeteneugt um bi') um ok is 
te kommen kieken 't Schient den 
man ok wal good te gaone. . . Hè. 
toch . . . wat 'e mooie witte wasbekkc 
met kranen, das )o leefhebberr)e. 

G. En dan ne waterleidinge derbi'j. 
watte ? 

D. N o nao de Weerd t . . . efkes nao 
de mooie taofeltjes en steule en 
glazcnkesjes kieken. . . 't Is slim . . . 
a'j zoo volle zeet wodt emes d'r ver-
leagen met . . . W a t is d'r in Eibarge 
toch van alles te kriegen. 
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Boven' Winkeltje van fotoi^raati R Krol Daarna woningen van smid Weeink 
De plek wordt nu helieer st door CIOOO (fotoc ollec tie museum De S( lieper) 
Onder Smit Weeink met 4 oudste van de 7 kinderen 
(foloc ollec tie I Baake) 
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G. A'j dat vcrgeliekt met vrogger . . . 
IS 't merakcls 

D. De )onge hef al zoo lange praot 
van ne eiektneksen lantecirne veur 
de fletse zu'w noo efkes kieken 
bij V e l d i n k ' . Kick, daor btaot ze 
met heupe 

G Ik holle 't maor met de gewone 
carbidlampen, . . bi') ons in de zand-
w e a g e . . . 

D. Z a n d w e a g e ? . . wi'j hebt jo den 
harden weg langs 't hoes . en am-
part, 't IS toch volle relleker as dat 
geknooi met dat stinkegrei . . . 

G. Jao nó, . . . dan m o w 't er maor 
ofncmmen en meteene is heurn wat 
de ni'je fietsen kost. 

D En dan mo w noo maor maken da 'w 
as de wearieg nao 't hoes komt. 
't Is onderhand fraoi late wodden . . . 

G. 'k H e b d r anders geen spiet van 
da 'w is good rond bunt ewes . . 

D. He') dat beuksken good bewaard ? 
G. W a t beuksken ' den „Gids" be

doel ie ^ Zee, da's jo gek no 
he'k 't zeker argens laoten liggen. 

D He'j 't v e r l a o r n e ' . He. wat bu'j 
toch 'n kuukken Dan mot de jongs 
zeen of ze d'r nog eene bi'j Hemen 
kont kriegen, want Gerriet wil met 
alle geweld an den wedstried met-
doon. 

G Um den „poedel" te scheeten, zeker? 
D. Nea, he zeg . . . 't geet makkeluk 

genog, en mooie prieze dat d r bun t . . 
merakels . . 'n teekesjen, ne schemer-
lampe . . en ne „fruitmande" en veur 
de dikke letters, ne schilderi')e, ne 
wekker en ne botterletter . . . 

G. Ie begriept teggenswoordig neet hoo 
't kan . . . 

D Ikke wal . dat deut allemaole dee 
„Middenstandsvereeniginge ". 

G. Kom vrouwe, 't wod t i ed . . 

Voor Auto-reporoHes 

De nieuws^e lichfreclame 

Radio-lampen 

Alles gegarandeerd 

3 E A D R E S 
B U R B A N K 

T 1 
Denkerom 

Vat 
6 
w 1 

10 uur yeopend ziin 

1 25 November lot en mei-
December mogen a l l e 
n k e 1 s hol 's avonds 

Als U de prijzen ziet . . . d o e t U vast aan d e letter-puzzle mee . 
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Deze twee /oio s toeven hel huidige beeld \ an he I cUcl \ an de I W /lam mansliaal dat 
ufmbroken zal nonlen om pitials Ie maken \oor nieuwbouw 
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Scheppels Mankzaod 

Disse keer begin ik met wat be/undcie manieien van bewacgen of lopen, die 
niet 70 algemeen bekend bunl Veuial iets aovei de specilieke Achtei hoekse ver
voeging van de weikwoorden wooial nogal es tegen e/ondigd woidl Der bunt 
ok gicn taallessen, wooraj dat Icern kont 
En al /inge wi-) dan nog wel van "Wi-) gaot nog neet naor hoes, nog lange 
neet", m 't dagelijkse laalgebioek heur ik vake "wi j gaon en /e gaon" En dat is 
eigenli|k lout dat is Achterhoeks-Nederlands 

Bewacgen (bewegen) 
Bewaegen, bewaog, ik heb mi | bewaogen ' ik bewaege mi | i | bewaegt oe 
(ow), hie en /ie bewaegt zich , maoi ok "Wi | bewaegt ons, leleu bewaegt 
oe(ow) en/ull ie bewaegt/ich" Maor "Wi | bewaogen ons" 
Lopen, ik lope, i ) loopt, hee lop, wfj , icleu en /ullie loopt , ik licp(e) i-j liepen, 
hee liep, wi-j liepen, wi-) hebt elopen 

Drapsen, klabestern, bendern, sticpern, 
Drapsen. (Haastig eigens heen lopen) 
Mien viouw vroog mie lessens (laatst) um iets van 't /oldei te halen Ik /egge 
"Daor kom ik net vandan, ik heh ^len zin um al weer naor haoven te drapsen" 
In Eibergen schient /e dit woord neet te kennen 't Steet neet m "'t Eibargs Op 
De Riege"van Ben Weeink 't Is wel te vinden in 't op één nao laatste book van 
het Wald van 't Staring Instituut "De Mens C" 

Klabestern. (ol klabastern) Met nogal wat lawaai dooi "l huis heen en weei 
lopen "Wat loop i / io(h weer rond te klabestern' Doo toch es wat kalmer an" 
Vroeger liep men op de boei op klompen en dat ging toch al niet geiuisloos 

Kleppen. (Oniustig heen en weei dooi 't huis gaan) Ook ge/cgd van iemand , 
die altijd op pad was 
"Wat hui toch een klepkonte Doe de deure toch es achter 't i^at dnhte Ik tochte 
hier weg", /ei mien mooder, aw deur de kokken hen en weer liepen te kleppen 
"Door kump Hendnene ok weer ankleppen Den jokt den stoel onder 't gat. Wat 
zol dee vandage weer \eur boodschap hebben^" 

Bendern. ( Ravotten met veel drukte en lawaai) 
"Wat loopt ze toch weer um 't hoes hen te bendern' Dat t,'// dakk noi^ ongeluk
ken ok " 

Gengein. 
"Wat loop i I toch te gengein ' "Wat loopt die jongeluu toch deur de straote te 
gengein Wet ze neet wat bettters te doon ^" 
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Verveeld heen en weei lopen dus, /ich wal schungelig vooitbewegen van 't ene 
been op 't andere, zoals een kind, dat aan de leiband lopen leerde 
De werkwoordsvormen van gengein ik gengele, i ) gengelt, en/ werden nau
welijks gebuiikt Men /ei meestal "Hee lop te gengein, of hee liep te gengein 
Leiband is in 't Duits heel treilend Gangelband Daarbij hoort gangeln 
't Achterhoeks is dus het/ellde woord, alleen op /i |n Nedeilands geschieven 
Het woordenboek kent hel wooid gengein niet 

Jenjielen. 
Zeuideng doen, dwingen Vooial van kinderen gc/egd, maar ook van mu/iek 
't Kind duutn het gegengel \an nioodet langs de winkels \(>ls Ie lange, I liep al 
een hele tied te /engelen uni een i/s/en 
De jengelende muziek van 't draeiorgel (Steeds hetzelfde ritme in driekwarts-
maote "Van )e singelc, singcla bom") 

Stiepern. 
Heel lechtop lopen met de boek veuioet Hoogzwangere vrouwleu loopt te stie-
pein 
In de volkstaal zegt de mansleu tegen mekare "Hee Jan, wat zag ik gistein Buj 
an 't uutbieiden" 
"lao, mien viouw bouwt zith een veurhoes der bi-) an 't Is good te ziene Ze 
lop al stevig te stiepern" 

(meer informatie over bewaegen is te vinden in de uitgave "De Mens C" wdn het Wald 
van het Staring Instituut ondci icdactic van dl A 1 Schaats) 

Ben/en. Haastig opjagen, voortdrijven 
Met den keerl as haas is neet te warken, allied is e an 't henzen, 't geet nooit 
gauw genog naar zien zin 

Brekhaftig. 
Dal woidl gezegd van iets wat breekbaar, broos is Ook van iemand, die ei ziek 
uitziet en zich moeizaam beweegt 
"Onze grommoo begint hrekhaftig te lopen, 't geet vuutjen veur vuutjen, ze hef 
meuite zu h m aevenwicht te hollen 

Broedlachte. ( Bruiloft). In 't /uiden van de Achterhoek bruifte. 
Broed = bruid en lachte komt van logt of lauf 
Het woord is verwant met het Oud Duitse Biautlauf En had te maken met het 
afhalen van de bruid door de biuidegom De Laul was ooispionkeli)k een dan
sende beweging naai de bruid toe en had in de oudheid misschien ook nog een 
mystieke achtergrond 
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Brudej»()m = man van de bund Gom komt van homo = mens, man 
Bruid komt van een heel oud woord "brud", (spreek uit broed) dat in 't Duits 
dooi klankveiandermg "Braut" weid en bi) ons "biuid", evenals Haus, huis Het 
Saksisch bewaaide de oude klank ' bioed ' 
Het IS vanouds het wooid voor een pas gehuwde viouw 
In Eibergen spieekt men van "broed", meer in het Zuiden zegt men "bruid" 
"Naast broed staat bruidegom en dus met broedegom Wie kan daar als Hollan
der WIJS uit worden ^ 
In 't Eibergse broedlachte is waarschijnlijk nog een oudeie klank bewaaid 
gebleven van " l au f 

Brommel ot brummel (braam) 
Helaas moet het wooid brummel het tegenwoordig vaak afleggen tegen 
"biaam", ook bi) mensen die gewoon /ipi om plat te spreken 
Biummel leverde nogal wat lamihenamen op Biummclhuis Biummelkamp, 
Brummelstroete Of de familienaam Bramel ook van Braam komt, weet ik niet 

Braom (biem) 
De name biaom heui i | met volle meei Gelukkig /lew de stiuke met cui geile 
bloomen weer mcei in ons parklandschap Ze bleuit /o umstieeks 10 mei 
Braom (2). (braam) 
Dut mes wil neet smeden, der zit een htaom op 

Deerne, deerntjes, maagd, maekes, meisjes, meiden. 
Deerne, ik wol, da k met ow kaïnisc nun h hollen (Odink) 

'Vro^f^er was onze Dika no^ een ade}^ deerntjen 
"Hee lap de deerns achter 't gat en neet zo'n klein het jen 
"Dee deerne, door he'k nog nooit hi / konnen kommen " (Odink) 
"Met deerns ko] /onges vanden " 
(Zie ook l Eibaigs Plat Op De Riegc van Ben Wceink) 

Deerne en deerntjes was tot veur kort olderwets Deerne wodden as minder-
wecidig beschouwd Deernen waren in vrogger tieden ook viouwleu van laeger 
allooi Deernt|es had die negatieve betekenis met De leste tied is het woord 
deerne en deerns weei in tick bi-) Achterhoekse troubadouis, zoas Ben Jolink 
van Noimaal en Hans Kcupci van Bo Foi Toch Ok Huisei Willem schicel m 
7ien stukskes in Achleihoek Nieuws aover de dcemties, at e t aover /len beide 
dochters had 

Maagden en maekes. Hendiik Odink schieel aovei maagden en maekes Het 
wooid meid ol meisjcs gebioeken e nooit Het woord maagd hecit een lange 
geschiedenis, waarbi) het van klank veranderde Maagd komt van magid, 
maged Een middeleeuws abel spel (toneelspel) Esmoreit, begint aldus 
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' (KXI (IK \(III(I(I nun^ccl WCIS iichonii 
Omdat Hi( nu 11ii wonde lakn \(iloiiii (v,aan) 
Wat llie c II luidde met /leiu liaiid( n t,v iiuu c kt 
Daarom ^\oiid( Hu al mix dei naakt 
Die doot stenen in leclilei tionwen (opialiU lioiin) 
Nu hidd'ik u heren ende vrouwen 
Dat i^ie wilt sHie^en ende horen (luistcien) 

Met /o"n chiisleli|ke inleiding begon in de middeleeuwen een toneelstuk, dat 
veidci ging ovei een koningskind, dat na veel /oeken in een vei land gevonden 
weid 
De 'maged was Maiia, de Heilige maagd, die /ich/ell de dienstmaagd des 
Heien noemde Een |onge viouw, die seksueel nog ongeiept was en dooi de eeu
wen heen hoog vciceid De maagden in Odinks veihalen hadden dit hoge aan 
/len met, /e waien wel ongetiouwd, maai slechts dienstmeid en ol /e seksueel 
wel ol niet ongeiept waien, schieel üdink uiteiaaid met hi /ijn veihalen tiaden 
ze wel maagdelijk het huwelijk in 
Dooi een klankveischuiving werd magid, tot mcgid en meid (vergelijk het 
Engelse maid, maidenspeech) Nogal wal wooiden met een koite "ei", zoals 
dweil teil en /eil o a /i|n ook ontstaan dooi klankveischuiving, dooidat dat men 
"agi"ging uilspiekcn als ei 
En /o weid maged tot meid Het "platte"verkleinwooid van maagd was "mae-
ken" 
Maagd en maeken /ipi nauw veiwanl met hel Duitse Magd en Madchen Het is 
met moeili|k de klankveiwanlschap vast te stellen van Madchen en meid|c, dat 
meis|e weid 
Meis|e was nel als meid een dienstbode in kiantenadveilcnties vioegen 
mevrouwen "een meis)e vooi alle dagen" Maai ineisjc weid opgewaardeerd en 
werd "geliefde" "Meisje, o aardig meisje, hoor wat mijn hart u hiedt", was een 
lictdcslied|c, ge/ongen dooi o a Eddy Chrtisliani, die de/er dagen op hoge leef
tijd weid gehuldigd vooi /i|n lied|esoeuvie 
Het vaU de laatste tijd op d<il ook hel wocMd meid is opgewaardeerd. 
"Een verstandige meid, kiij}>t haar kindeien op tijd" en als oudeis spieken over 
hun dochteis, hebben /e 't ovei "onze meiden" (Vanwege hel algcmciK kaïakler 
van dc/c veihandeling heb ik dil in l Nedeilands geschreven) 

Donder. Doiulerworm. Onweersbcesjes en r(>f»j;e. 
Van (dl scheel een dondcisla^ maken In 1 AUN is dit 'Van een mu^ een e>li 

jant maken " 
Donderworm Meer bekend as onweersbcesjes Dee kwammen veural los bi | 't 
roggemaeicn en konnen afschuweli|k jokken deuken) At schildeis in de logge 
lied een huus an 't schiklcin waain Wiis /o n /weim dondeibees|es een lamp 
/ e /alten mei heupe m de natte vaive vaste en de schildei kon liaoste weei van 
ni |s beginnen met iillakken Ik hebbe dal twee keei metemaakl 
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Der sleet legenswoordig gien logge nieei oj) t land hi de niais gicuil gieii don 
derbees|es Dus die huw gelukkig kwiet Ik heb al vake edach Wooi /oliën die 
toth ebleven wae/en ' Noo wet ik t i^edankt Nic Adema 

Fenuus en feniiuspot. (I oinuis en loinuispot) 
De lenuuspol was een gioten kokpot niet een vaste stokgelaegenheid der onder 
De lenuuspol wodden gebiuukt uni wasgoed en vaikensvoei Ie kokken Ok 't 
heite water, dal neudig was bi | 'l vaikens slachten wodden in de lenuuspot 
ekokt 't Kosten heel wat heit watei uin l dode vaiken kaal te scheren, (van /len 
borstels te ontdoen) Mien vader mos bi | slaopende tied opstaon um l watei in 
de lenuuspol op tied an de kok Ie hebben wanl den slachtei kwam allied heel 
viog 't (ieslachie vaiken mos viog op de leie want het mos legen den avend 
an kold wae/en um alesneden te wodden 

Fiemkes. (Houtspaantjes die dienden als lampaanstekers) 
Fiemkes wodden ok gebroekt um de piepe an Ie stekken loo dei gin stiiek/wae 
vels waain / e wodden al in de /ommei esneden en bi| de kachel ehiingen, dan 
waarn /e tegen de winlei dieuge De liemkes wodden anestokken an t vuui in 't 
tenuus of de kachel 
In den lesten ooilogswinter waarn der op 't leste ok gien striek/waevels meer te 
koop en too stokke wi| de piepe o1 de sigaietten met een liemken an aw 's 
aovends bi | mekaie bi | I lech van de kachel /alten umdat ei gin elektusch 
meei was en ok nauweli|ks an ollie ol caibitl Ie kommen was 

(iloepen (j»lurcn). (Jeniepig en stiekem kieken, deui een nauw spleet|en van de 
oogleden hen Ik ^locpi i / floept, hie glop, wi-/ gloept, ik glop, hie glop, wi / 
v,toppiII \\i I li(hl t i^lopp(Il 
"En wal glop e, en wal \iat e en wal zop e" (bi Hailman in een steik veihaal 
ovei het gediag van giole boeien Vei/amehng Nic Adema) 

(Jloepstejje. 
Heel vioggei had F ibaigen een Gloepslege Dal was 't eeiste stuk van de Kaïk-
sliaole Oldeien heiinneil /ich nog de volksname Spuiiiesliaole veui I tweede 
stuk van de Karkstraole Op een kaai Ie met de plattegrond van 1 doip van 1920 
steet de name Klungelstege De otliciele naam Keikstraal is dus nog met /o old 
Veur 't onislaon van de name Gloepslege bunt twee veiklaoiingen 
Heiman Schepeis dech dal I eigenlijk een sooil scheldname was 
Die Klungelstege kwam oei op den Hagen bi-| cale De Lindeboom Op de kaal
te van 1920 ko) /len, dat 't hoes an de aoveikante van De Lindeboom veuioet 
sprong At ei in de gevel een ruut)en /al , ko) vandaor de straote begluien 
(begloepen) en /len, wie der deur de stege liep 't is meugelijk, dat de stege 
dooiaii /len dloepstege te danken had veimoedl Heiman Schepeis Mensen 
buni noo eenmaol niesgieng 
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plattegrond uit 1920 blijkt dut de 
Kerkstraat tussen Grotestraat en Hagen 
toen nog officieel Klungelsteeg heette 
In de \olk\mond heette het "Gloepsteege" 
Duidelijk IS te zien dat men vanaf het JHIIUI 
van kapper Olthoj (thans kringloopwinkel) 
de Klungelsteeg kon 'hegloepen' 

file:///olk/mond
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Maor der is een andere meugelijke verklaoring van de name Giocpstege. 
Een gloep, (synoniem gloppe, ok gluppe) was een nauwe deurgang tussen wat 
huuze. De Klungelstraote was /,o'n nauw striiötjen. Vandoor "gloepstege". Maor 
't volksverhaal is te mooi um neet te vertellen. Op Texel is nog een smal wegge-
ijen met de name "Mienterglop." 

Gezicht op de Klungelsteeg, 
toen dus itmüddels Kerkstraat 
genoemd. 
(foto uit Eihergen in oude 
ansichten van FJ. de Leeuw) 

Gloeperd, gloeperig. (gluiperd, gluiperig.) 
Gluip, glop, was een nauwe spleet. Een gloeperd kik deur een nauwe oogspleet. 
Dus niet open, eerlijk, maor vals. 
Glippe. Spleet. Van glippen, dat verwant is met gluipen en glijden. 
Wi-j hebt allemaole een glippe in 't gat. { bilspleet) 
Gloepens. (geniepig, gemeen, heel erg). 
Ik wodden gloepens kwaad, too 'k marken, dal e m-J in den steek had elaoten. 
Die betekenis van ' smerig, heel arg' klinkt ok in: "Wat is het vandage toch 
gloepens kold!" (Geniepig, gemeen koud). 
(Mogelijk een nevenvorm van gloepend, vgl barsten(d)s kold). 
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Hals en Keel. 
Hals IS eigenlijk de buitenkant, keel de binnenkant 
Hollanders heht kaelpiene inaor wi / in den Aciiteihook hebt piene in den hals 
Achter oet den hals praoten (Iemand lol de orde roepen) 
O et den hals roeken (ruiken) (Een vieze, stinkende adem hebben) 
I-j mot neet te kort bi-j um kommen, hee ruk slim oet den hals 
Wat IS de koffie heite, i-j zollen ow de heure oet den hals hrannen 
Hee kon 't etten neet deur den hals hen kriegen, zo ston 't um tef^en 
De hoer had de eerpele no^ imior amper deur den hals of hee ston al neer op 
van taofel 
Aj te volle e geiten heht moj een vinger in den hals stekken Dan koj t weei oet 
kotsen 
Den ionise da s een vrommen hals (Een goeiegerd, er zit geen kwaad haai in) 
"Wat zit i-l toch te schroeien^" "O, ik hehhe een visgraat in den hals Den wil 
der neet oet ' 
Schroeten = de keel schrapen (eigenlijk schuren) Hals is hiei eigenlijk de keel 
Met een lammen hals kieken Hongerig verlangend kijken, gunzen 

Hanse (of handse, haandske B Weeink) Verbastering van handschoc(nen) De 
' s th ' woidt in Twente uitgesproken als 'sk' 
Dci bunt vingerhandsen en voeshandsen (wanten) Grolse handsen bunt voes-
handsen met een stermotiet Grols, omdat ze door boerenvrouwen gebreid wer
den voor Filip Maas uit Grolle Ei was een apart motief voor vrouwen en man
nen (Nic Adema) 

Dit was t dan weei A| nog wat hebt, i-) kent micn adies 
Good gaon allemaoic, 
Hennie Wesselink, Hondevooit 22, 7152 BA Eibergen 
e h wcssclink@hetnet nl 

Wooi t allemaole vandan kunip' 
Een alfabetisch registei van Achteihooksc woorden van Nic Adema 
Eigen kennis en vcuiiaod 
Notities, die k ondeiwcg mondeling ol op bnelTces toe estopt kiiege van dissen en 
genen 
Andeie bionnen o a 
De Middewinteraovendvertelsels van Hendrik Odink 
Duutse en Nederlandse etymologische wooidenbuuke 
De buuke van 't Wdld van 't Staring Instituut onder redactie van Di A L Schaars 
't Eibaigs Plat Op de Riege van Ben Weeink 
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Inventarislijst van boekenbezit Historische kring Eibergen. 

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

Acht eeuwen heerlijk Eibergen - schrijverscollectief € 8,00 

Folklore en Vroomheid in Berkeliand € 6,00 

Kom Vanavond met verhalen. Eibergen in oorlogstijd, - E.H. Wesselink 
deel 1 € 12,00 
Idem deel 2 € 14,00 
Idem deel 3 € 15,00 

Oud Rekken in beeld - Joh. Baake € 5,00 

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

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

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

't les kan liejn - L.A. van Dijk € 5,00 

De Hölter - G. Odink € 7,00 

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

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

Boerderij- en veldnamen Eibergen € 17,95 

Old Ni-js losse nummers (enkele zijn uitverkocht) € 3,50 
Wie belangstelling heeft voor één of meer van deze uitgaven kan gebruik maken 
van het elders in Old Ni-js opgenomen bestelbiljet of zich telefonisch in verbin
ding stellen met Dick Somsen, Mallumsc Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel. 
0545-472517. 



-52-

Historische Krinj» Kiberjien. Bestelbiljet boeken. 

Aan Diek Somsen, Mallumse Molenweg 2^,71'i2 AT Hibeigen Tel ()'S4^-472'S17 

Ik heb belangstellmg vooi de volgende uilgave(n) uü de li|sl, veimeld in de/e Old Ni-js 

Mi|n adies is 

Naam handtekening 

Historische Krinj» Eiberj^en. Ledenwerfactie. 

Aan Diek Somsen, Mallumse Molenweg 2^71^2 AF Eibergen, Tel ()'S45-472517 

Ik geel als nieuw lul ^^AU de Hisloiische Kiing Eibergen op 

Naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Ik kies als premie het boek * De Holter (gedichtenbundel) van G Odink 
* Folkloie en Vioomheid in Bcikelland 

(ovei sehrijver Hendrik Odink t g v diens lOOe geboortedag in 1989) 

* Dooi halen de naam van het boek dat niet geko/en woidt 

Mi|n naam 

Adres. 

Postcode en WoonpKiats 
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