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Nieuws van bestuur en vereniging 

Uitnodiging 

Ledenvergadering 
Tijd en plaats: 14 uur in de Huve, Grotestraat 52 Eibergen. 
We nodigen de leden hierbij uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering die we 
houden we op zaterdag 22 april 2006 in de Huve. 
We beginnen zoals gebruikelijk met het huishoudelijk gedeelte, waarin we aan 
de leden goedkeuring vragen voor het gevoerde beleid in het jaar 2005 en met 
elkaar van gedachten kunnen wisselen over de plannen voor het inmiddels al 
lopende jaar 2006. Voor ons als bestuur een belangrijke zaak. 
Bentheimer waterputten 
Na de pauze zal Arend Hcideman uit Gelselaar ons aan de hand van door hem 
gemaakte foto's vertellen over zijn onderzoek naar historische Bentheimer 
waterputten in onze regio. 
Bentheimer zandsteen is een materiaal, dat ook in Eibergen veel werd gebruikt, 
o.a. als voederbakken voor het vee. Er staat ook een fraai exemplaar in de Huve. 
Arend Hcideman heeft met zijn studie in de pers veel belangstelling getrokken 
en we zijn blij, dal hij ons erover komt vertellen. Het belooft een interessante 
middag te worden. We hopen dan ook, dat we veel leden op 22 april mogen 
begroeten. Men doet ons er een groot plezier mee. 
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Bloemensymfonie 
Wc zijn bezig een Old Ni-js samen te stellen, dat in zijn geheel gewijd zal zijn 
aan de Bloemensymlbniccn, die in Eibergen werden gehouden tussen de jaren 
1957 tot 1970. 
De bloemensymfonieën waren een combinatie van bloemsierkunst, muziek, 
dans en zang, o.l.v. dirigent Jan Timmermans van Excelsior, terwijl de algehele 
regie in handen was van de heer N.P.J. Zeeman, gemeenteambtenaar belast met 
financiën en culturele zaken, die zich ontpopte als een groot kenner van opera-
en operetlemuziek. 
De bloemensymfonieën groeiden uil tot evenementen, die tot ver buiten Eiber
gen belangstelling trokken. 
Om een rijk geschakeerd beeld te kunnen geven van de historie van de bloemen
symfonieën zoeken we mensen, die foto's en/of krantenknipsels over de bloe
mensymfonieën bewaard hebben en ons die tijdelijk ter beschikking willen stel
len. Als u wat hebt, neemt u dan contact op met Johan Baake, Nieuwenhuizen-
straat 5 , 7161 VB Neede, tel. 0545-291310. 

Filmfestival 
De tilmcommissie is al weer bezig om films op te sporen voor ons volgende 
filmfestival. 
We doen een beroep op de speurzin van onze leden. Zijn er mensen die films 
hebben over de periode van na 1950? Of kent u mensen, die mogelijk films 
bezitten, neemt u dan contact op met iemand van onze filmcommissie. Het gaat 
niet om films met een exclusieve gezinsgebeurtenis. Maar toch bevatten derge
lijke films soms details, die een bepaald tijdsbeeld geven en voor anderen her
kenning oproepen. Dat maakt die oude films zo interessant. 
Adressen filmcommissie: 
Johan Baake, Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VB Neede, tel.()545-291310 
Annie Busink, Larikswcg 23 te Eibergen, lel. 0545- 471498. 
Herman Schepers, Grotestraat 69, 715IBB Eibergen, lel. 0545-471333. 
Ben Tragter, Deugenweerd 17, 727IXR lel. 0545-272087 

Excursie 2006-02-04 

Zaterdag 10 Juni. Veluwe - Eerbeek - Loenen 
Vertrek 12.30 uur vanaf parkeerterrein Parallelweg achter muziekcentrum 
Kosten, incl. twee uitgebreide consumpties € 25.00 per persoon. 

Eerst gaan we naar Eerbeek. Eerbeek is bekend vanwege de papierfabricagc, die 
hier ontstond als gevolg van hel heldere beekwaler, dat precies geschikt was 
voor het scheppen van papier. Bijna elke boerderij had daar vroeger een papier
fabriekje, dat zorgde voor neveninkomsten, zoals bij ons de spinnerijen en 
weverijen. We bezoeken de papierfabriek De Middelste Molen, een voorbeeld 
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van een goed bewaarde fabriek uit viocgci dagen eigenlijk niet meei dan een 
grote schuur We kri|gen o a papiei te /len gemaakt uit olilanlenmest dat spe 
ciaal door kunstschildeis wordt gebruikt 
Goed bewaaid belekenl ook in oude staat Schiik mei papiei woidt vanouds 
gemaakt uit at val en hel veivaaidigen ervan kost hopen watei Dus hel was echt 
een natte knooieii-|e 
Tiek dus geen uitgaanskleding aan met hoge hakken maai wandelschoenen 
We kregen er een interessante rondleiding en dat maakte dat wc steeds mcei 
bewondering kregen vooi de mensen, die /ich in/elten om van dit labriek|e een 
museum te maken 

Even verderop m Loenen ligt het fraai gelegen kasteel Ter Horst, eigenlijk een 
voormalig buitenhuis van het oude adelli|ke geslacht Hacktort (met uit Voiden) 
De eigenaresse en bewoonster, mevrouw Van Voorst van Beest zal ons met 
enkele helpcis londleiden dooi haar domein, waarin /e woont en werkt Het is 
geen traditioneel museum, maai wel met interessante historische aspecten 
Vlakbi) de papieriabriek en kasteel Tei Horst ligt het lestauiant Boschoord, waai 
we na het be/oek aan de papiei labiiek pau/eren Na het bc/oek aan kasteel Ter 
Horst sluiten we on/e excursie al bi) het restaurant De Korenmolen waai we 
koffie met een broodje hebben besteld Als de tijd het toelaat, kan men ook nog 
een ki|k|e nemen in de oiiemolen bi] het restaurant waar men een korenmolen 
/OU veiwachtcn Wc hopen tegen 19 4^ uui weei m hibcigcn te /ijn Hel woidt 
vast wcei een mooie en gezellige excuisie 
Opgave bij 
Annie Busink te Bicscbeck Laiiksweg 21, 7151XV bibeigen, tel 0545 471498 
ol Dick Somscn, Mallumse Molenweg 23, 7152AT hibeigcn, tel 0545-472517 
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Ontdekking historie van kerkruitjes in Oude Mattheus van 
Eibergen. Bijzonder cultureel erfgoed 

Inleiding. 
De Oude Mattheus is welhaast de enige keik in de gemeente Berkelland die 
ongeschonden vi]l eeuwen heelt dooi staan Ze is nooit getroffen door rampen 
dis biand dooi bliksem ol oorlogsgeweld en daaidooi als gotisch bouwwerk 
puntgaal behouden gebleven Daardoor kon het gebeuien, dat m de consistoiie-
kanier van de Oude Mattheuskerk enkele kleine, onopvallende gebiandschilder-
de ruitjes uit de 17e eeuw bewaaid /ijn gebleven die bij weinigen bekend 7ijn 
Er komen, buiten keikeniaadsleden weinig mensen in de consistoiie Daar 
wordt een wand ovei de hele lengte in beslag genomen dooi de poitietten van 
predikanten, waartegen de kleine gebrandschildeide iuitjes m het niet vallen 
Jammer' 
Want de uiltjes in het raam van de consistoriekamer /i|n niet slechts het bekij 
ken waaid, ei /ijn een paai heel sieihjke bij, maai /e /ijn ook bij/ondei, omdat 
ze kenmerkend zijn vooi een kerkhistorisch tijdperk 

Op twee van de/e i uitjes komen namen vooi van mensen uit de /eventiende 
eeuw 
Abraham Wildeman Klacsken Hilbrantsth sijii liuistrouw 1637 
Andries Dull (Jcesken van Kijberjien Ehl anno 1675 
Hebben dc/e namen ons nog iets te /eggen, hooi ik u denken 
Maai toch' hi blijkt een iijkdom van verhalen te schuilen achtei deze 
namen Van tijd lol lijd komen er mensen naar Eibergen, speciaal voor de/e tuit
jes, omdat /e op /oek naai hun vooiouders via boeken of li|dschiiilen voor 
genealogie attent /ijn gemaakt op de bibeigse iuitjes 

ik had weinig hoop, nog ooit iets te weten te komen over deze 17e eeuwse men
sen, maar dank/i] mevrouw Goudsmit Lenselink uit Gouda en de heei F W de 
Cock Buning uit Vooi buig, die mij aichivaiische gegevens toe/onden, kwam ik 
onveiwacht in het be/it van inteiessante gegevens over bovengenoemde perso
nen Op hel oudste \dn de iuitjes staal te Ie/en 
Abraham Wildeman Klacske Hilbrants sijn Huis frou 1637. 
Wie waien / i | ' I) 
Merkwaardig genoeg, protestantse burgers uit Groenlo Abraham Wildeman was 
een bastaaid/oon van I ubbcit Gemis Wildeman, die getiouwd was met Kune-
ken, welk huwelijk bhjkbaai kindeiloos bleel Hij stond in 1604 als apolhekei te 
boek, in 1606 als gasthuismcestei te Gioenlo was ouderling en als /odanig in 
1605 atgevaaidigde naarde synode in /utphcn ( uit De Navoischer 1917, 203) 
Deze christeli|ke levenswandel belette hem met een buitenechtelijke relatie te 
hebben met /ijn handcispaitnei Aeltgen Jans, die "gegoed" was in Antweipen 
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Uil die lelalie weid /oon Abiaham gepiocieeeid", /oals veiwekken toen m 
officiële laai weid genoemd Aeltgen Jans kieeg later, in 1606, nog een /oon 
Jasper Fians/ uil een reialie mei de Anlweipse vlaskopei Fians Pieleis/ 
Hel lijkt ciop, dat vadei Lubbeil als ei nood dreigde, lijdig vooi/oigsmaatiege-
len nam, want in 1607 benoemt hi| i^ueden verstanden gesondes lieves doch m 
die soecke des pestes kranck" /ijn /oon Abraham tot /ijn erfgenaam "mits dat 
hie seinen ftzig Iniisfr Uithkeien sal Fin hondcrt car i>idden' ( it-n; = /c/r/i,' 
Duits voor huidig l HW) 
En een verdere bepaling was HOI \CIstonden dat die Abraham liefflich init dei 
Konneken scheiden en dielen soil 
N B wol = wohl = wel, sollen = moeten, een bcvtl Konneken was /ijn viouw Kuntkc 
die soecke des pestes = die Seuthe des Pestes = de pestepidemie Caroliguldens ol kei 
/ersguldens naai kei/ei Kaïtl V waien een erkend waaiclevasl betaalmiddel 

Erven en eerlijk delen 
Lubbert heeft de pest blijkbaar overlecld, wanl in 1609 koopl hi| mei /i|n viouw 
Kuneke een huis|e aan de Lievelderstraat in Groenlo 
In 1614 bli|kl hij gestorven te /i|n /i)n vrouw was enkele )aien eeider overie 
den 
Op /i|n /oon Abiaham luslle de plicht, de nagelaten goederen van Lubben, die 
de/e in gemeenschap met Aeltgen Jans be/at Ie veidelen met Jaspei hians, de 
zoon uit de lelatie van Acllgen Jans met de Antweipse vlaskoper Fians Pieters/ 
De erlemsregeling van toen komt heel modein over Van de opbiengst van het 
gezamenlijk be/it wAn 1 ubbeil en Aeltgen inboedel, veikoop van vlas, /ilvei 
werk, vreemd geld kiamcii|cn en uitslaande schulden ( m l boek bevonden) 
kreeg Abraham als enige /oon van /ijn vadei 50'/f, lei wijl Abiaham en Jasper 
samen als erfgenamen van hun moeder 50% erlden, /odal Abraham 75'/r van 
het geheel erfde Daarnaast beloofde hij Jasper die toen nog maar 8 jaar was, tot 
aan diens mondigheid Ie /uilen ondcihouden legen de vruchten van diens deel 
Om welke bediagen hel ging, bli|kl uil de veiklaiing van Abiaham Wildeman en 
Hendiik Jans, de bioei van Aeltgen en voogd ovei de nog onmondige Jaspei, dat 
aan Jasper wegens het oveilijden van diens moedei il 112 is "aanbesloiven ' 
(oude term voor "uit erlenis vei kregen") 

Vader Abraham had /even /«nen! 
Zoon Abiaham was aanvankeli|k daghuuider en latei chiiuigi|n m Gioenlo Hi) 
trouwde Iwee keei, eeisl met Heniickske Schonmakeis (ovei leden 1606/1607), 
met wie hi| in 1606 hel huis met hof aan de Beltiumse poort kocht van zijn 
vader Lubbeil en diens viouw Kuneke 
Abraham liouwdc al in 1607 opnieuw De biuid was Claeskcn Hillebianl/ uit 
Gioenlo / e was de dochtei van Jan Hillcbianls/, gildemeestei van hel smeders-
gilde en ook gasthuismeester 
Hoe dat liouwen m /ipi weik ging is met duideli|k Wel Ie/en we, dal hi) op 6 
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juni 1607 na de huwelijksnacht een morgengave deed van 200 keizersguldens 
(caroliguldcns) "als hie des iertsen (eersten) mort^ens van Claesl<en Hillehrantz 
seiner vertrouwden huisff. was opgestun". 
Was dat een dankoffcr of kerkelijke plicht? 

Bruidsschat 
Overigens hadden de ouders van Claesken een niet geringe bruidsschat betaald. 
Dat de volledige betaling lang op zich liet wachten, blijkt uit een bericht van 20 
oktober 1620: 
"Jan Hillehrandl Gastliuisnwesler en Derrick elielueden bekennen dal zij hun 
dochter Claes an Abraham Wildeman gehulickt, hijlixpenningen van dreihundt 
ffuldens betaald hebben voor haar bruidsschat, waarvan destijds 250 en nu 50 
gld. met noii drie dukaten, waarvoor zij dal hoichwardif^e hillii^e sacrament 
hegeren ". 
(N.B. 1-xMi diikaal was ccn yoiulcii imiiU van .'̂ ..'iO giani. Ilcl was hel vooniaamsle goiulsluk van de 
Kebiiblick lier /even Verenigde Netlei landen. Drie dukaten waren dus geen fooi.) 

Uit deze berichten blijkt de welstand van de families Wildeman en Hillehrantz. 
Abraham Wildeman en Claeske boerden blijkbaar nogal goed, ze kochten en 
verkochten huizen en landerijen in Groenlo en Lichtenvoorde. Ze kregen zeven 
zonen: Gerril, Jacob, Lubbert, Hendrik, Beernt, Claes en Willem. 
Abraham Wildeman is waarschijnlijk eind 1627 gestorven, want we lezen: 
"30 Januari 1628 zoon Gerrit beleend bij dode van zijn vader Abraham ". 
Die belening bleek een voorschot op zijn erfenis te zijn, want in 1635 ontving 
Claesken als moeder van de zeven zonen 6/7 gedeelte van de erfenis van Jasper 
Frans, de halfbroer van vader Abraham. Het zevende deel was reeds op 16 april 
1630 uitbetaald aan de oudste broer Gerrit. 
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Li lag bii)kbaai twee |aai tussen hel loekenningsbesluit en de uitbetaling van de 
belening Dat gebeulde wel vakei (WcLsk mici IKIIKI AmsiLul uu inbKiî iLg l<) i 169) 

Jaartul 1637. Ken raadsel. 
Op het ruitje in on/e keik slaat iiel )aaital 1617 waaischi)nli)k hel )aai dal /i)n 

"huislrouw" Claeske oveileed Zo'n naamiuil|e van buigers was wel iets geheel 
nieuws Het is mogelijk een gedachtenisiuil|e iels andeis dan een gralsteen 
Waaiom het niet in Groenlo geplaatst weid en wei in bibeigen, is een laadsel 
Misschien een gevolg van de godsdienstige situatie in Gioile tijdens de 
Tathtigjauge Ooilog Hel weid viei keei belegeid en ingenomen Toen Abiaham 
Wildeman liouwde, was Gioi in handen van piins Mauiils en dus was toen in 
Grol de protestantse godsdienst toegestaan Maai van 1609 tot 1627 was Giolle 
weer in Spaanse handen, dus looms-katholiek Toen Abraham Wildeman in 
1628 oveileed was hel jaai daaivooi de vesting ingenomen door stadhoudei 
biedeiik llendiik die hel piolesianlisme weei tot de bevooiiechte godsdienst 
maakte Maai (nol lelde slechts weinig pioleslanten De oveigiote meerderheid 
bleel rooms De keik in Eibergen daarentegen was sinds 1617 ononderbroken 
piolestants geweest 
In elk geval, de plaatsing van het iuit|e van Abiaham Wildeman luidde een nieu 
we burgercultuur in Het ruitje kreeg navolging, gezien de andere gebrandschil-
deide i uitjes m hel laam van de consisloiiekamei (gain<amei) van de Oude Mat 
Iheuskeik. 
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Andries Dull en (Jeesken van Kijber^en Khl Anno 1675. 
(hhl=eheliieden, echtelieden) 
Zo stond het vooi enkele jaren op het tweede, sieilijke naaniuiil|e te le/en 
Ge/ien de vele lepaiaties is dit unieke ruitje vaak beschadigd Helaas is het 
kerkraam enkele jaien geleden weei eens mikpunt van stenengooieis geweest 
waaibij het luitje een voltiellei kieeg Het weid dusdanig beschadigd dat de 
namen giotendeels verloien /ijn gegaan Jammei' Alleen de leuke engeltjes /ijn 
praktisch onbeschadigd Herstel moet mogelijk /ijn, want ei is een toto van voor 
de beschadiging. 

Wie waien Andiies Dull en Cieesken van I ijbeigen ' 
Ovei het geslacht Dull bestaan viij wat genealogische gegevens iii de 4Hc jaai 
gang van het Nedei lands Patriciaat, pag 64 t/m 81, een uitgave van het Centiaal 
Bureau vooi Genealogie met veiwij/ing naai N P X jaargang 1919 
Andries Dull. (1 januaii 1611 gedoopt in We/el, overleden 16X1 ol 16X1 te 
Groenlo) hi We/el was /ipi vadei Anthonis Dull veimocdehjk militau in het 
garni/oen van stadhoudei 1 ledeiik Hendiik Het geslacht Dull behooide tot de 
lageie adel en be/at de have/athe Backenhagen ondei Ambt Delden Vaak had
den adellijke heden een militane tunctie in de legeis van de stadhouders 
Zoon Andiics was meestei-chirurgijn in Groenlo Hoe kwam hij m Gioenlo' 
Misschien was het legeiondeideel van I ledeiik Hendiik waaiin /ijn vadei dien
de, van We/el naai Gioenlo veiplaatst Gioenlo was een belangiijke giens-
vesting 
Hij trouwde met Geesken van bijbeigen (geb 1618), die afkomstig was uit Boi 
culo De trouwdatum is niet in Hibeigen vastgelegd Ze trouwden eldeis 
Andiies Dull had twee zonen Anthony (geb 1666) en Woltei (geb 1670) Ol 
die uil het huweli|k met Geesken van bijbeigen stamden ol uit een eeidei huwe
lijk van Andiies Dull is niet bekend 
De nakomelingen van Anthony ontjiojiten /ich vooial als handelsmensen teiwijl 
die \M^ Wollei tot IXOO hoold/akeli|k beioepen uitoelenden als piedikant en 
tuncties bekleedden in de advocatuui en de lechteihjke macht 
Na 1800 neemt de 'deltigheid' al Meviouw Goudsmit uit Gouda kleindochtei 
van Aleida Su/anna Lhsabeth Dull en Gaiiit Jan Luiten schieel mij Wij beho-
len tot het wat eenvoudiger nageslacht" Garrit Jan Luiten was timmeiman in 
Aalten 

Van Dull in Almelo naar Smits-Huender in Kil)erf»en. 
Andreas Dull, klein/oon van Andiies Dull had een dochtei Cathaiina Aleida 
Maigaietha Die tiouwde in 1770 met Willem ten Cate uit bibergen, van beioep 
lakenhandelaar, wiens vader en giootvadei buigemeestei en kerkmeestei van 
i ibeigen waien geweest hen huwelijk van stand dus En /o kwam honderd jaar 
latei Andiies' achterkleindochtei in 1 ibeigen te wonen 2) 
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N 15 DL/L ILII ( IILS (ook {JLSLIULVLH ils ILII ( UIL ) iiuKt HILII iiKt VLI w iiiLri iiiLt ck ILII ( IILS 

v.in ik slooiiihlLLkLiii (i I lLH ( IIL CV /oiiLn ( \HM) 2()()S) DIL kimiliL kwam uil Ncede 
DL I iiiuliLii.imLii llilkbi iiUs LII Dull woidcii ui ik sUikkLU VLISLIHIILIUI yLspikl Hilkhi UIISLII 
HillLbianls, HillcbiaiU/ Dull woidl ui kilcic nolilics als Dull gcschievcn 

Zowel de Ten Cates als de Dulls waren van stand Fn stand zocht stand want de 
dochter van hel echtpaai ten Cate Dull trouwde met mi Aalbeis, icchlci te Tcr-
borg en de klcmdochlei Beitha Aalbers met ds Hucndei uit Nijbioek 
En één van hun dochteis, 1 ize Huendei liouwde met de bioei van burgemeester 
WH Smits uil I ibeigen loen die )ong oveileed, kwam Hem, de |ongsle bioei 
van Lrze Snnls Hucndci vooigoed naai l ibeigen en zelte de zaken van zi|n 
zwager vooit o a diens landbouwbedri)! annex sleenbakkeii| m hel 1 ooveld 
Hein Huendei ontpopte zich tot een vooi vechter van de landbouwveinieuwing, 
waaivooi hi| een hoge koninkli|ke ondeischeiding kreeg en voor zichzcll sticht
te hi| de I ibeigse Cemenlwaienlabiiek liuendei <k Jongsma, thans IX B Bouw 
cenlei 2) 
bn zo belandden er weer twee nakomelingen van Andiies Dull langs een omweg 
in bibeigen Fi bestaan geen nakomelingen meer van Dull en Huendei m I ibei-
gen De naam Huendei bestaat nog, tot in Ameiika toe 

Gcoskon en Elsken van Eijbor^en 1) 
Geesken van Fijbeigen ( gcdoojit 1638, oveiledcn 1719) kwam ml Boiculo Hel 
IS meikwaardig, dat de oudste vermeldingen van deze lamilie vooikomen in 
Boreulose trouw- en doopregisteis Misschien duidde de naam aanvankelijk aan 
waar ze vandaan kwamen in Fibeigen komt de naam pas in 1647 in hel doopte 
gister VOOI Geeskens oudeis waien lonnis en /el |en van Fijbeigen / e had 
twee zussen Ghiislma (gedoopt 1614)enl Iskcn, (gedoopt 1645) 
Geesken is de viouw van het iuil|e Andiies Dull en een nakomeling van Elsken, 
de heer FW de Cock Buning uit Vooibuig, veischalte me een aanlal aichivan-
sche gegevens over de lamilie Vcm Li|beigen 

Het jaartal 1675 op het iuit]e heelt waaischi|nli|k geen beliekkmg op een 
huweh|ksdatum, tenzi] het een tweede huweli|k van Andiies Dull beliol Het 
jaartal 1675 is wel opmerkelijk, immeis nog m 1674 waien de Munsteisen hiei 
de baas, die bij hun inval flink hadden huisgehouden in de keik Het orgel weg
gesleept en de piceksloel vei woest Hel moei ei lioosleloos hebben uitgezien in 
de keik waai de spoien \dn veiniehng nog Ie zien waien 1 n locli weid al in 
1675 dooi Aiuliics Dull en Geesken vdn F,ijbergen dil mooie iuil)e m hel uiam 
boven de deui van de consistoiiekamei geplaatst 
Naar een reden van de plaatsing moeien we gissen Maai uil de hiciondei 
geschetste kleine kioniek van de lamihe Van l^ibeigen blijkt heel duidelijk de 
voornaamheid van de iamilie en de lelalie dic de in Gioenlo wonende Van I i| 
bergens mei \ ibeigen hadden. 
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IVeede ruitje. Familiewapens Dull en Van Kijber^en 4) 
Van voornaamheid \d\\ beide lamilies getuigt een tweede iuit)e, waaiop twee 
lamiliewapens /i)n algebeeld Op de linkei hellt slaat een boom in goud op 
gioene grasbodem Dat was het wapen van de adellijke lamilie Dull, leehts staat 
het wajien van het geslacht Van bijbergen twee iuiten op kanl en daaronder drie 
T \ , /o Ie /len 
Dat die lamilie /leh /ell ot)k voornaam vond blijkt uit het leit dat /e een lami 
bewapen hadden "aangesehatl" Ze waren dan wel niel van adel maai lelden 
mee in de hogeie klingen 
En als je "Van hijbeigen" heet is het dan niet pietUg om je naam mei lamilie 
wajien als heiinneimg Ie laten biandschildeien in de keik van hibeigen' Behal 
ve (ieesken, die na de dood van Andiies huwde mei Bei end Salteis, woonden ei 
meei Van bijbeigens in (noenlo, zoals we /uilen /len 
Tot 1927 stonden de twee uiltjes naast elkaai, maar bij de keikiestauialie van 
19'̂ () /ijn /e verkeerd geplaatst, waaidooi hun samenhang veiloren ging Wist 
men veel ovei de/e doden van bijna diiehondeid jaai geleden' Degene, die het 
wisl, H A Huendei was in 1927 oveileden ^) 

I tiniiluwtiixns links Dull udils Vcm l ijln li^cii {folo I il Wcssdmk) 
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Faniilie Van Kijbei jjen 
In het Eibergse trouwregister komen we de namen tegen van Beniamin van Eij-
beigcn, piedikant van o a Diepcnheim. die trouwde met Chailotta Geeitiuid, de 
enige dochtei van ds Willem Sluitei 
De twee zonen Vc\n dit ethtpaai, beiden predikant, oveileden kinderloos 
Dan IS er spiake van ds Heimannus van Eqbeigen, zoon van Bei ent van Eqber-
gen, buigemeester van Boikeloo, die zich in 16S7 in Libeigen liet tiouwen met 
Johanna Putman dooi haar vader, die predikant te Diepenheim was Ze lieten 
geen spoien na in de gesehiedenis van Eibergen 

Samuel van Ei,jber}»en 
En dan is er Samuel van Eijbergen, die in de Eibergse registers vooi het eerst 
genoemd wordt in 1647 
Hi| was in 1617 gedoopt als de zoon van Hcndrick van Ei|beigen, burgemeester 
van Boikeloo, (geb omstieeks 1572) / q n moedei Chiislma oveileed koit na de 
geboorte, iets wat vioegei veel vooikwam ben collega van zqn vadei buige 
meester Raethaus, stond peet vooi de jeugdige wees 
Uit het tweede huwelqk van zqn vadei weid nog een dochtei Chiistina geboien, 
maar geen zoon 
Samuel trok naar Eibergen, waai hq tweemaal trouwde 
Hendiik Odink ontdekte in een genchtsprolocol uit Gioenlo dat Samuel handel 
de in "gehumde wateien" 6) 
Wq in onze tqd hebben geen hoge dunk van particuliere jeneverstokeis, maai in 
die tqd lag dat anders Jenever was een begeerd handelsartikel Hel stoken en 
verhandelen van lencvei was vooi giote boeren zoals bqv die op erve Biumink 
een belangiqke activiteit, die geld in het LuUje biacht En alleen giote boeien 
beschikten ovei het nodige graan om jenever te stoken 
Men mag aannemen, dat die handel in 'gebrande wateren' niet de enige negotie 
van Samuel van Eqbergen is geweest Gezien de loopbaan van enkele zonen en 
de huwelqken van zqn dochteis moet Samuel bemiddeld zqn geweest en een 
man met veel lelaties in toonaangevende klingen 

Rutger van Eijber}»en burgemeester van Groenlo. 7) 
Uit het eerste huwelqk van Samuel van Eqbergen met Catarina van Hummel die 
verwant was aan burgemeestei Gerredt van Hummel, werd in 1647 één zoon, 
Rutger, geboien die in 1671 te Pibeigen in het huwelqk tiad met Webbeke 
Scholte uit Cjioenio, waar haai vadei buigemeestei was in 16X'S weid Ruiger 
daai dooi de Piins van Oian|e, Willem ill, tot burgemeester benoemd Daarnaast 
was hl) gasthuismeestei en kerkenraadslid. 
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Kinderen van Samuel van Eijber^en en /ijn vrouw Trijne 7) 
Uit het tweede huwelijk met li i jne (/ondei achternaam) kwamen /es kinderen 
voort 
De oudste van de/e /es, Hendnck (geb 1649) tiok ook naai Gioenlo, waai hij 
gasthuismeestei was 
Dochter Geesken (1651), trad in 1669, dus op 18-jangc leeftijd in het huwelijk 
met Gooswijn (den Groten) Veldinck, (een bekende Haai lose lamilie) die ook 
enige tijd burgemeester van Groenlo was 
Dochter Christina (1655) weid in 1679 dooi ds Meilingius uit Gelselaai in het 
huwelijk veibonden met de jonge ds Hermanns Ribbius / e weid vioeg wedu 
we en trouwde met iemand uit Cuijk 
Ds Meilingius heette eigenlijk Meiling, maai de 17e eeuwse piedikanten hadden 
om hun stand te veihogen de neiging om hun naam met een Latijnse uitgang te 
veisieicn Dc/e ds Meiling werd in 1680 beroepen in Eibeigen Hij blecl er 15 
)aai maakte /ich veidienstelijk bij de aanschal van een nieuw uuiwerk in de 
toicn dal lot 1915 stand hield maai weid in 1685 afgezet Hij kon het dunken 
niet laten 8) 
y.oon Ludolf was helemaal een suctesnummei Hij weid beleend met het iich 
teiambl van de giaalschap Bionckhoist De/e belening zal wel te danken /ijn 
geweest aan de lelaties, die vadei Samuel had met de Heien van Boiculo Ook 
het huwelijk van /oon Ludoll ademt de sleei van stand /ijii viouw was een 
dochtei van de diost van Wisch Aan dil huwelijk had Ludoll waai schijnlijk /ijn 
richterschap van Steendeien te danken, want /ijn vooiganger was /ijn /wagci 
Verhuell En de Verhuells (bekend in Doetinchem) waien van stand, teken maar 
Je moet m het leven kiuiwagens hebben Relaties en netweiken heet dat tegen 
wooidig 
Ludolf tiouwde op middelbare leeltijd vooi de tweede maal Ditmaal met de 
dochter van de rentmeester der geestelijke goedeien bn dit huwelijk is voor ons 
weer interessant, want behalve een /oon, die vioeg overleed, waren er drie 
dochteis, waai van de middelste Catrijna, (geb 1720) op 17-jarige leeftijd 
huwde met de docloi in de lechten Cornells ten Ca(a)te te Eiberf^en. / e ovei-
leed al in 1759, pas 19 jaai oud na acht kindeien lei weield te hebben gebiacht 
Haai man overleed pas in 1784 op 80 jaiige leeltijd 
In 1800 oveileden vijf van hun inmiddels volwassen kindeien koil na elkaai 
"aan een algaonde /lekte estorvene" zoals dat toen heette Het /al een /eer 
besmettelijke /ickle geweest /i|n 7e weiden in de kerk begraven 9) 
Hun vijlde kind was ds Willem lacobus ovei wie vaak is geschieven Hij was 
in 1828 de laatste, die in de keik weid begiaven Hij weid 80 jaai oud, nadat hij 
net nog weer vader was geworden 
Met hem eindigde een tijdpeik van de hibeigse hisloiie 
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Van belang voor onze ruitjesgeschiedenis tenslotte is Samuels jongste zoon 
Jacob. 
Hij bleef in Eibergen en trouwde daar in 1690 met Hcndcrskcn Bcrcnts Honhof. 
Ze was de dochter van Berents Hendriks Honhof, zoon van burgemeester 
Hendrick Honhof, en Elsken van Eijbergen, hel zusje van Geesken van Eij-
bergen van het Eibergse kcrkruitje. 
En zo kwamen twee takken van de familie Van Eijbergen bij elkaar. 
(Men komt in de trouwregisters nogal eens voornamen op s tegen. Berents Hen
driks betekende bijv. zoon van Berent van Hendrick van Honhof). 
Jacob van Eijbergen, die met Hendersken drie kinderen had, overleed vroeg, 
want al in 1700 hertrouwde Hendersken met Geurt van Hengel uit Gendringen. 
En zij zijn de voorouders van de heer F.W. de Cock Buning uit Voorburg, die 
Eibergen bezocht. Zonder de informatie, die hij mij toezond zou ik dit artikel 
niet hebben kunnen schrijven. 

De ruitjes in de consistoriel<amer behoren met de grafstenen in het koor tot 
de zichtbare herinneringen aan een tijdperk uit de kerkgeschiedenis, waar
aan men nogal eens achteloos voorbijgaat, de tijd van de Reformatie of ook 
wel Nieuwe-Tijd genoemd ( 1600-1800). 

Toen in 1617 de kerkhervorming van de ene dag op de andere zijn intrede deed 
in de Heerlijkheid Borculo en dus ook in Eibergen, ontstond er kerkelijk een 
heel andere situatie. De kerk was na vier eeuwen niet langer meer een r.k. bede
huis onder geestelijk bestuur, maar min of meer een staatskerk. Het kerkbestuur 
werd gevormd door enkele kerkmeesters, die ook zitting hadden in het stadsbe
stuur. De supervisie werd uitgeoefend door de heren van Borculo. Aan hen 
moesten alle kerkelijke benoemingen ter goedkeuring worden voorgelegd, niet 
alleen de predikantsbenoemingen, maar ook die van kosters, organisten en 
schoolmeesters. 

Foto ruitje consistorie Oude Mattlwus. 
Naam van de schenker niet iiekeiul. 

(Foto E.H. Wcsselink) 
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In die tijd ontstond de gewoonte van notabele burgers hun namen in grafstenen 
te vereeuwigen en al of niet met familiewapens in ramen te laten brandschilde
ren. De ruitjes in de consistonekamei /.ijn een illustratie van het meer individue
le Nieuwe-Tijdsdenken van toen. Daarnaast zijn enkele grafstenen van vooraan
staande burgers uit de zeventiende eeuw een herinnering aan dit nieuwe gebruik 
van de kerk. 

Nog eens het jaartal 1637. 
De oudste van deze grafstenen is merkwaardig genoeg ook uit 1637, hetzelfde 
jaar van het ruitje van Abraham Wildeman en Klaeske Hillebrants. Het is een 
grote steen met twee namen: 

"Anno 1637 den VI September starf de erentfeste Hendrick Dickman 
vaget to Eybcrgen dem Godt genade" 

En daaronder: 
"Anno 1637 den 19 September is in den Heere geroest 
de dogentnke Hester van Bredcrode und Bhrenstein 
Voege (Eyb)ergen". 

N B vagel = voogd De voogtl hield namens de heei van Borculo loe/ichl op hel bestiiiii van 
liibcigen 
Geioesl = geiust ( in de (laatste) uiste gegaan) 
Dogentnke = deugdrijke, voege . waaisehi|nli|k viouweli|ke voini van voogd vgl het Duitse 
Vogtm 

Echt religieuze versieringen uit de periode van 1617 lol 1800 vindt men niet in 
de kerk. Uit de 19e eeuw, een lijd van armoede, rest slechts een voor/elruil)e als 
herinnering aan de restaurate van 1861 mei hel wapen van Eibergen en de tekst 
"Renovatum MDCCCLXl". Niks religieus dus, het was burgerlijkheid, wat de 
klok sloeg. 
Het zou tot 1930 duren, lol er weer religieuze versieringen werden aangebracht. 

Einde Tijdperk. 
Het geslacht Van Eijbergen is één van die Oost-Gelderse geslachten, die in de 
17e en 18e eeuw een vooraanstaande plaats in de streek innamen om vervolgens 
helemaal uil de streek te verdwijnen. Vaak, omdat er geen mannelijke erfgena
men meer waren. In de Eibergse registers komt de naam na 1770 niet meer voor. 
Net zo'n familie is die van Ten Ca(a)te. Met ds. W.J. ten Gate, die in 1828 over
leed, was de laatste vertegenwoordiger van dit geslacht, dat meer dan een eeuw 
burgemeesters en kerkmeesters had voortgebracht. Ook de naam Honhol ver
dween, /ij het wal later. 
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Het uitsteiven van de/e tamihes was tevens het einde van een tijdpeik, dat ciica 
1800 eindigde met de komst van de Bataalse Republiek 
In de 19e eeuw waren hel de namen Smits, Huendei, hontaine de ia Veiwci), Ter 
Braak, Prakke en Ten Cate van de Bieekeii), die tot in de 2()e eeuw in hibergen 
de maatschappelijke bovenlaag vormden Ook /i) /i|n van het Eibergsc toneel 
verdwenen Sic tiansil gloiia mundi eibergensis. 

Cultureel erfĵ oed 
De gebrandschilderde iuitjes in de Mattheuskerk zijn klein, maar een zeer bij

/ondei, /eld/aam cuituicel eitgocd In naburige historische keikgebouwen /ijn 
geen iuitjes van dit sooit aanwe/ig 
Waarschijnlijk is ei dooi de eeuwen heen van verschillende luitjcs veel veiloren 
gegaan als gevolg van vandalisme en onzorgvuldig herstel, omdat de histoiische 
kennis verloren ging 
Laten we dit be/it koestelen, opdat er niet nog meer verloren gaat... 

Eibergen, januari 2006 E.H (Hennie) Wesselink 

1 Kw.iilieicn Gieidanus  Jaeger in stamieeksen door mr G J J van Winieisina Gieidanus, Wd

denian hl/ 69 ev lldlebianls hl/ 70 71 mei veiwi|/ing naai De Nedeilandselie Leeuw 1980 
t)l/69 70,71 en 198^ V)\ noot I (copievanFW de Cock Buning te Voorhiurg) 

2 Old Ni|s ni 44, 2002 Ailikel Andnes Dull en Geesken van Fi|bergen" dooi Î  11 Wesselmk 
Uilgave Hislorisehe Kring Eibergen 

■̂  Uu "13e Broedeien van Twente"" eopie van I W de C oek Bulling Vooibuig 
4 Ned Paliieiaal, 48e laaigang Cenliaal l^uieau vooi Genealogie, bl/ 64 l/ni 81 (copie mevi 

GoudsmilLenseliiik Gouda) 
5 llennneiingen van 11 A Huendei 1926 HuendeiAalbeislonds " 
6 Koslgangeis van On/e Lieve Heei bl/ 2^ Uitgave keikvoogdi| Ileiv gemeente Libeigcn 

1984 door H Odink, bewerkt dooi b H Wesselink 
7 Doopen trouwregisteis 16"!̂  1800 Hervoimde geiiicente Libeigeii en Ned I eeuw 196^, 

Vragen en antwoorden bl/ 178 M9 180 
8 Koslgangeis van On/e I iLve lleei bl/21 /ie 6 
9 Kioniek vande Aehteihoek bl/292 dooi H Odink Koks Gesto Alkmaai hXi") 

Met dank aan Btit Hummel vooi het ovei/etten van de doop en tiouwiegisteis op cd"s 

Lileratuui 
" Eibeigen VOOI heen en thans dooi 11 A Huendei uitgegeven te Loehem m 1928 bi| De Zonne 

wijzer 
" Kionick van de Geldeise Athteihoek "dooi Ilendiik Odmk hidst 27 Waai on/e doden lusten" 

Koks Gesto Alkmaai 196'ï 
" Geschiedenis van de Oude St Maltheus van I ibeigeii dooi 1 11 Wesselmk Hisloiisehe Kling 

Eibergen, 2()()0 
" Honderdtwintig |aai C emeiUindustiie Huendei en longsma ilooi I II Wesselmk Okl Ni |s ni 

41 uilgave llistoiische Kling 1 ibeigen 2002 
' Andiies Dull en Geesken van Lijbeigen ", door E H Wesselink, Old Ni js nr 44, 2004 
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Wolfs, wevers en berkelschippers 
Fri(e)s bloed in de familie doel wonderen 

Als je hel leuk vindt om wal tijd in een arehief door te brengen, dan kun je 
aardige dingen over je familie ontdekken. Door bijvoorbeeld de gegevens uit de 
doop- en Irouwakten uit het arehief na te lezen, krijg je soms een goed inzicht in 
hun doen en lalcn. 7.o ook over de leden van de "andere tak" van de Eibergse 
lannlie Wolfs, waarover mijn moeder, Dina Hermina Woli's (1909-1984) altijd 
vertelde, dat het geen familie van ons was. Volgens haar waren "Dee andere 
Wulve nog Rooms ok", waarmee voor haar een sluitend bewijs was geleverd. 

Ter gelegenheid van een familiereünie van de "Wulve" deed ik wal zoekwerk in 
het Provinciaal Archief in Arnhem naar de voorouders van Gerrard Wolfs, schip
per op de Jappe en een van "dee andere Wulve". Daarbij werd mijn aandacht 
gevestigd op de geboorteakten van de kinderen van Gradus Wolfs en Tnjnlje 
Rinzes Hoekstra. Hun oudste zoon Gerrit Jan werd in Bergum in Friesland 
geboren en dal prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Ook al omdat namen als Rin
zes, Joukjen en Chrisloffer me nogal on-Hibergs voorkwamen. Een telefoontje 
naar het Archief van de Gemeente Tylsjerksteradiel was voldoende en /e stuur
den, naast de doopakte van Gerrit Jan, ook de trouwakte van /ijn ouders naar me 
toe. 

Uit de ontvangen aktes bleek, dal op 28 juni 1817 Gradus Wolfs, linnenwevers-
knechl uit Eibergen in Bergum aangifte deed van de geboorte van een zoon Ger
rit Jan. Bijna een maand later op 26 juli 1817 trouwt deze Gradus in Bergum 
met Trijntje Rin/es Hoekstra. Zowel in Bergum, als ook in Bibergen zal deze 
foute volgorde, eerst een kind en daarna trouwen, voor de nodige ophef hebben 
gezorgd. Trouwens, je vraagt je af wal Gradus in het verre Bergum te zoeken 
had, want hel vak van linnenwever moet hij ook dichter bij huis hebben kunnen 
leren. 

Elf jaar later, op 6 oktober 1828 deed de wever Gradus Wolfs, in Eibergen nog 
eens aangifte van een geboorte, nu van zijn zoon Willem. En op 20 september 
1831 als Anna-Maria Wolfs wordt aangegeven, blijkt Gradus inmiddels berkel-
schipper te zijn. Tussen 1828 en 1831 is Gradus dus omgeschoold van wever 
naar berkelschipper. Mogelijk was dit een idee van zijn Friese vrouw? In ieder 
geval worden zij de slamouders van de volgende Wolfs-berkelschippers. 
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Gradus geboren op 2 lebruari 1794 in Eibergen. 
Gerrit Jan, zoon van Gradus geboren op 28 juni 1817 in Bergum Fr. 
Rinzes, zoon van Gradus geboren op 6 augustus 1823 in Eibergen. 
ChrislolTer, zoon van Rinzes geboren op 7 november 1832 in Eibergen. 
Gerrard, "De Jappe" zoon van Rinzes, geboren op 20 augustus 1857 

in Eibergen* 

*Zoals bekend stopte Gerrard Wolfs als laatste berkelschipper in 1895, omdat 
het vervoer per trein veel sneller ging en betrouwbaarder was. Hierna heeft hij 
gewoond op het boerderiitje de "Jappe" aan de Hagensweg, waar hij een win
keltje had en met de winkelkar zijn klanten bezocht, (zie Boerderij- en Veldna-
menonderzoek van Eibergen blz. 35) Gerrard overleed op 11 november 1930 in 
Warnsveld, wied van huus, toch kort bie de bekke. 

Een korte opstelling van de verwantschap tussen "onze tak" en "dee andere 
Wulve" is als volgt: 

Cuuliis Wolfs (W) 
geb.02-02-1794 

X26-07-l,HI7 Bergum Fr. 

Trijntje Rinzes Hoeksliii 

Genu Jan Wol/.s (BS) 
geh.28-06-l{il7Bergum Fr. 

Garril Wolfs 
geh. 12-08-1764 

X 
Garreldina Weeinink 

1 

Kinze Wolfs (liS) 
geb.06-09-1823 

X22-tt-l850 
Gernijen liouwmeeslers 

1 
1 

Chiislojlei Wolfs (liS) Gei iaid Wolfs (l>, lapp,) (liS) 
geh.()7-ll-IH52 geh.20-08-1857 
I.XII-08-I8H3 X 

Janna Meulenkamp Elizaheih Aifiiuin 
2X29-03-1889 

(Chrisloffer is clan landbouwer) 
Joh Geeiliiiida lleiinink 

(W) is Wever - (BS) is Berkelschipper - (D) i 
TA) is Timmerman-Aannemer 

1 
Wdlem Wolfs (W) 
geb.09-08-1800 

XI7-10-f 828 

Heieiidiiia Boiiwnieesler 

GeII II Jan Wolfs (D) 
geh.29-IO-l829 

XI1-02-1860 
Jenneken Reimehnk 

Willem (TA) {Opa \M uluijver) 
geh.OI-IO-l86l 

X27-05-I892 
llai mina Hendrika Ruiters 

s Dagloner -
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Uil bovenslaand over/icht blijkt, dal "dee andere Wulve" wel degelijk lamilie 
van onze tak waren, ondanks het feil dat /e katholiek waren. Gradus Wolfs, 
grootvader van Gerrard Wolfs van de Jappe, heeft een broer genaamd Willem 
Wolfs, geboren op 09-08-1800 en wever van beroep. En hij was de overgrootva
der van mijn moeder. 
Kortom, in hel archief moet je soms vaststellen, dat je /elfs de uitspraken van je 
eigen moeder met kunt vertrouwen. 

Bronnen: Gelders Arehief Arnhem 
Arcliief Gemeente Tvtsjerksteradiel 
Varen wcicir i^een water is. Drs. G.J. Schutten 
Uit den Ac hierhoek. H. W. Heuvel 
Land en volk van de Achterhoek, Hendrik Odink 
Boerderij- en Veldnamenonderzoek van Eiheri^en 

Gerril Kluvers 
Arnhem 

Oude liui.s van 'De .lüi>i>e'aan dc lla^enswc^ (l'olo L.ll. WesseiuiL) 
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Diuluxkii^c iiialsiccii \aii lul n lilpaai lliii iii^o koe k( hakkt i {l oio l H Wcssclink) 

7oci;an^spooil van lul ouck kiikhoj aan ck Bonulosc\\ii> (loloLH Wcssehnk) 
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Verdwenen grafplaat terecht. 

In Old Ni-Js nr 52 van maart 2005 schreef ik een artikel over een grafsteen op 
het oude kerkhof aan de Borciiloseweg. Het ging over de verdwenen grafplaat 
met de naam van Jurriaan Menno Huizinga, (1830-1913), grootvader van 
Menno ter Braak, die in Amsterdam naam maakte als pionier van de volksge
zondheid. 
Dank zij Chris Smeenk, werkzaam in museum De Scheper en verzamelaar van 
oude krantenknipsels en ander documentatiemateriaal, weten we nu, waar die 
grafplaat zich bevindt. Chris schreef mij het volgende: 

Meneer Wesselink, 
Het heeft enige tijd geduurd, maar hier volgt een klein verslag betreffende de 
grafplaat van J.M.Huizinga. De tekst is letterlijk overgenomen. Uit welke krant 
het komt, is mij niet bekend. Het zal waarschijnlijk uit de Tubantia of de vroege
re GOC zijn. Er is ook geen jaartalvermelding bij. 

Het artikel luidde: 

Eibergen geeft de grafplaat vrij van stichter Vrijmetselarij. 
Van een onzer verslaggevers. 

Eibergen. 
Eibergen geeft grafplaat vrij op het grafmonument van J.M. Huizinga, één van 
de oprichters van de Vrijmetselarij, die in Eibergen begraven ligt. De gedenk
plaat wordt binnenkort overhandigd aan de Stichting Vrijmetselarij in Amster
dam. 
Huizinga overleed in 1913 en ligt sindsdien begraven op de algemene begraaf
plaats in Eibergen. Een aantal leden van de stichting ontdekte bij toeval de 
gedenkplaat en zag, dat deze in zeer slechte staat verkeerde. Ze vroegen daarop 
het Eibergse college of ze de zwart-glazen gedenkplaat mochten hebben omdat 
die anders verloren zou gaan. Er werd onderzoek verricht naar de nabestaan
den van Huizinga, maar die zijn niet gevonden. B. en W. hebben nu besloten de 
gedenkplaat te overhandigen aan de stichting, op voorwaarde, dat mocht blijken 
dat thans nog onbekende familieleden daarmee moeite hebhen, de plaat terug 
moet komen. De Stichting Vrijmetselarij is van plan de gedenkplaat op te han
gen in haar pand in Amsterdam. 

Dit is dus de letterlijke tekst. Misschien hebt u er wat aan. Met vriendelijke 
groet. 
Eibergen 2 december 2005 Chris Smeenk. 
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Smederij "Ratering" 
Willem Ratering werd geboren in 1893 in Ullt Hi| kwam in 191 S naai Beltium 
Hl) weid knecht bi) J Holslede (lan van de Smid) aan de Doipssliaal 
Na twee jaai kocht hi| een stuk giond \M\ de lamilie Haibeis Daai bouwde hi) 
een smeden) en begon een eigen bedrijl Smidswerk en paarden beslaan (hoeti)-
zers aanbrengen) waien /ijn eerste be/ighedcn Daarnaast had hi) de alleenvei 
koo)i van CSa/elle ii|wielen Pieiik had het lietsmeik Î mj-x) 

Noot van dt inlaeliL v.iii Old Ni |s Bcidc iijwielidbrieken waien Cicldcrs De Ga/ellefabriek 
slond m DILILII cii weid liLkcnd dooi de rtelanic Picl|e Pellc o|i /i|n Cia/cllc De Fmpofabriek 
uu Voidtn maaklc icclamc met dt slogan Lmpolicls ctn leu/c licls Liiipoliehl gcell leu/e 
licht' 

Dus was Rateiing was meteen lietseniDakei Rijwielhersteller heette dat ollici 
eel. 
In 1918 bouwde hi) een woning naast de smeden) Hi) tiouwde in 1919 In de 
loop des li)ds had hi) dooi gaans twee knechten In 19'S() hebben /i|n twee /onen 
het bedri)l oveigenomen De jongste ging /ich specialiseren in loodgieterswerk 
en werd daarmee ook wateilitlei Hi) kon het bedii)l oveinemen van A de Maiie 
en ging veidei /i)n eigen weg 
De smedenj aan de Meester Nelissenstiaal weid in 19')() uitgebieid, mede dooi 
de komst van de landbouwtractoren Hiervooi werden technische mensen inge 
huurd Th Walleibos was een van de eersten en later kwam Alois Schildeiink 
Doordat Ratcnng geen opvolger had, is hi) in 1986 gestopt met het bedii)l De 
heei Ni)enhuis heelt het toen oveigenomen üitbieiding was daar met mogeli)k 
Ook vooi woningbouw was de plek met gunstig meer Hij veiplaatste de /aak 
naar de /waiteweg 9 van loonweikei Molendijk die vri) kwam Hieidoor werd 
de smederij met meer gebiuikt De inboedel inclusiel het smidsvuui werd er uit
gehaald en de smeden) bleel leeg achter Wat /ou het mooi /ijn, als zo'n stukje 
histoiie voor de toekomst bewaard zou blijven 

Inloimalie J Ratcnng 
Bewerkt dooi G Maai se 

Bijlage 
In Beltium waien nog enkele smedeiijen meei Aan de Doipsstraat lag Holstede 
(Jan van de Smid), die latei veihuisde naai de Meestei Nelissenstiaal 20 Dit 
bednji is oveigenomen door L Wolteiink (de Kenijiei) aan de /leuwentseweg 
1 Door oveilijden van /ijn /oon, die het bediijl had oveigenomen, is hieimee in 
de jaren zeventig een einde gekomen aan dit bediijl Het is nu woonbebouwing 
Pierik aan de Grolseweg 17 had naast de smedenj ook nog een busonderneming 
"Wilhelmina" D(H)idat de laatste Pieiik ovei leed /ondei opvolgei is ei ook een 
einde gekomen aan dit bediijl ondei de naam Pieiik De heei Wolteiink heelt in 
het jaar 2()()() dit bedrijl overgenomen Ook hel personeel is ovei gegaan 
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Sinedciij RaUnin^ ±19 U) 
Paard 'beslaan \aii lan Walliihos 
VI n r Hem Ahhink (knec hl hq Rak i iii^) 
lan Walleihos (met pel) 
Willem R(ileiini> (paaid hi slaan) 
Riidolj II I on (km ( hl hii Rak i ini;} 



-24-

Bk. 24 t/m 27 Hierhij plaatsen wij een unieke schoolfoto over vier pagina's uit circa 
1937, met alle leerlingen (meer dan 200) van de Willem Sluiterschool. Tussen de leerlin
gen staan een achttal leerkrachten, vijf mannen en drie vrouwen. Ouderen zullen deze 
acht personen nog herkennen, geheel links meester K. Rosier voor hem zittend jujfrouw 
J.F.Smit, en rechts staand H..f. Wisselink.(Eihergenaar van geboorte, wonend op erve 
Wisselink Boomkamp aan de Winterswijkseweg. Hij was later hoojd van de landbouw
school in Bathmen, en lid van de Tweede Kamer) Verder met witte kraag jujfrouw H. 
Rozenhoom. Verder naar het midden tussen de leerlingen meester L. Huigen. 

-25 

Hij was jarenlang hoofd van de lagere school te Vragender en tenslotte leraar aan de 
Mavo te Den Ham. Op de derde pagina, achterste rij, het hoofd der school B. de Boer. 
Hij werd in 1946 levens hoofd van de toen net opgerichte Wilhelminaschool voor Chr. 
ULO te Eibergen. Hij was rijk voorzien van onderwijsbevoegdheden. Hij bezat de akten 
LO Frans. Duits.Engels. Wiskunde, Handelskennis, MO Nederlands en Schoonschrijven. 
Hij vertrok in 1950 naar Beverwijk. Verder naar rechts, op de vierde pagina, meester 
A. C. ten Cate. Ook op de vierde pagina, zittend op de tweede rij, waarschijnlijk juf
frouw C.C. Lekkerkerker Zij ging in 1937 naar de Julianaschool. 
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/)(' /(;/(> werd i^enonien in de tuin van liiiize Cathariiia, de woniiii^ van (1..I. ten ('ale 
H.J.zn, 'meneer ./an '. Links op de aehteriroud nofi zichtbaar een deel van de llnmmels

weide, toen bewoond door ILIL ten Cate 'meneer Herman ', direeleiir van de Libei i^se 
Stoombleeken/. Hij was van l9()Stoi 1942 penniniinieeslei van hel s( hoolhesluiir van 
de Willem Sluiterschool. 

We hopen dat er noi; mensen zijn die namen weten van leerlinfien op deze foto. Mis

se hieii hei kent men hier en daar zijii grootouders op de /oio. 
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Geefaan de bladzijde en lij waarop de personen staan, die men herkent. Nog mooier 
Z.OU hel zipi om op een joloeopie de herkende personen aan te kruisen en die te zenden 
aan .lolian liaake. 

Reacties graag schriftelijk of per email aan: 
J. liaake, Nieuwenhuizenstraat 5, 
l'.nuiil.jambaakei'idietnet.nl 
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Toneeluitvoering ten bate van vakantiekolonies. 

In ons vorig nummer plaatsten we een foto als Zoekplaatje van een aantal kinde
ren die in het wit waren gekleed als een soort engel of danseresje. Ook stond er 
een jongen op, die ook geheel in het wit gekleed was. Slechts één uitzondering 
op dit alles was het meisje op de voorgrond, dat gekleed was in een donker 
pakje. Helaas leverde het slechts een enkele reactie op met concrete informatie. 
Die kwam van Freek Odink uit Hengelo, die de namen kreeg van Jannie van 
Gijzel-Odink uit Gouda. Zij wist te vertellen, dat deze groep kinderen was 
samengesteld door mevrouw ter Braak- van der Leek, die woonde aan de 
Haaksbergseweg bij de berkelbrug (Iltios). In die periode werden er voorstellin
gen gegeven ten bate van vakantiekolonies, waar ook Eibergse kinderen naar toe 
gingen om aan te sterken. Dinie Burgers, zelf ook op de foto, dacht zich te her
inneren dat het hier een toneelstukje betrof met de naam "De Zonnekoning". De 
foto werd omstreeks 1935 gemaakt bij mevrouw Ter Braak aan de Haaksbergse
weg. 

De volgende kinderen werden herkend: 
- Liggend op de voorgrond in het donkere pakje is Dinie Burgers. 
- Voorste rij op de knieën: Dinie Floors, Annie Westerdiep, Bep Menko, Bettie 

Dekkers en Minie Simmelink. 
- Achterste rij: Genie Mol, Gerrit Wansink, Alie Pasman, Sinie Snippe, Jopie 

Gijsbers, Willemien Grijzen, Bertha Mol, Jannie Odink en Tineke Snijders. 

Neede, Johan Baake 
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Rondgang door het Gemeentehuis van Eibergen (villa Smits) 
Harry Overkamp haalt herinneringen op aan periode 1936-1945 

In Old Ni-js nr.42 staat een artikel over de fami
lie Smits dat mij bijzonder interesseerde, omdat 
ikzelf bijna tien jaar, van 1 april 1936 tot 
1 november 1945 deel heb uitgemaakt van de 
levende have die de villa bevolkte die sinds 
1924 raadhuis van de gemeente Eibergen was. 

Ik heb het vooral te danken aan wethouder 
C.Th. Beijer dat mij de kans werd gegeven om 
carrière te maken in de gemeentelijke admi
nistratie. Begin maart 1936 werd ik uitgenodigd 
voor een kennismakingsbezoek met burge
meester G.J.J. Wouters en gemeente secretaris 
F.N.H.Gurck. Ik moest mijn cijferlijstje van het 
MULO-examen meebrengen. Kennelijk viel ik 
bij deze autoriteiten redelijk in de smaak en na 

een paar dagen ontving ik bericht dat ik als "volontair" werd toegelaten onder 
de toen gebruikelijke voorwaarden, die heden ten dage onbestaanbaar zouden 
zijn. 

De overeenkomst luidde: 
Eibergen den 28 Maart 1936 
Naar aanleiding van uw mondeling verzoek dealen wij u mede, dat wij hebben goedgevonden U 
tot nader opzeggen toe te laten als volontair ter secretarie dezer gemeente onder voorwaarde, dat 
alle bepalingen, voor wat betreft werktijden, geheimhouding, orde enz., die gelden voor het vaste 
personeel ook voor U van kracht zullen zijn; dat de toelating tot volontair absoluut geen voorrang 
beteekent bij eventueele benoemingen van vast personeel en dat U als volontair nimmer recht kunt 
doen gelden op een geldelijke belooning. 
U kunt a.s. maandag met de werkzaamheden beginnen. 

Burgemeester en Wethouders van Eibergen 
De secretaris. De burgemeester 
w.g.Gurck Wouters (onleesbaar) 

Ik bleek niet de enige volontair te zijn. Als zodanig functioneerden daar reeds 
Albert Maas en Bertus Molleman, die kort na mijn aanstelling uit Eibergen ver
trokken. Albert beïndigde zijn loopbaan als gemeentesecretaris van Herwijnen, 
Bertus Molleman, zoon van het hoofd van de R.K. lagere school in Zieuwent, 
die dagelijks op zijn D.K.W.-motorfietsje naar Eibergen tufte, bracht het via 
ambtenaar te Lichtenvoorde en kabinetschef van burgemeester Matser in Arn
hem tot burgemeester van Heerhugowaard. Hij is enkele jaren geleden gestor
ven. 
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Enige maanden na mi|n entree op de secretaiie werd hel volontairsgezelschap 
nog versterkt met Herman Harbers van hel Nicnhuus in Beltrum Samen met 
Herman had ik de MULO in Groenlo be/ocht Hi| is koil na de oorlog benoemd 
tot amblenaai bij de gemeente IJsseislein Hi| is met oud geworden In de jaren 
zestig IS hij na een operatie plotseling overleden 
Bi) de algemene mobilisatie van ons leger op 29 augustus 1939 ben ik in militai
re dienst opgeroepen Een door de Minister van Delensic verleend uitstel van 
dienst wegens studie voor het diploma gemeente administratie kwam namelijk 
te vervallen In Middelburg heb ik in de mobilisatietijd de school voor dienst
plichtige onder olticicren adminislialcui (S D O A ) be/ocht Na mijn demobili
satie op 22 mei 1940 hervatte ik mijn werkzaamheden op de gemeentesecielaiie 
Dat had aanvankelijk nogal wat voeten in de aarde, Burgemeester Delen meende 
namelijk dat de bezetting op de secretarie voldoende was en dat er aan mi) geen 
behoefte meei bestond Mi)n plaats was inmiddels ingenomen de heer Fer de 
Leeuw, die koit na mi)n opkomst in militaire dienst op arbeidsoveieenkomst 
was benoemd m de lunclie van ambtenaar Ie klasse Zi)n vorige standplaats was 
Hilvarenbeek, van geboorte was hi) Tilburgcnaar De wethouders, vooial de heer 
D Schaperclaus, vonden dat het immoreel /ou /i)n mi) op die maniei de laan uit 
te sturen, omdat ik luim drie jaar voor niemendal mijn beste krachten aan de 
gemeente had gegeven 
Ik was bi)/onder bh) weer op de secretarie te worden toegelaten Per 1 septem
ber 1940 werd ik aangesteld als ambtenaar op aibeidsovereenkomsl op een 
"vorstelijk" salaris van ƒ 480,— per jaar De aanstelling gold voor onbepaalde 
tijd en werd ondertekend dooi de "arbeider" en de werkgeefster, de gemeente 
van Eibeigen 

Kennismakinj^srondje 
Mijn eerste werkdag op het gemeentehuis begon met een kennisniakmgsiond)e 
langs de diverse werkvertrekken Vei volgens weid ik geinslalleeid aan het grote 
vieilingenbuieau Ik /at met de lug naai het loket De plaats naast mij (aan de 
straatzi)de) was s morgens onbe/et 's Middags werd de/e plek ingenomen door 
de gemeente ontvangei, de heer PJ Wi)nen Die had een dubbele lunctie 's 
Morgens was hi) gemeente ontvangei en had hij zijn kantooi in het oude 
gemeentehuis nabi) de N H Kerk, 's middags fungeerde hij als registrator en 
zorgde hij er vooi dal de afgewerkte stukken weiden gerubriceerd volgens een 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenlen samengestelde code en in het 
archiel, in de kluis, opgeboigen Om de kluis Ie beschermen legen bomscheiven 
was tijdens de oorlog op enige afstand van de buitenmuur een stellage van palen 
en planken gebouwd en was de ruimte daartussen gevuld met zand Het onkruid 
groeide welig lussen de kieren 
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Tegenover mij zaten de volontairs Albert Maas en Emmy Samson, die kort na 
mijn entree met haar familie naar Amerika emigreerde. Ook heeft de heer Van 
Wanroy daar nog enige tijd gezeten. Aan het bureau bij het loket zat de heer 
B.G. Kruisseibrink, die belast was met de militaire zaken en de bevolkingsadmi
nistratie. Ook was hij belast met het opnemen van geboorte- en ovcrlijdensaan-
giften. Het bevolkingsregister bestond uit een gezinskaartensysteem, dat na de 
volkstelling van 1930 was ingevoerd. De kaartenbakken stonden op een verrijd
baar karretje van plaatstaal, 's Avonds werd het karretje in de kluis gereden en 's 
morgens werd het er weer uitgehaald en voor het loket geplaatst. Hel gezins
kaartensysteem verving in 1930 de afzonderlijke registers. De registers werden 
na iedere tienjaarlijkse volkstelling vernieuwd. De eerste registers hadden 
betrekking op de periode 1820 - 1830. in 1936 is het gezinskaartensysteem ver
vangen door een systeem van persoonskaarten. Van iedere persoon werd een 
kaart aangelegd, die bij verhuizing met hem/haar meeging naar de nieuwe 
gemeente van vestiging. Aan het bureau in het midden van de secretarie zat de 
chef ter secretarie de heer J. van Toorn. Die heb ik niet lang meegemaakt. Hij is 
burgemeester Wouters, kort nadat deze tot gouverneur van Curasao is benoemd, 
achterna gegaan. De heer Van Toorn werd in de functie van secretariechef opge
volgd door de heer Van Wanroy. 

Achterin de secretarie zat - met het gezicht naar de achtertuin - de heer W. 
Hageman, die functioneerde als boekhouder van de gemeente. Hij schreef de 
zogenaamde "bevelen tot betaling" en boekte de uitgaven van de gemeente in 
het zogenaamde secretarieregister. Hij was tevens eerste ambtenaar van de bur
gerlijke stand belast met de huwelijksvoltrekkingen. Ook verzorgde hij de 
ondertrouw en deze plechtigheid vond als regel plaats in het spreekkamertje 
naast het portaal bij de voordeur. 

Burgemeester Wouters, net henoeind tot gouverneur van Curasao, overhandigt de 
ambtsketen aan de oudste wethouder de heer C. lieijer Geheel links mevrouw Wouters 
met dochter. Zittend rechts, secretaris Gurck. (wethouder lieijer woonde aan de Lint-
veldseweg, net voorbij de Deventer Kunstweg). (Foto coll../. Baake) 
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ioen tijdens de ooi log de ladiotoestellen in opdiachl \M^ de be/ettei moesten 
worden ingeleveid is het kameitje ook gebiuikt als opslagplaats van de radio's 
De inleveimg geschiedde ondei toe/icht van de plaatseli)kc politieambtenaien 
de heien Kammei|ei en lei Avest Het loe/itht was oveiigens met aldoendc Via 
de verbindingsdeur met de burgemeesterskamer slaagden wi| ei al en toe in om 
een iiantal van de beste toestellen weg te nemen en brachten die dan naar de 
vheiing I en ladiotoestel weid gebiuikt om tijdens de kantoouiien stiekem de 
Engelse nieuwsbciichten te beluisteien Dat gebcuide dan dooi een van de amb
tenaren, die dan na het nieuws daaivan vcislag moest uitbrengen aan de icst WAU 
het personeel op de secretaiie Niet al de/e toestellen hebben de ooi log ovei-
leetd Na het doorzoeken van het gemeentehuis door de S D , bi) gelegenheid 
van de aiiestatic van collega Hageman, is het meiendeel van de/e toestellen ver
dwenen Wat Cl na de oorlog nog ovei was hebben we aan de eigenaien terugge
geven 

/ Dio miionnn m 19 ̂ S hij lul aj se luid \<iii i^inuoili s(( nldin I N II dunk 
Slaand \ III t (luj\ikh\ailiUiM(>niii(in aidi llulhiiiik loiuni^i Sloiiips lijd 
CrnishiiK au RaaU 1(111(1 I W llav.iiu(ui llain ()\( ikaiiip N I'I /((IIKIII lid knus 
sdhiiiik I \(iii Waiiio\ loRoddiiik lllhiilxis luk s M( iiUiikdiiip liai Saiuk is 
/itlind V I II I laiidskckn Kcikinuijd (iiDuliom wdlioudc is Sdiaix n lans ai lU ii( i 
hun> l)(kn iiu\i dunk (iisai I N II dunk laadskddi Oidiliiiaii Adoijscii hm 
111(11 lansen lloiliiik (II llulshojl {\(in (i\( Wissink /wolk) (I oio llai i\ ()\( ikaiiip) 
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Politieke en f»(wlsdiciistij»e j;e/iiidhc"id ambtenaren 
/ o tussendooi wil ik ei de aandaeht op vestigen dal de samenstelling van het 
ambtenaientoips qua godsdienst en politiek toen een sooit alspiegeiing was van 
de samenstelling van de gemeenteraad en van de bevolking van de gemeente 
Dat was toen iets van/ellspiekends De burgemeesterspost werd sinds de benoe 
ming van de heei Wilhelm in 1921 steeds door een katholiek be/et, want de 
R K Staatspaitii (latei K VP) was de giootste paiti| in de gemeenteiaad De 
secretaris was Nederlands Hervoimd 
Dat IS no}> jan n lanv, :<> gebleven Nu h N H Gun k kwam sec reatis G Hospers, 
na hem kwam in 196') de lieei I Bottenheiu, en ook diens opvolj>er H 1 Kra/en 
brink (197^-1991) was lid van de CHU en henormd en voldeed dus aan de tra-
ditioiiiU (iseii l)( ((isie (11 \ooilopii^ leialsU nul kalliolukc biirj^emeestei v^as 
me\i A Linnuns Knol Ze was lul van de P\dA Ze luid aan iii 1996 en weid 
kott vooi de tolstaiidkomin}> van de jusiei'emeenie Beikelland benoemd lot bui 
gemeester van Castncum (Redactie Old Ni /s) 

De samenstelling van hel amblenaiencoips was in dil op/icht ook min ol meei 
repiesenlatiel \\M\ |e desti|tls plannen om te solheiteien naai een andeie 
gemeente, dan was hel /invol om eeist het jaarboekje van de Nederlandse Bond 
van Gemeenteambtenaren ie raadplegen Daaiin stond namelijk een lijst van 
gemeenten met de samenstelling van de gemeenleiaden Als katholiek had je 
namelijk in een oveiwegend piolestantse gemeente weinig kans op een benoe
ming Dus solliciteerde je niet Ander/ijds had je als piotestant weinig kans m 
b V Biabanlse en Limburgse gemeenten 
De/e situatie had toch wel iets te maken met het leit dat katholieken eeuwen 
lang van ojienbaic luncties weiden uitgesloten Toen dal weei mogelijk was 
moest ci uiteiaaid dooi de katholieken een aan/ienlijke achterstand woiden 
ingehaald vooi wat beliell benoemingen m de ambtelijke sleei Dat zogenaamde 
emancipatiepioces had aanvankelijk niel allijd een socjiel veiloop Ik kan me 
heiinneien dat de benoeming van de katholieke buigemeestei Wouleis nogal 
moeilijk lag Het plechtige inhalen van die buigemeestei, zoals dal toen gebiui 
kelijk was mei vlaggen, koetsen, hoge hoeden, pandjcsjassen en muziek is 
namelijk mei in 1 ibeigen gehemd, maai in het oveiwegend katholieke Beltuim 
De wethouder, loco burgemeestei, waarschijnlijk de heer Krajenbiink, gal amb 
tenaren zelts geen toestemming om de inhaalplechtigheden in Bellium bij te 
wonen, maai ze hebben dal veibod genegeeid hi hel doip liibeigen was enkel 
een raadsveigadeiing belegd, waai in de loimele installatie van burgemeester 
Wouteis plaatsvond Volgens geiuchten zou de ongewone wijze van inhalen 
mede veiband houden met het leit dat enkele gioejieiingen in de laad teleuige-
sleld waien dat gemeenlesecietaiis Guick, die ook naai de buigemeestei si unctie 
had gesolhcileeid, geen kans maakte Tegenwoordig sj^eelt de godsdienst en de 
politieke achtergrond gelukkig geen enkele rol meei 
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Na hel veiliek van de lieei Van l o o m weid hel amblcnareneoips weei op volle 
sleikle gebiaehl dooi de benoeming van de lieei N I' 1 / e e m a n , a lkomslig uil de 
gcmcenle Lienden l h | nam de laken van de heei Van Wanioy ovei 
Aehleiin de hal bevond / ich de seeretariskainei, waai destijds de heei 1 N II 
( iuick lesideeide De /e kamei had een sehuildeui die nogal wal h e m e nuiakle 
als the weul geopend Vooi ons was dal hel sein dal we moeslen sloppen mei 
gespiekken die mei vooi hondeul jiuKenl /akel i |k waien Koil vooi de ooi log 
werd de heei Ciuiek benoemd lol buigemceslei van hve idmgen en ll . igeslem 
/ i | i i ojivolgei weid de heei l lospeis 

Foto ml l'-Hl hij 2^ leim; /iihiU iim xdiiiluj \ t lihuu lii< i II li f Mom 
Bovenaan VI n r F / Wi/iuii (iicm oiin ) llan\ ()\(ikamp (ali; -aken) li SaiuUis 
(o (I ( I isishiiK iiii) iiiK lilwaki I H Niitiiiiiiis m m \( Idwui lih i O k( d si iiuiki i 
nuindumssKS I'I kopi>in I I Viwdici i;(in M Iciwaï lili i s d Dikaill Deiks 
inandiiiiissd I Wahi-kc xcldwaditcis Kanmu ijci in lii A\i\l oppi i A ili Hoi i en 
diiltili; -iikiiil \eiiiWaiiio\ 
Daaionilii I I ili I mm N I' I Zeeman, du f linani icn, (1 H Kiiiiwi li)i ink, anihl 
hmaiuuii Wini Hoiiuleis \erlooldi \iin Dinii Mom \eidii 11 lamdidi di n \an idilpaai 
Mom diitiiiui i^i III eiidiili (I llii d>iink i ii iiiiihli luiii ii I llii ihiink iii W Siiiinidiiik 
/Uil lid \ I n I I W ila^i iiiiiii iiinii i n Dinii Mom oiidi i s i an II IS I Mom 11 lilpaiii 
Mom hiu^inuiMi I Ddin m llioiidi is Sduipi idain i/i lliiislioH {;< ni si 11 dllospiis, 
Ham Mom du f hiiilindii nsi Sloinps loRoiidink iiiiihl (n nu i nliwi iki n 
Op dl \i)i)ii^iond illinil iii\i II in nidiljis jam Mom (I oio lliii i\ ()\i ikiiinp) 

file:///erlooldi
file:///eidii
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I)e secretarie 
De secretarie bestond toen het laadhuis nog villa Smits was, uil twee veitiek 
ken Dat was nog duideh|k Ie /len In de muui gien/end aan de hal, /ipi na 
mgebiuiknemmg van de villa Smits als gemeentehuis de loketten aangebiacht 
Daaibii is naai ik van tie heer Hageman veinam m de hal een bi|/ondei liaaie 
schouw, nog mooiei dan die /ich in de buigemeesteiskamei bevindt, gesloopt 
Het plalond van de secietarie was beschildeid met bi)/ondei liaaie bloemmotie 
ven In de seiie stonden twee schiiilmachines en een Lyclostylemachine Vooits 
bevond /ich tl.iai tie centiale \An de teleltK)!! I angs tie wantien waien wat gla-
/en kasten aangebiacht met alleilei papieiwaien In de hal stond een bank en 
een lontle talel met enkele leunstoelen met bie/en /ittingen 

l)c trap <>p 
We gaan tie Hap t)p naai bt)ven Op tie oveiltnip stonti een ladenkast met kaai ten 
VAn het katlastei en een kasl mei tie bi|beht)iende legisleis Op de eeiste veidie 
pmg was slechts één werkveiliek Ie weten het kantooi van de gemeente t)p/ieh-
tei Hiei lesideerde op/ichter Hietbrink (bi)genaaind Salli) met lo Roeitlink /ipi 
«issislente ot secietaiesse 
Boven tie secietiiiiskamei bevontl /ich een leseive weikveiliek, waai tie basis 
adminislialie van tie t)ndeihoutlsbelasting (een st)oit gemcenteli|ke giondbe-
lasting) was ondeigebiacht hens pei jaai, /t)dia het kohiei van de belasting 
weid samengesteld, /alen daai ti|deh|k enkele ambtenaien het betiellende kaait 
systeem aan de hanti van de kadasteiiegisleis bi) te wei ken 

(\nu'ierj»ew(niiiiji intern 
Hel veiliek bt)ven de buigemeesleiskamei was aanvankelijk m gebiuik bi| het 
gc/in Stomps, chel van het buitcndienstpeisoneel van gemeentewei ken en con 
cieige van het raadhuis Het gc/in beschikte geli)kvloeis t)vei een tweetal vei-
liekken Vooiheen waien die waaischi|nli|k m gebiuik bi) hel dienstpeisoneel 
van tie heei Smils Ik ging als t)veibli|vei lussen de middag tlikwi|ls even bum 
ten hi| tie/e sympathieke lamilie met haai chaim.inle tlochlei Beilha en ik kieeg 
daal altijd een heeili|k kopie kollie Beilha is koit na de t)oik)g geln)uwd met de 
inmiddels ttveileden kot)pvaaidi) olliciei Siebien luinholt /\\ woont nu aan de 
Buigemeestei Wilhelmweg IX Als ik in Libeigen kt)m be/t)ek ik haai nog al en 
tt)e 
It)en kt)rt voor de ooik)g de secretarie weid gesplitst m twee aldelingen, te 
weten de aldeling algemene /aken en de aldeling linancien moest het ge/m 
Slomps haai /itkamei boven de buigemeesteiskamei atstaan t)mdat de laatstge-
noemtle aldeling daarin nK)est woiden ondeigebiacht Aldehngschel weitl tie 
heci /cem.in en tie heei Kiuisselbimk weid /ipi naaste medewei kei Na de pen 
sioneiing van de heei Wi|nen weid de heei /eeman tevens gemeenle-t)ntvangei 
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Kiiad/iial 
Boven tie seeielaiie bevond /ILII de ia<id/aal In de hellt v<in de/e /aal .lan de 
vooikant stonden de tal els met de gioene lakens en de stoelen van de bui ge 
meestei, twee wethoudeis en de laadsleden Het statige meubilan in empiit sti|l 
was alles behalve nieuw en had kenneli|k ook nog dienst gedaan in het vt)oima-
lige gemeentehuis Ik t athteiste gedeelte was ingericht als tiibune Daai ston
den wat houten banken I en houten hekweik lungeerde als alscheiding met het 
vooigedeelte VcUi de /aal I venals dat bi| de stcietaiie het geval was bestond de 
/aal aanvankelijk ook uit twee veiliekkLii De laad/aal weid tevens gebruikt als 
trouw/aal Op een van de talels weid ti|dens tiouwpleLhtigheden een colleete-
bus ncerge/et met opschiilt "vooi de ai men" De bedoeling was dat biuidsparen 
en hun gasten hieiin hun goed geldgaven deponeeiden Het gebeulde wel eens 
dat men plotseling tol de ontdekking kwcUii dat men dooi de vooiiaad sigaren 
vooi de veigadeiing van buigemeestei en wethoudeis en vdn de laad heen was 
Dan pleegde men wel eens geld uit dit bus|e te halen vooi aankoop van een 
nieuwe vooriaad lookwaien Dan moest in het bus)e wel een biielje woiden 
gestopt met een aantekening welk bediag ei was uitgehaald Daaimee kon dan 
bi) de noleiing van de mhoud m de "boeken" lekemng woiden gehouden Vei-
dei hingen dAu de wand van de laad/aal tegen de oveiloop kolossale poitietten 
van vadei en /oon Smits Ook kwam daai latei een poitiet bi| van gouveineui 
Wouters gekleed in /i)n liaaie ambtscostuum Dat portiet hing athlei de /etel 
van de buigemeestei Veider stond op de raad/aal een gla/en kasl|e waai in een 
liaaie leitn album lag met loto's van maikante laiulsehappen en gebouwen in 
het doi p en de buurtschappen 
De bovenste verdieping was in gebiuik bi| de lamilie Stomps Op de vliering 
waren wat mindei belangii)ke aiehielstukken opgeboigen en ook bevond /leh 
daar een uitgebieide vei/ameling kianten, o a van het bibeigs Nieuwsblad, uit
gegeven dooi de I ochemse Couiant 

Oud j»enieeiitehuis met vele functies. Out-placements. 
Een deel van het ambteli|k apparaat was destijds ondergebraelil m hel oude 
gemeentehuis Ik heb leeds vermeld dat de gemeente ontvangei daai /ipi kan-
tooi had Ook was daai het ciisisbuieau (later omgedoopt in sociale /aken) 
gevestigd De heei d d S Raalcland was de chel van de/e aldeling en /i)n 
medewei kei s waicn lules Meulenkaniji cii Ben Sanders Tijdens de ooi log weid 
m dat gebouw het disliibutiekantooi ondeigebrachl en ook hel jiolilicbuicau 
o I v commandant H I kkel 
NiH)l RdiLliL Okl NI |S 
Vm I')'ï4 I9'ï9 tliLiuk hel l')t LCUWSL gebouw \wu iK lUKHJIok i il vooi di. WIIIK liniins(.luK)i 
VOOI ( h l l)lo D.uim.i wcul litl ilgtbiokLii DL gciULLiilc oiilv IIIJ;LI IIL polilic tn ook soci.ile 
/aken WLidcn Idiigc. ti|d oiidtigLbi.ichl in IKI giolc luns n.i isl tL mg mg lui ii ilt Ma.il en de dicnsl 
gemeenleweikcn o l v aiehitcel d Scholman /clcldc in (.en honkii nooilgcbouw vooi uii op de 
Ma<it lol in 19X7 hel nieuwe neiiieeiikk mlooi geleed was 
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Collage van de gebnnidsehilderde ruilen hoven hel Iraphonles van hel i^eineenlehiiis 
van Eiheri^en, de voornialii>e villa Sniils. Een i^eselienk van hel hiiri^erijeoniilé uil l'-)4H. 
De ruiten wniholiseren de lakken van nijverheid van de Eil>eri;se hevolkina van loen. 
Evenals de wand- en i^ewelfseliilderini;en rond hel rapporlaal :ijn de:e ruilen een 
helani^rijk hisloriseh en eulliireel erff^oed van de i>eiueenle Eiheri^eii. 
Vraag aan de hesliiiirders van Berkelhind: "Hoe hlijjl du voor de h.ihergse gemeenschap 
bewaard en loegankelijk?" (folo uil Aelil Eeuwen Heerlijk Eihergen). 
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De jnuiic sclioiiw in de hiirs^ciiiccslcrskdnwr ran hel iiciucciUcIniis 
van lühcri^cn. {h'olo: l:.ll. Wessclink} 

Dil /ijn /o enkele indrukken en ervaringen uil de beginperiode van mijn ambte
lijke loopbaan, liibergse jaren /.ijn jaren geweest om nooit Ie vergelen en ik denk 
er altijd nog met liefde aan terug. Vooral mijn belevenissen lijdens de oorlogsja
ren, waarover ik voor de uitgave "Kom vanavond met verhalen" een bijdrage 
heb gesehreven, (deel }> bl/. 3.̂ ) hebben bij mij een diepe indruk aehlergclaten. 

Harry Overkamp 
Koninginneweg 27 
2211 m NOORDWIJKKRHOUT 
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' t Olde Book 

D E L U S T 
D 1 

■^(.KEHOVAHJ 
o l' 

&GEBEDEBOEK. 
'I 'ot nut gcbiuik in al lerhandeTyden, 

Staten cii Gclegcnihcden. 
D O O R 

Den zeer Ge'i'crde en vermaarden, 

. C O E N R A A T MEL 
id'unitar dts (lojiielyien Wenrdt', *» Optiiner itt 

krrkta en Schtlen Ie Htrtiftld. 
" liet Ho.î duit! naat dcu leftcD diuW «rt«alu 
ylERDE NüdcrduiilchcBRl/KvermcerA 

Kt der Heiligen BidkonU, of ene Ptedikïïtfie 
over ^oh.XMUiy x, . 

Dcfr den zelvm Aiith «•. 

Onder in een kast in de woonka

mer van mijn ouderlijk huis lag 
een oud boek, het kaft was 
gedeeltelijk verdwenen en als 
kind was het voor mij niet lees

baar. Met de nodige eerbied 
haalde mijn moetler, Dina Herm

ina KluversWolfs (19091984) 
het een heel enkele keer voor de 
dag en vertelde dan, dat er vroe

ger uil werd gelezen ais het 
onweerde in liibergen. 

Wanneer een hevige donderbui 

A M S T E L D A A . 
A u RI A A N VV o R , en de 1 

O N D E R DK L i N P K N , I 

Foto: Cl. Klitvci.s 

kwam aanrollen over de buurt

schappen en opa Wolfs het 
gevaarlijk vond worden, dan 
moesten ze 's nachts uit bed. Als 
één van hen dan slaperig vroege: 
"Moo, wat mo'we antrekken?" 
was steevast hel antwoord: "Hel 
beste wa'j hebt." Want, mocht 
lic bliksem inslaan, dan hadden 
ze in ieder geval de zondagse 
kleren nog en daarmee kon je in 
ieder geval opnieuw mee begin

nen. Ze waren zich bewust van het grote gevaar dal dreigde, de bliksem was 
immers al een keer in de buurt ingeslagen en ze wisten dus wat er kon gebeuren. 

Zo zat opa Willem Wolfs (186119.16) daar dan met vrouw en 5 kinderen bij 
kaarslicht, allemaal in hun zondagse kleren, het geldkistje stond bij opoe veilig 
onder de stoel en ze telden de seconden lussen de flits en de knal van het 
onweer. Hike seconde lelde als één kilometer en zo hoorden ze de bui dichterbij 
komen. Zoon Willem had 7 olde hook alvast voor zich op tafel gelegd. Hij was 
de enige die dit boek kon lezen, omdat het gedrukt was in hel zogenaamde goti

sche schrift. (In Hibergen werd dat het "oden schrif" genoemd, ik denk omdat 
de leltcrs een beetje op uiltjes lijken) Als dan de bui voldoende naderbij geko

men was, zei opa: "Laes maor, Willem." \in deze las dan met plechtige en voor

al luide stem Hel i^chcdt hij zwaar weden 
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g y ZWA-^R W E D E R . , 3 , 

C E B E D T BY Z W A A R W E D E R . 

J E S . XXX. vt.30. 

n , Heete ï»l zyne hceclyke nemme dotn 
tf^ en de ncdcrljtiu^c iyue\, amis doen 

, Wt gtiminighcit van loütn , endc ecu 
jjlnedes verterciidcn vuur», rtralcn,cnde* 
7vlc>tt, ende hagel flencii. 

, «Itnagtigf / ïinligc / gctorlöige «t 
(i:f)2l{ÜUl̂ be <ÖoDt. Rook Raat op uit 
en neoze, en een verierent vuar uit U-

_,_, monde. Uwc Ikinme gaat met ma^t, 
/Srwrbrcckt de 'Cederen Lbanons. ©c i)C# 

iwi ét)ut)C booi UtDtn Cdioon / bc aacbe 
Htfr ta bt g^onO-tieflcn Oer öccgcn bete» 

i ofli 3i£b- "l^p bfbt öooj uliJE almaar te 
fï'tBolhtn gcfcöapcn/ Öie al.é 5i(!)t6'i« ö"*"'» 

atet toonocrcu / tn al^ gtotc oföiW"cn« 
<l« 011!̂  Hüofi fKcn Jtoicrcii. <Ö|l' IKM iwac 
•«Bt toöslKit bc tuatccen D<? !)f'"''^Jf,°^ 
ift al^ in fluimen opgcflotcn. l ^ f ' « f Jj^^ 
>«ntl-hc.r moet tot ufflcn 3K"ft,'^a'»n.^«?! 

/ CU uj{ a«o«iilK» aan OW 3 0 ^ 

-9s 

/ (ilo: (i klii\ Cl s 

Het gebedenboek is getiteld: De Lust der Heiligen in Jehovah. De gebeden zijn 
van de dominee Cocnraal Mei, Bedienaar des Goddeiijken Woords te Herlsfeld 
in Duitsland. Hel werd uil het Hoogduits vertaald en in 1740 in Amsterdam 
gedrukt door Adriaan Wor en de Erve G. onder de Linden. Hoe lang het familie
bezit is, is niet meer na te gaan. Het bevat gebeden voor allerhande gelegenhe
den zoals bij ziekte, geboorte, rouw en trouw, maar ook om de dag mee te 
beginnen en te eindigen. Opmerkelijke gebeden /ijn bijvoorbeeld: Gehedt om 
Betering der levens, Gehedt tegen Huwlijks onlusten, Gehedt tegen gierigheit, 
Gehedt over 't verval des Christendonis(toen ook al) en Gehedt van Ouders die 
Kinderen buiten 's lands hehhen. (Dit laatste gebed /al zeker ook zijn gebruikt, 
nadat in 1871 de oom van mijn opa, Albrecht Marinus Wolfs met vrouw en kind 
naar Amerika vertrok). Verder staan er ook nog verschillende preken in en dat 
alles in een taal, die ons nu wel erg bombastisch en hoogdravend voorkomt. 
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Aan hel gebedt bij zwaar weder gaal een verwij/ing naar Jesaja 30 vers 30 voor
af, nagenoeg overeenkomend met de oude slalen vertaling: 
De Heere zal zyne heerlyke stemme doen horen, en de nederlatinge zynes arms 
doen zien, met grimmigheit van toorn, ende een vlamme des verterenden vuurs, 
stralen, ende enen vloet, ende hagel stenen. 

Hel gebed zelf bcginl als 'l volgt: 
O Almagtige / heilige / geweldige en schrikkelijke Godt. Rook gaat op uit Uwen 
neuze, en een verterent vuur uit Uwen monde. Uwe stemme gaal met magt en 
verbreekt de Cederen Lihanons. De hemel schudt voor Uwen troon / de aarde 
beeft / en de grondvesten der bergen bewegen zich. Gij hebt door uwe almagt de 
wolken geschapen / die als zichtbare blijken uwer wemderen / en als grote 
gevaartens over ons hooft heen swieren. Gij hebt naar uwe wuijsheit de wate
ren des hemels daar in als in sluizen opgesloten. Het gansche hemel-heir moet 
tot uwen dienst staan: Hagel / stormwinden / piasregens / donder en blixem 
moeten uwe bevelen volbrengen. Enz. 

Het gebed eindigt met: 
Is een enkel onweder zo verschrikkelijk; o hoe verschrikkelijk z.al dan de jongste 
dagh niet voor godlozen moeten zijn / wanneer de hemelen met gedruisch zullen 
voorbygaan, en de elementen branden zullen ei] vergaan! Laat ons Heer / door 
ons leven en wandel onze roeping en verkiezing vast maken, op dat de jongste 
dag verblijdent voor ons zij. Laten we / gelijk de wijze Maagden, de Lampen 
onzes Geloofs / altijt brandende houden / en U / onzen zielen Bruidegom / Jezus 
/ vrolijk te gemoet gaan / van kracht tot kracht, tot dat we eindelijk by U in Zion 
komen. Ach Heer / hoor ons /Ach Heer / weest ons genadig! Ach Heer / merk op 
ons smeken / en doe ons doch wat wij van u bidden want we z.yn naar Uwen 
name genoenn. Amen. 

Als dan eindelijk zoon Willem hel amen had uilgesproken, was hel ergste 
onweer veelal wel voorbij. En terwijl de donder nog narommelde over de vel
den, zat de familie Wolfs stil om de tafel in de keuken van hun huis aan de Gro-
testraal, dankbaar dat de Almachtige hen weer gespaard had. 

Gerril Kluvers 
Arnhem 
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Scheppels Maiik/aod 

Ik mot /eggen, dal ei aaidig wal mank/aod hinnen is ekommen IkHl.inkl leu, ik 
kan weei ellen veckui Ik piobeei "I liiei en d.ioi m Ie jiassen m mien <illabelischc 
liestc, dan hol ik lei een bet)en /icht op, wat ei al an de beuite is ewes 
Ik was ebleveii bi-| de letlei h moi ik gao ellen wal naoi veuin m 'I all.ibet 
want ik kiege een paai wooiden, dee 'k neet kennc 'I Ikiiil lei wei wal uul de 
olde deu/e, ak 't /o bekieke In de loop van de lied lake wi-| wooiden en ge/eg-
des kwiel 't Is <iaidig um cLil nog es weei o|i te lakelen en te /eene, hoo alles 
verandeit Ok m t plal komt ei iii )e wooiden bi ) 

Itolht'iiiie. I en ki|i iii CIL IIIUJ (m de lui) Nooit van eheuid 
Doemspickcrs. Dat l')unl puii.uses Knap, /o n umme/ettmg van een I lans 
wooid m I Aehleihooks 
Dorkcn. Volgens mien in/endei was dat s|okken met knikkende knieën Wie 
kent dil wooid ' Ikke neet 
Drcufje staon. Dat wodden e/egd van een koe, die geen melk meei gal Veui 't 
van ni |s melk wodden, ston een koo allied een hoitjcn dieuge Dal was ok wel 
neudig veui een ge/onde omwikkeling van 'I nog ongeboien kali De melkpro
ductie lei d.in een tiedjcn stille. 
' Vdii (melk) i>c'veii, ^ifeet de beste koo iioi^ (heinde staon" was een bekend ge/eg
de Betekenis " deel neet te volle weg, veuidai "I wel he| /ell den buul (porte
monnee) leug" 
Al een spits bi-| 'l voetballen (vroggei piaolen wi | .lovei een mitlveui) een lioi-
l|eii gieii tloelpuni hel eiiuiakl, /egt /e ok, dat e al een lied|en dieuge hel eslaon 

(iepse of'mipse. A) een gepse ol gui')se m<iken, mos i | beide hande bi | mekaie 
ophollcn um een kuull)en Ie maken Dooiin ko| wat lekkeis (slikkeii-jc) m 
opvangen I en gupse was ok een klem bel|en /<u)d ol maei "l.m, heb i-) nog 
een bel)en gies/aod'" "lloevolle he| neudig'" "ben gupse ol wal" Dan gebioe-
ken /e de hande as een /aodscheppe (1 en paai handen vol) 
hen gupse maken deden de kindei ok op 'I schoolplein, at /e lussen de middag 
w<il dunken wollen uut de pompe die op 'I schoolplein ston 

(iadden, ^adderen, fjaren. (OinaiKii) 
Drie velschillende wooiden In 'I /uuden van 'n Achlerhook spiokken /c van 
"ccipcls gaain", in liibaigcn en umgcving hebt /e 't aovei gaddein ol gaddcn. 
Gaddcn /al wel ontslaon wacn dcui 't inslocken van den lesten Icttcigicpc gad-
dcien - gaddein gaddcn. 

1 eijiels gaddein w.is niet /omaoi eeijiels m een benne (maiul) smielen De eei-
|K-ls moslen aovei diie bennen vedeeld wodden, ene veui de giote eeipels, ene 
veui de iioteeipels veui volgend jooi en den daiden veui de kleine ceipels 
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l)c giolcn waai II de clccipcls dit gnigcn deels m den keldei en veui de lesl in 
de ccrpelkoele Den wiei loe edekt mei siio biati ol <indei slieu|sei 
De poteeipels ol "polleis" w<iain wat kleinei m.ioi wel kiemkiachlig Dee wod 
den seeuiii bewaaid um "t volgend |ooi weei te iiolleii l'oteeipels wa.iin dei m 
sooilen viogge eeijiels um in t n<io|ooi te ellen en laten vein de wmtei Um 
goeie pioduelie en kw.iliteil Ie lioilen wodden dei ok elk )ooi een poilie poteei

pels bi) ekoeiit bi ) de landbouwio/e ol bi) Smeenk ol andeie leu, dee /aei en 
polgrei veikochten De deide benne was veur de kleine eeipeis Kleine eeipels 
schellen, d.ioi hadden de viouwleu een iiekkel an Dee waain vein de vaikens 
'Gekokle eeipels was , dal was een good vaikensvoei Dei is een tied ewes, dat 
de boem eeipels konnen laolen stomen bi| de lo/e ( I andbouweoopeialie) an de 
Bellrumseweg 

l iaan. liane. (lallicantns 
't Athleihookse liane is oldei d.in liaan Dit wooid is weei een bewies, dal 
ons ALlileihooks vake de olde oelspiaak iiel bewaaid 
hen kiae)ende hane was in 'l lalien gailieanlus' 'zingende haan' hi cantus 
herkenne wi ) '1 woord canloii] veui keikkooi en bekanto \An 't i k I ibeigse 
/■ingkooi 
In leiii/alem is een keike die ' (KilliLanlus heil n.ioi t bekeiuie biebelveiha.ii 
van Peil us, den le/us dn )maoi veilooe henen en deui een kMe|eiuk liane tol 
mkeei kwam 
hiankiiek woidl Cïallie eneuiiKl en de I lansen 'dailieis Die hadilen de li.ine m 
't waopen slaon hen hane was bhekbooi een koiimkh|k diei denk mooi au I 
spiekwooid "/i)n haan moet aili|d koniiiu kiaai|Ln 
Maoi een hane was weieldwied ook bekend as een veelil|as, denk niaoi an 
'kemphane 
En de hane was 'l symbool veui waakzaamheid Dooium steel e baoven op de 
kerktooms Tegenswooidig ziel de leu 'm alienig nog as een weeihane, die zich 
naoi de wind diaeil A| naoi de hane kiekt, wel i) wooi de wind vandan kump 
I II d.iii bii| lelteili|k en iigiiiiili|k een gewaaisehouwd in.in Ol neet soms ' 

liane - henne - kippe - hoon - hoonder 
De henne is t wielken van de hane 't Wooid henne kump van 'iian|o'(viouwe 
lijke haan) 'I Wooul 'k\p hel henne veidiongen Dal zie| al an tie spiekwooi

den een kip zoiulei koji, met tie kijiiien oj) stok gaon enz Ok zegge wi | knel 
kippen en neet kiielhoondei lloondei is de n<ime vein m 'I wild laeventleM.ioi 
lil I wild laevenden bunt hoondet veldhooiulei en de koihotindei De nieei 
voudsvorm hoonder lol zeen, dat 'hoon' net as kind en kali \M[ vioggei hen al 
tot 't huuseigene heuin hoondei kindei, kalvei, eiei, bladei, liedei enz 
De betekenis van kip sleet met eelil vaste Kip kan kommen van 'keeji keil ' 
't kukeii mek een keil inkeping in tie sehale van I ei um dei oei te kommen 
Henne is ebleven iii ' kloekhenne kloeke is een naoboolsmg van t gLliiiitl dat 
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een hennc iiiek die kukens hel ben moodci, die giaag kleine kindei iini /ich 
hen hel, wodl ok wel kloekhenne enuumd. 
Een paai ge/egdes met 'henne' 
"/-/ liehl lu' kleine as een lei^i^end lu iiiiekeii (Ie /iet ei goed ge/ond uil) 
"hen olde liane en een jon^e henne dat hwili \olle kukens ui de hiiine" (Een 
oudere man en een jonge vrouw, dat geelt makkeli|k veel kindeien) 
"Onze deeine, da's een eclife hiuisheuiie" (Is /eei huiseli|k) 

Hechten (hi)gen) amechtig. 
Hechten kump van 'hithten" dal in 't Nederlands 'hijgen' wodden 
"Hee lop te liec liten as een old peeid vein den ploo)i " 
In 't Nederlands is hechten bewaard ebleven in 'amechtig'( steik hijgen) Aam 
woidl in velband ebracht met adem, dus ademtekort In 't Plat /egge wi-) "k 
bun wat koit op den aosem" 
Tegenwooidig deiike wi-) bi-) hechten an vaste maken, vaste hollen' "Ik ben ei 
aan gehecht" 

Helli}; (kwaad kwaadaaidig) 
"Pas op bi-j die boeideii-je, /e hebt daoi een heiligen hond" (een bijlgiage 
hond) 
Wat was e heilig, too te /ag, dat opschottehngs van jonges dal kleine kind van 
de fletse aftrokken 
Ironisch "Dat karweit)en iig al een hele tied te wachten Daoi mo'k mi ) een 
keer heilig op maken, dan he'k "1 /o klaoi " 

Hemd (eigenli|k omhulsel, vgl lichaam, vleselijk omhulsel) 
Engels hemd. hen dellig aoverhemd Dal was een tijn gestrekken aoveihemd, 
meestal met twee losse boorden Die boorden woddcn esteven en stonnen stiet 
um den hals Dus al mien vadci en /icn tiedgcnoten 's zondags nao de kerke in 
hoes kwammcn, ging den booid al en dan iiejien /e wietei den dag mei een 
boordenkneupken in de halskrage Gien iiaai ge/ichte De mouwen mos i-j sin
ten met mooie manchelkneupkes Heel duien waain van gold, maoi /o iieke 
wa/ /e wi-j bi-j ons niel 

Enkele /egswie/en mei hemd 
Typisch Achleihooks vin ik /ell "Hee hef 't henip uut de hokse hammen" Dat 
gat allied giole hilaiileil, want den had /ich met goed anekleed ol hee had een 
scheur m de bokse In ondergod koj oe neet vertonen En ok typisch Achter-
hooks was ' Sdinej 't iiiaoi op 'ii boek (huik), dan koj 't niet t lump \\.eei oet-
\aei^(ii (ook een mamei om van |e schuld bij de winkeiiei al te komen) 

file:///olle
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Hemdkleod, hennokleed, verheniiekleed. 
Tol de oeliieginge ( biuidsuil/el) beheuin vrogger ok 't doodskleed, 't henne-
kleed ol veihennekleed (H W Heuvel) 't Wooid kump m 'l Ncdeilands neet 
veur De herkomst is ondudeli|k 
De pleehtigheid van t veihennekleden verliep niet aoveral hetzelfde 
De meest eenvoudige beschiieving kump oei Aalten "y,\n /ipi kleien ontdoen 
en in "t li|kgewaad hullen' (Zie 'De Laatste gang, gebiuiken lond de dood", 
uitgave o a Ri)ksnuiseum 
Twente, 1988 

Hendi|> (handig) 
Mien breui was al viog een wieilig en hendig keerltjen Den ging alles gemak-
keli|k al 
't bibeigse haenig betekent iets andeis kalm an maoi, neet haosten 

Hoekedale. 
Op de huiken gaan /itlen om te plassen "Ik mot ellen hoekedale" 
Dal kon vioggei makkelijk buitenal in de bos|es langs de weg Vooial in de ti|d, 
dal de vrouwen nog geen broeken droegen (Lees H Odink ei maai op n^x in 
Midwinteiaovendveitelsels) 

Honime. (()p/i| , aan de kant) "Homme met de konte" Dat /ei de stalknecht, at 
e de stal mos oelmesten en de koo wat op/ied mos 

Hot (lechts) I Van hol naoi haai lopen Van lechls naai links lopen Ook 
iemand voor gek laten lopen "Ze hebt 'm van hot naoi haai laoten lopen" 
As 't peeid naoi links mos, nep de bestuuidei "Haarop" 
2 Hol betekent ok "vooiuil "Hol peeid" 

Huu. Dal was l bevel dal l peeid met wietei mos ////// pciul ' 

Hond. 
't Menneken heit leu, in 't Plat 'lekkel en wiel'kes bunt leven Teel is de leste 
tied jammer genog een seksistisch wooid ewodden met negatieve betekenis 
Een hond is al eeuwen een metge/el van de mens, hie was trekhond, hei ders
hond, waakhond, jachthond en schoothond Beroemd is de hond um /len liouw 
'hondsliouw Maoi de tiouw van een hond wodden met allied beloond 
' Hu kik (H' (lil as ('(II i^esldiicn lioiid dut veimoeden, dal hunde nogal es esla 
gen wodden 
Mcikwaaidig genog hunt lei nogal wat samenstellingen met hond die volle 
minder gunstig bunt Liiicii lioiul, lompen hond, cdi (lompen) hond \(in een 
keeil 
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Hondcweer. Met welke eigenschap van een hond kan tlat ic maken hebben? 
Met dit weer köj iu>}^ i^ien hond naor hoeten stuuni. (hoiide leien vake in een hok 
hoeten)"Commandeer de Itond en hlök zelf". (Niet gediend zijn van onredelijke 
bevelen), (blokken is blaffen). 
"Wal hej tocli niet dat kleed edaon? 't /.ut tei oei, asoj 'l een hond iii de konie 
hef ehad. Daor koj :o neet niet de siraote op. den mol eers esirekken wodden". 
(Totaal verkreukeld, dus strijken). 
Hee wil met den i^rolen hond an denzelfden hoop pissen, niaor liee hej 'I heen 
tekort. (Hij wil meer ziijn dan hij is), 't Duidt op de gewoonte van reuen, die een 
achterpoot optillen als ze pissen en daarbij een reukspoor uitzetten. 

Gezej^des 
Trekhondc bunt er neet meer, gelukkig. Ik heb ze nog wel ekend. Ze zaggen der 
onder zo'n trekkarre van lompenkecrls en ollieventers nogal es onverzorgd oet. 
Dee heeste hadden gien hondcnlaeven. Of was een 'hondcnlaeven' een slecht 
laeven? 

Hondengeleuf. 
Derk zat op catechesaotie en zol met Palmzondag ancnommcn wodden, zoat dat 
gebeurn aj achttien joor wazzen ewes. Maor um anenommen te wodden, mos ie 
wel geleuven. "Derk", zac den domeneer, 'kun je ook iets zeggen over wat je 
gelooft?" "Jaowel", zac Dcrk, "ik heb een hondengcleur'. "Hondcngcloof, wat 
is dat?" "Heel gewoon domeneer, dat 't vleis better is dan de bultc". Dcrk werd 
wel aangenomen. (Een waar verhaal, alleen de naam Derk heb ik verzonnen). 

Hondsdagen. 
De periode van 19 juli t/ni 18 augustus wordt Hondsdagen genoemd, omdat in 
die maand de Grote Hondsster (sterrebceld Sirius) tegelijk opkomt met de zon. 
Het is de warmste periode in de zomer, maar door de wisselvalligheid van ons 
klimaat valt er toch vaak regen, dus had men weinig vertrouwen in mooi weer. 
Pessimisten zeiden: 
"Al den eersten Hondsdat^ raet^ent, dan raet^ent 't de hele tied. " 

Aap-noot-mies 
Voor wie geïnteresseerd is in de taalgeschiedenis van ons dialect. In 't Neder
lands geschreven om het ook begrijpeli)k te doen zijn voor nict-Achtcrhoekers. 
Het gaat om de klinkers ' o ' . 



"aap noot mies wim zus jet, 
teuii vuur j^ijs lam bok 

wei-de does hok duif scha-pen". 

Vroeger leerden de kinderen le/.en mei 
de leesplank van Hoogeveen en mei hel 
bekende "aap, noot, mies" mei al"beel-
dingen. 
Daarin stonden alle van oorsprong 
Nederlandse klinkers en medeklinkers. 
Het valt op, dal de 'korte o' twee keer 
voorkomt, n.l. in bok en hok. De kinde
ren moesten leren, dal de ene 'o' anders 
klonk dan de andere. Daarom stond 
boven de 'o' van bok ook een lekentje 
van 'ronde klinker'. 
Wie goed naar /ich/eH' luistert, kan dat 
verschil conslaleren. De long slaal bij de 
eerste 'o' meer voor in de mond en 
hoger dan bij de tweede 'o'. 
In ons Achterhooks is dat verschil heel 
duidelijk te horen. Wij spreken woorden 
as hond, mond, kont, lont, slomp, romp 
en ook bok en blok heel anders uil als 
hok, kok, stok, rok, mop enz. Hollanders kunnen deze korle 'o' in 'mond' enz. 
niet uilspreken en /e leren hel ook niel om de mond ernaar te /ellen. Wij hebben 
dus een klinker meer dan de Hollanders. 
Nog duidelijker wordt 't als je er verkleinwoorden van maakt in 't dialect: 
mond-mundjen, hund- hundjen en ook bok- buksken. Maar hok, slok, rok, mop 
worden stöksken, höksken, röksken enz. 
De verklaring is, dal de 'o' in mond, hond, slomp enz. vroeger een 'oe' was, vgl 
het Duitse 'Mund, Hund'stumpf enz. 
Ik wil maar zeggen, dat ons Achterhoeks echt een taal is met taalregels die soms 
zelfs ouder zijn dan 'l Algemeen Beschaafd Nederlands. Hn daar ben ik trots op. 
Vandaar dil taailesje voor de lielliebbers. 

Dil was 't dan weer. Ik hoppe, daj 't met plezeer laesl en dan maor weer löl de 
volgende keer. Dal kan wel effen duurn in verband met themanummers, die der 
an ligt Ie kommen. 

I /u|s[j ,e( 

am kee.s|l)ók 

hi\fi\i diips hnk duir sitiülpiJn 

Good gaon allemaole. 
Eibergen, januari 2006 E.H.(Hennie) Wesselink 
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Inventarislijst van boekeiibe/it Historische krin^ Kiber^en. 

Hieibi] de namen van de themanummeis met hun pii|s 

Acht eeuwen heerlijk Eibergen - schrijverscollectief € 8,00 

holkloie en Vioomheid m Beikelland € 6,00 

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

Oud Rekken in beeld Joh Baake € 5 00 

Boerenweik Schii|veiscollectief (geen eigen uitgave van HKE) € 7,00 

Koslgangeis van On/e Lieve Heer H Odink/E H Wcsselmk 
Geschiedenis van de Oude Matthcus EH Wesselink €14,00 

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

't les kan liepi L A van Dijk € 5,00 

DcHoltci G Odink € 7,00 

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

Achteraf een mooie tijd (geschiedenis Chr Landbouwschool Eibergen) € 7 00 
(bepeikl leverbaar) 
Boerderij- en veldnamen Eibergen (beperkt leverbaar) € 17 95 
Old Ni-)s losse nummers (enkele /i)n uitverkocht) € 3 50 

Wie belangstelling heeft voor een ol mcei van de/e uitgaven kan gebruik maken 
van het eldeis in Old Ni-js opgenomen bestelbiljet of zich telefonisch m vcibin 
ding stellen met Dick Somsen Mallumsc Molenweg 23, 7152 AT Fibeigen, tel 
0545-472517 
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