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Wiele van 't bestuur bunt er blie van
't Bost an
Het aantal leden van onze veiemging bost an We hebben inmiddels bipia lOOO
leden Binnenkoit hopen wi) het duizendste lid te verwelkomen Die geluksvogel zal dooi ons aangenaam ven ast woiden Wij zijn reuze blij met de groeiende
belangstelling vooi Old Ni |s Weel u dat we leden hebben in heel Ncdciland tot
vei daaibuitcn zoals in Canada en / u i d Aliika Dal giole aantal leden is van
belang om ook in de toekomst mooie en interessante publicaties en boeken te
kunnen blijven uitgeven In de eeiste plaats hebben we heel gewoon de inkomsten nodig om dic schitterende uitgaven te kunnen bekostigen Bovendien, hoe
giolei de gioep mensen die wi) beieiken hoe gioter onze kansen om weei andeicn Ie inspneien tot het veizamelen veitellen en/ol schii|ven van nog meei old
m |s
Dus als ei in uw omgeving viiendcn ol bekenden zi|n, die ook geinleiesseeid
zijn in mens en samenleving en in de ontwikkelingen die maakten dal de wereld
en ons dorp zijn zoals ze zijn, maak ze lid van onze veiemging Want u weet wal
Hendiik Odink ooit zei "Gelukkig de mens die ceibied heelt vooi de slieek
hisloiie
Zo wat laeft an
Minstens zo belangii|k als de linanciclc bijdiagcn van leden zipi de vele leacties
die we keei op kcci kiijgen Het oude nieuws dal we opiakelcn blijkt velen te
boeien
Wie heett er met genoten van onze vorige uitgave, no 56 U weet nu van de
Antoniuskiukken in het lamiliewapen van de tamilie Van Eybeigen en u kent
het Anloniusvaikcn U hebt zich wellicht verwonderd over hoe een Engels kind
op Hofman terecht kwam, hoe het daai opgroeide en toch een vieemde bleef U
hebt hernieuwd kennisgemaakt met al die winkelieis aan de Keiksliaat van weleei Na lezing van dal aitikel twi|lelt u misschien aan de stelling dal de lieden
bettei bunl lVlogeli|k was u achterin het boekje begonnen met de scheppels
mankzaod umdat oonze moderspraoke zo bizunder mooi is
Uw icacties en eventuele aanvullingen zi|n meei dan welkom 7 o wat laeft an
Veel waaidciing kiegcn we vooi dal schillciende boek Land van Heikel en
Slingc spoien van een ii|k veileden We hebben nog enige vooiiaad maai de
veikoop loopt als een trein Dit boek kon tot stand komen met steun van het
gemeentebestuui Aanvankeli|k ging hel om een culluuihisloiische beschrijving
van de gemeente Eibeigen, opgesteld m opdiacht van de gemeente Dat het nu
zo II aai als bock wei k is uitgebracht mag een stimulans zipi vooi een icdei om
vernieuwingen van doip sliaal ol woning meei Ie laten aansluiten bi| wat ons
nog lest uil dat ii|ke vei leden
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Fees in de karkc en 'n kraom in de Vuurrever
De Monumentendag op 9 septembei was een succes Feestelijke concerten in de
Oude Mattheus en de R K Sint Mattheus Optiedens van de oiganislen Ad Kiij
ger, J de Leeuw, de /anggioepen Animo Eibeigen, Akkooid Beltium Makiko
kinderkoor Eibergen, Kumbaja jeugdkoor Eibergen De expositie van doopjui
ken in de oude keik was een sleervoile aanvulling op het piogiamma Bovendien was slechts een kleine wandeling nodig om in de Vuuiievei n kiaom te
schudden De hele dag hadden beide kerken en de museumboerderij veel gezellige aanloop Bovendien, hel stialende weei verhoogde de leestvreugde Een
mooie en geslaagde dag
Niet onveimeld mag blijven dat bi) de vooibeieiding van de monumentendag de
samenweiking met de gemeente Beikelland goed op gang is gekomen De amb
telijke ondeisteuning van de gemeente verdient onze lot
Kortom Wiele van t bcstuui bunt ei blic van
Anhollen }»eet vuur krieken
Genog eblao/en, wie mot weei vedan
Nu al wordt nagedacht over Monumentendag 2007 Hel thema is dan Monumenten van de 2()e eeuw De RK Sint Mattheus is uit de jaren dertig van de vorige eeuw, IS een monument Hel voormalige gemeentehuis is een monument uit
hel begin van die eeuw Enkele andeie villa's aan de Giotcstiaat uil dezelfde
tijd, kunnen dooi gaan vooi monument U kent wellicht nog meei giote ol kleine
monumenten uit de 20e eeuw Meldt ze ons
Zoals u al weet zijn we diuk zijn we met het volgende themanummer over de
Bloemensymtonie U weet nog wel, de bloemsieikunst van Weenink, de muziek
van Excelsioi, de schitteiende uil voelingen in het openluchttheatei op De Maat
De Bloemensymtonie gat ons doip in de |aien SO en 60 van de vorige eeuw een
exclusieve glans Dank zi| hulp van diveise leden hebben wi| al wel veel verzameld over de Bloemensymtonie, maai het veiweiken van al die knipsels, teksten
en foto's tot een boekje, zal nog geiuime tijd veigen U moet dus nog een poosje
geduld hebben
Ondeitussen ligt al weer het één en andei op de plank vooi legulieie nummers
van Old Ni-]s Zo ziet u maai, zolang u ons mateuaal en inbieng bli|lt aandiagen, zullen wi) old ni-)s blijven oprakelen ter lering en vermaak van ons allen
Vuur niks geet de /unne op
Al eeidei had ik hel ovei de inkomsten die wc nodig hebben om zulke mooie
uitgaven te kunnen bekostigen Wc hebben op dit punt weinig te klagen Bijna
alle leden betalen middels een machtiging automatisch We zouden giaag willen
dat ledeicen dat doet Dat scheelt ons veel incassokosten We zipi gedwongen
om degenen die nog middels een gewone betaalopdiacht de tekening voldoen,
een toeslag van € I SO te viagen
Heel bli| zi|n we ook dat hel oveigrote deel van onze leden de extia bijdrage van
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€ 10,- voor het themanummer "Land van Berkel en Slinge" heeft betaald. Enkelen hebben de acceptgirokaart verkeerd ingevuld waardoor de betaling niet tot
stand kwam. We stellen het op prijs wanneer u controleert of de bijdrage voor
het boek al is voldaan.
Filmfestival 25 februari 2007
Ons volgende filmfestival is op zondag 23 februari in De Huve, Grotestraat 50.
De commissie is erin geslaagd een aantrekkelijk programma vast te stellen met
authentieke beelden van Eibergen uit de 20e eeuw, o.a. vastgelegd door fotograaf R. Krol, die na 1945 de eerste fotowinkel van Eibergen had in een houten
noodgebouw in de Nieuwstraat, thans Brink. En er staat een nieuwe film over
het Vragenderveen van Ben Tragter op het programma. Goede wijn behoeft
geen krans. Dus, kom kijken.
Twee voorstellingen
Er zijn, zoals gebruikelijk, twee voorstellingen, 's middags om half drie en 's
avonds om half acht. De toegangsprijs is € 5,- ( incl. 1 consumptie) per persoon.
Toegangskaarten zijn vanaf 10 februari verkrijgbaar bij Bloembinderij Björn en
Marieke, voorheen bloemenhuis Schepers, telefoon 0545-478781.
Ze zijn daar ook telefonisch te reserveren. Voor verdere informatie kan men ook
terecht bij Annie Busink, tel. 0545-471498.

hén van de praalwagen'^ van hlocniensynifonie

1959. {foto N.FJ.

Zeeman)
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Museumnieuws
Boekje vol interessante en aardige informatie
over historisch museum De Scheper Eibergen
Onder de titel 'De Scheper, historisch museum Eibergen. Een bezoek meer dan
waard!' is een boekje verschenen, waarin behalve over de totstandkoming van
het museum achtergrondinformatie wordt verstrekt over alles wat er is te zien.
Het begint bij het 250-jarig bestaan van de plaatselijke brandweer, die "op zoek
naar een stunt die ook nog iets nuttigs zou opleveren" een oud stadsboerderijtje
aan de Burg. Smitsstraat tot museum verbouwde en inrichtte. Ook zijn hoofdstukken gewijd aan de totstandkoming van museumboerderij De Vuurrever en
de verbouw van de villa Grotestraat 41 tot historisch museum.
Aan de hand van geologische en archeologische vondsten wordt een beeld
geschetst van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Eibergen en omgeving van miljoenen tot tientallen jaren geleden. Allerlei zaken worden belicht:
de rijkdom aan bodemschatten, de eerste bewoners, de invloed van de Romeinse
bezetters, het leven in de Middeleeuwen, de opkomst van de industrie en
Eibergs beroemde schrijvers Willem Sluyter en Menno ter Braak. Verder staan

Burgemeester Bloemen ontving vrijdag 29 september j.l. het eerste exemplaar uit leunden van schrijfster Geesje Gossink. V.l.n.r. Herman Schepers, Paula van Enk, vormgeefster. Geesje Gossink. burgemeester Hein Bloemen, (foto Gee.sje Gossink)
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er wetenswaardigheden in over de schoolklas en de timmerwerkplaats op zolder
en krijgt de lezer een rondleiding door De Vuurrever. Grondlegger Herman
Schepers fungeerde als voornaamste 'zegsman' voor schrijfster Geesje Gossink,
die ook enkele aardige anekdotes uit zijn mond optekende.
Directe aanleiding voor de uitgave is het 25-jarig bestaan van De Scheper, maar
het doel is vooral de bezoekers beter te informeren en om het museumbezoek
een nieuwe impuls te geven. Veel (oud)-Eibergenaren blijken namelijk nog nooit
in het museum te zijn geweest. Daar moet verandering in komen, vinden de initiatiefnemers.
De Scheper, historisch museum Eibergen. Een be/ock meer dan waard!" is een ge/amenlijke uitgave van Stichting Museum De Scheper en Gossink PubHciteit Eibergen. Teksten en eindredactie
Geesje Gossink. Omslag en lay-out Paula van Enk. Druk: Drukkerij Maarsc Eibergen. Verkoopprijs: € 7,95. Verkooppunten: museum De Scheper, VVV Eibergen, Boekhandel Gellekink en The
Readshop. Bestellen per post kan door overmaking van € 10 (incl. vcr/endkosten) op girorekening 3680294 t.n.v. Gossink Publiciteit onder duidelijke vermelding van naam en adresgegevens.

Den Olden Scheper
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De Mallumse Molen.
De restauratie van de Eibergse watermolen is onlangs tot een goed einde
gebracht. De firma Hoffman uil Beltrum heelt in oveileg met de bouwcommissie, bestaande uit molenaar Klaas de Jonge en bestuurslid Dick Somsen, de
opdracht tot tevredenheid uitgevoerd. De firma Hoffman is specialist op het
gebied van restaureren van historische panden De Stichting Eibergse Molens
gaat graag in zee met de vakmensen van Hoffman vanwege hun bekwaamheid
en bekendheid met panden als het Muldershuis, de Piepermolen en de Mallumse
Molen.
Toch kwamen de vakmensen tijdens de eerste fase van de restauratie voor een
bijzondere verrassing te staan Het bouwplan behelsde o.a. het vervangen van de
verroeste ijzeren doken (soort muurankers), die de Bentheimerstenen van de
buitenmuren boven en onder de waterspiegel, lieten scheuren. Er was besloten
de oudedoken te vervangen door loestvrije exemplaren.
Daarvoor moesten ze worden uitgehakt en/of uitgeboord en de beschadigde
zandstenen blokken zouden worden gekeerd. En toen kwam men tot de onaangename ontdekking, namelijk dat ooit (ti)dens een restauratie in 1948/1949)
achter de buitenmuur een giote hoeveelheid beton was gestort om, goed
bedoeld, de molen een stevigheid voor 'de eeuwigheid' te geven.
Nieuw overleg vond plaats Immers, het werk zou vertraging ondervinden,maar
erger nog. de kostprijs zou hoger worden. Instanties werden geraadpleegd voor
aanvullende subsidies en gelukkig was er veel begrip voor de onverwachte
tegenvallei en kwam alles op z'n ankerpootjes terecht
Na een paar maanden noodgedwongen werkonderbreking kon de klus alsnog
worden geklaard, zodat juist op tijd, tijdens de Nationale Molendag op 13 mei
2006,de officiële afronding kon plaatsvinden Het viel ook nog mooi samen met
de openingsdag van het plattelands-vermeuwingsproject Eibergen in Verband,
waarover veel in allerlei kranten heeft gestaan.
Wat is en hopelijk blijft is de trots op en de betrokkenheid bij:
"Onze Mallumse Molen", een geliefd plekje voor vele Eibergenaren en toeristen
"Nog heurt mien oor dat stoang zoezen,
Nog zut mien ooge 't draeiend rad,
Woar 't wit van schoem kwamp oaverhroezen,
Het rostloos water,'t frisse nat".
(H .Berghege)

Eibergen, juli 2006
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Nogmaals het Engelsch kind
Op mijn artikel over het vondelingetje op erve Hofman, kreeg ik verscheidene
reacties. In het algemeen al zijn reacties prettig, want dan blijkt, dat het stuk in
elk geval door deze mensen is gelezen, in dit bijzondere geval echter kreeg ik
ook tips, waardoor mijn hart sneller ging kloppen.
Eerst werd ik op een druilerige zondagmiddag gebeld door Henk Nijman, de
vroegere archivaris van de voormalige gemeente Eibergen. Kort daarna ontving
ik mailtjes van Klaasjan Visscher uit Enschede en Gerrit Kluvers uit Arnhem.
Alle drie waren ze op internet op zoek gegaan naar Jenneken Nijenhuis-Nijhuis
en vonden zij aanvullende informatie.
Hierdoor weer enthousiast geworden hervatte ik mijn speurtocht in de archieven. Eerst toog ik naar het rijksarchief in Utrecht, omdat er sterke aanwijzingen
waren, dat de twee dochters van Jenneken in Maarseveen en Utrecht waren
beland. In een voor mij nieuw archief voel ik me de eerste tijd als een kat in een
vreemd pakhuis. Gelukkig was er een klein, grijs dametje ter plekke, dat zo te
zien tegen de honderd liep en zich over mij ontfermde om mijn onderzoek niet
in het honderd te laten lopen. Hoofdschuddend stelde zij vast, dat ik een wel erg
chaotische manier had om de rijstebrijberg van gegevens te lijf te gaan. Door
haar strenge doch rechtvaardige begeleiding kwam ik er achter, dat Jennekens
oudste dochter Egberdina op 19 mei 1858, 35 jaar oud in het huwelijk trad met
de vijf jaar jongere bediende Hendrik Cornelis Schadec. Deze had in 1847 moeten loten voor de Nationale Militie en was daarbij ingeloot. Hij hoelde echter
niet op te komen wegens broederdienst, bovendien was hij te klein van stuk.
Zijn uiterlijk werd ook beschreven: ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe
ogen, kleine neus, bruin haar en bruine wenkbrauwen. Hij mag dan een klein
opdondertje zijn geweest, helemaal verkeerd klinkt deze beschrijving niet, dunkt
me.Het enige wat ik verder vond was, dat Egberdina overleed in 1911 te Maarssen. Haar zus Johanna, die diensbode was trouwde in 1873 te Maarseveen met
de postbode Arie Pietersse. De bruid was 39 jaar en haar bruidegom tien jaar
jonger. In 1916 overleed zij 82 jaar oud in Maarssen. Haar man overleefde haar
vijfjaar.
Maar waar was de moeder van deze dochters, het 'Engelsch kind' zelf gebleven?
Hiervoor begaf ik mij naar het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente
in het stadje Goor, waaronder de vroegere gemeenten Delden, Diepenheim en
Goor vallen. In dit gemeentehuis, gezien de omvang en allure van dit gebouw
kan men beter spreken van gemeentepaleis, werd ik ontvangen door een zeer
vriendelijke mevrouw Jansen. Zij bracht me in de gewelven van het 'paleis' en
ontsloot de kluis waarin de archieven liggen.
Al gauw vond ik Jenneken in het bevolkingsregister van Diepenheim als geboren op 2 februari 1790 in Eibergen(!) en van beroep huiswerkster. Vervolgens
verloor ik haar uit het oog. Nu had ik via internet een aantal Jennekens Nijhuis
in de buurt van Diepenheim gevonden en die ben ik gaan nazoeken.
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Voorgevel van erve Hojniaii, zoals die er eirea 19^0 uit:ai;. toen de familie
Kersjes er woonde, (fotofam. Meulenkamp)
Tot mijn blijdschap vond ik haar in Goor. Het bleek, dal het gezin van dagloner
Gerrit Jan Nijenhuis naar deze plaats was verhuisd en er woonde aan de Grotestraat 27a.
Rampzalig was, dat Jenneken hier op 29 juni 1835 was overleden in de leeftijd
van 45 jaar (als we I79Ü als geboortejaar aanhouden). Wc nemen aan, dal het
voor haar man een hele slag is geweest, maar niet minder erg was hel voor haar
dochters,die hun moeder missen toen zij respectievelijk twaalf en één jaar oud
waren. Het gezinnetje keerde vóór 1840 terug naar Diepenheim. Hoe Egberdina
en Johanna respectievelijk in Utrecht en Maarssen verzeild zijn geraakt is mij
niet bekend. Tijdens het schrijven van mijn artikel hoopte ik, dat er nog nazaten
van het Engelsch kind in leven zouden zijn, maar die hoop is ijdel gebleken.
Egberdina en Joahanna bleven kinderloos.
Ten slotte kan ik nog een aardige bijzonderheid melden. Tijdens de Eibergse
boekenmarkt van begin september schoot iemand, die onbekend wenst te blijven
mij aan. Hij vertelde, dal de koperen kandelaar, die de vrouw van de Ticheloven
in 1795 kreeg van een soldatenvrouw, die nel als zij pas moeder was geworden,
nog steeds in zijn familie wordt gekoesterd.
Hiermee besluit ik het staartje van hel verhaal over de kleine vondelinge, die ik
zo graag in haar nazaten zou hebben teruggevonden.
Eibergen, oktober 2008

L.A. van Dijk
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Berkellandse Historiën.
Een nieuwe gemeente, een nieuwe geschiedenis.
Bennie te Vaarwerk
Over de vorming en betekenis van de naam Eibergen: "Eiken op de berg"
De gemeente Berkeiland en de VVV-Borcuio lijken het samen beter te weten:
Eibergen betekent "eiken op de berg"'. Dan hadden er wel veel meer plaatsen en
bovendien met veel meer recht Eibergen moeten heten (bijvoorbeeld Neede).
Waaraan genoemde organisaties deze opvatting hebben ontleend is mij niet
bekend. Ook in de historische literatuur ben ik deze naamsverkiaring niet tegengekomen, zoals zo dadelijk /al blijken. Zowel de gemeente als de VVV hebben
kennelijk moeite met historie en historische feiten. De geschiedenis moet passen
bij het imago dat Borculo en de rest van Berkeiland moet uitstralen. Dat kun je
de VVV niet kwalijk nemen, want de corebusiness van dat bedrijl is de verkoop
van het toeristische product Berkeiland. Een en ander wil natuurlijk niet zeggen
dat men met de historie een loopje mag nemen. Gelukkig kent Berkeiland vele
historische kringen die best in staat zijn de gemeente en de VVV de helpende
hand te bieden waar de historische kennis ernstig tekortschiet en dat in de hoop
en verwachting dat de fouten op de gemeentelijke website en in de VVV-folder
worden hersteld^. Dit artikel wil daartoe een bijdrage leveren wat het Eibergse
aandeel daarin betreft\
Uiteiaard is er over de naam Eibergen ai heel wat geschreven en nog meer
gezegd. Op lokaal niveau heeft Hendrik Odink daartoe een poging gedaan^*. Hij
liet zich met name leiden door het voorvoegsel 'ei-' en de neerslag daarvan in
ons gemeentewapen, de bekende drie eieren. Hij concludeert dan ook. dat voor
Eibergen de drie eieren "wel zin" hebben. Het was een enigszins voorbarige
conclusie, want er is geen kritisch onderzoek aan voorafgegaan.
Welke verklaringen zijn er uit de literatuur bekend? Om te beginnen de vier van
Hendrik Odink:
1. "De naam der plaats zou ontleend zijn aan de ei-vormige gracht, die eenmaal
het oude Eibergen afsloot en liep vanaf het kasteel Den Borgh (nu voormalig
gemeentehuis)
'www.gemeenteberkclldiid nl (ge/ien 4-9-2006) „Echbergc", „eiken op de beig"). Ietteili|k overgenomen in de VVV-gids "thuis en uit in Berkelland 2006", pag. 20
2Tcn aan/ien van Eibergen moet de VVV-toldei ook op de volgende punten getoiiigeeid woiden
Eibeigen was ook in de 17e en 18e eeuw een stad met bepeikle leehten. waaiondei viei buigemeesteis, /ellslandige, vii| van heerli|ke bemoeienis, vcikie/ing van de magistiaat, stadswapen
(gias-in-loodiaam, keikoigel) en -/egel, tolhelling in het keispel De veidedigingsstiuctuui
(Hagen, Boiggiaven, het Schiid) is op 19e eeuwse kaarten nog duideli|k traceerbaar Het is overigens onjuist om het stad-/ijn uitsluitend te verbinden met de veidedigingsstructuui om Eibergen,
zoals in het museum gebeurt en recentelijk in de de aflevering van de Gelderse stedenatlas over
steden in de Achterhoek De/e verdedigingsstructuur hectt getunctioneeid in een ti|d dat Eibeigen
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helemaal met vermeld werd als stad Mijn vermoeden is dan ook dat deze verdedigingsstruttuur
meer te maken heett met de Borg en een gebied daaromheen dan dat zij bedoeld was om een ste
delijk kaïaktei uit te drukken De/e Borg, die gestaan heett op de kxatic van het gemeentehuis
van Eibcrgcn is mogeli|k dc/ellde als het in 1449 genoemde kasteel Eibcigcn dat een leen van de
heren van Boioulo was en dooi hen tot een open huis vooi de hei tog van Gelie was gemaakt
Een omissie zondci meer is hel ontbicken van elke verwij/ing naarde laatgotische Oude Mallhe
uskeik sedert 1616 de pioteslanlse keik van Eibcigen en de enige middeleeuwse keik in de heer
lijkheid Boreulo die de tand des tijds redeli|k ongeschonden heelt doorstaan In het kader van de
stedelijke geschiedenis van Eibergen zou nog eens onderzocht moeten worden om het oude, 18e
eeuwse kerkorgel (met het wapen van de stad Eibergen) uit Westei voort terug te halen Veel te
weinig aandacht is ei in de VVV-gids voor Willem Sluiter de dominee dichter met Needs Borcu
lose wortels die het begrip achtei-hoeck heelt bedacht Eibeigen gebooileplaals van de Achter
hoek' Eibeigen /ou zich ciinee in Beikelland maai ook in de rest van het land mee kunnen pioti
leren zoals de plaats dat ook moet doen met de peisoon en het weik van Sluitei
^Het artikel is eeider gepubliceerd in Old Ni |s ni 21 De voorliggende versie is giolendecls hei
zien en aangepast aan de stand van het onderzoek In dit kadei verwijs ik naai het in het vooi|aai
van 2007 te verschijnen nummer van de Kleine Reeks Bijdragen tot de geschiedenis van Stad en
Heerli|kheid Borculo waarin een overzicht gepubliceerd woidt van toponiemen tot 1 "500 in de
kerspelen Eibergen Geesteren, Groenio en Neede
^Hendiik Odink Het wapen van de gemeente Eibergen m Idem Land en volk van de Achter
hoek bl/ 226 227)

2 "El zou water moeten betekenen en beigen geborgen zijn, beveihgd tegen
het water van Bei kei en Rammelsbeek"
3 Een overleveiing vooitvloeiende uit de rivaliteit met buurplaats Neede
samen gingen de toekomstige Eibei genaren en eveneens toekomstige Needenaien kiefteneieien zoeken "Vanuit een bepaald punt ging men 's-morgens
weg, elk zoekend in velschillende richtingen Toen men 's avonds weei bij
elkaar kwam, klonk al spoedig de vraag 'He'j ok eieie evondene"'' Het antwoord van de ene partij klonk 'Jao, dree' Deze kwamen later in het wapen
en de plaats weid Eibergen genoemd"
4 Atgeleid van de oudste schiijtwi|ze 'zo om elfhonderd' 'Eckberghe', dan zou
'eek' eik zijn en de drie eieren eikels zijn
De enige bron die Odink vooi dit aitikel gebiuikt heeft is de biief van de Hoge
Raad van Adel uit 1816, waaiin het gemeentewapen bevestigd wordt De albeelding van dat wapen is voorzien van een wel zeer summiere omschrijving
Daaraan kunnen nog de volgende "veiklaiingen" toegevoegd worden
5 de "bergen" in de naam duiden op de drie (ei-vormige) hoogten die de plaats
omgeven de Eibergse Es, de Mallemse Es en de Hupselse Es Probleem hier
IS, dat deze "beigen" essen zijn en ook in oude bronnen als zodanig woiden
aangeduid Een soortgelijke verklaring werd ook afgegeven voor Haaksbeigen, dat dan 'laagte tussen twee 'beigen' zou betekenen"^ Deze veiklaiing
valt dus bij VOOI baat at
Als alternatief vooi deze "bergen" werden ook wel genoemd de Mallerhaar,
Woestenesch, Kormehnksbulten {Tuhantia 8-9-1936) Een 'haai" is een zandige en droge, hoger gelegen vlakte Een "bulten" is een overzienbare zandige hoogte, al of niet kunstmatig opgeworpen H W Heuvel^ geeft er nog net
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Van hoven naar heneden gemeentewapen van Eihergen, voorkomend m de Oude Mattheuskeik, m de hal van villa Smits, in de voorgevel van Dissen Ende (vroeger huis \an
dierenarts Piel aan de J W Hagemanstraat) en in de voorgevel van villa Smits
ifotos I Baake,EH Wisselmk)
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weer een andere draai aan: op de plek van de villa Smits "moet in de Middeleeuwen het slot Borg gestaan hebben, waar alleen de naam Borggraven nog
aan de voormalige grachten herinnert. (...) Uit het slot had men 't gezicht op
de drie hoogten in het rond: Mallumerhaar, Woesten-Esch en Kormelink-bulten". Heuvel heeft vast niet op de zolderkamer van het gemeentehuis gestaan
om deze bewering te toetsen!
6. "Het plaatsje is oorspronkelijk gegroeid rondom een burcht, welke daar voor
tien eeuwen stond op een heuvel of ber^e. De burcht werd omgeven door
een gracht, welke haar water uit de voorbij stroomende Berkel ontving. Het
heuveltje waarop het kasteel stond, had een eivorm. Vandaar dat de nederzetting den naam kreeg Eibcrg of Eibergen" {Tuhantia, 8-9-1936). Veel burchten hebben gestaan op een kunstmatig opgeworpen heuvel of berg (ook te
Groenlo: berg of mons). Een dergelijke bouw wordt aangeduid met de term
"motte". Of deze berg een eivorm had is niet bekend en is ook niet aannemelijk gelet op de ontwikkeling in de schrijfwijzen van de naam. Waarschijnlijk
bestond de Borg al lang voordat het ei in beeld kwam. Dat de Borg zijn water
ontving uit de Berkel is al even onwaarschijnlijk. Op oude kaarten is duidelijk te zien dat de Berkel vrijwel loodrecht op de kerk aan liep en ter hoogte
van de huidige bibliotheek een scherpe bocht naar het westen maakte. In de
16e eeuw was er maar één gebouw dat daadwerkelijk door het Berkel water
bedreigd werd. Dat was de pastorie die stond op de locatie van de huidige
bibliotheek. De verbinding tussen de Borg en de Berkel werd gevormd door
de Borggraven, die, zoals de naam al zegt, een gegraven kanaal of gracht is
en hooguit water afgevoerd kan hebben.
Het laat zich raden, dat bovengenoemde hypothesen en verklaringen eerder hebben bijgedragen tot verwarring, dan tot een oplossing van de kwestie van de
naamgeving en de betekenis. We zullen het over een heel andere boeg moeten
gooien.
-''Ten Asbreuk, Historie van Haaksbergen, deel I, blz. 21.
*'H.W. Heuvel. Gids voor Eibcigen en Groenlo (Doetinchem 1922), blz. 12-13.

De problemen
We dienen eerst na te gaan. hoe de plaatsnaam Eibergen in het, bij voorkeur zo
ver mogelijk terug liggende, verleden werd geschreven. Als we de verkregen
gegevens op een rij zetten, dan is het wellicht mogelijk een en ander te zeggen
over de ontwikkeling die ons 'Eibergen' taalkundig heeft doorgemaakt, en misschien zijn er zelfs nog wel andere voorbeelden van namen/woorden te vinden,
die een soortgelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Omdat de volksmond zo
belangrijk is, zijn dialectnamen en -woorden voor dat doel zeer geschikt. We
gaan te werk zoals bij het veldnamenonderzock, maar alleen andersom. In de
volgende fase zullen we het Middelnederlands woordenboek en het etymologisch woordenboek op onze vondsten loslaten en kijken of er wat bruikbaars uitkomt, want het vinden van een betekenis van een naam m.b.v. zo'n woorden-
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bock mag dan wel taalkundig verantwooid /ipi, maai dat hoeft historisch met
het geval te zijn
En nog /i)n we er met, want al filosoferende bli|ft er een historisch pioblcem
van Eibergen en Olden Eibeigen bestaan Want |a, hebben we eenmaal een
/innige betekenis van de naam gevonden, dan nog blijft de viaag op welk
Eibeigen die van toepassing is Archeologisch schijnt Eibeigen oudei te /i|n dan
Olden Eibergen (ol zijn ei in het kerngebied van Oldcn Eibeigen nog met zoveel
opgravingen gedaan'^), zodat het probleem nog ingewikkelder wordt
Zouden we in staat zijn ook deze kwestie op te lossen, dan mogen we de borst
gaan natmaken voor het gesuggeieeide verband tussen de plaatsnaam en de eieicn in het gemeentewapen Stel, dat we tot de conclusie /i|n gekomen, dat het ei
van ei-bergen helemaal niks met de kievitseieren te maken heelt, waai komen
die eieren in ons aller gemeentewapen dan toch vandaan '
De sthrijfwij/en
Naarscliirjiwij/e Ecbugiic 1188 1299 H H HIO ca n4() WO \Mb \M9 IWl 1408
1467 , Ecberche HO? Ecbcighcn 1188 Hegberghe 1246 Echtberge l26l,Ecberge ca IMO
Ahctbierge He eeuw Egbeigc n4() Egbcighc n 8 4 Fygbeighe HS^ Fgbergcn 1408
Eybergc 1383 1408 1412 1426 1429 1417 14S0 1471 1482 Eybeighc 1379 1419 1460
1461 1469 1475 1486 149'i Eyberghen 1397 Fybcigen 1391 1394 1397 1418 1423 1439
14S7 1458,1480 1487 1501

(Chionologisch, gevolgd dooi bionvermelding)
(GvD)
Ecberghe
(GvD)
Ecberghcn
(FSSA Regesten Stift Vreden)^
Echbergc Lethardo de
1225
(Sloet 665)
1246
Hegbei ghe
(AHBeReg 19), gericht in
1261
Echtberge
(StUReg OiMiochia
1299
Ec bei ghe
(WUB Addimenla no 114)
1300 1400
Ahctbieige
(WUBVHI no 407)
1307
Ecberche
1313
(WUB) kerk te
Ecberghe
1315/1317 1319 Olden Fcberghc(LcenregistersSteinfurt biz 80)
1330
Ec bei ghe
(FSSA Regesten Stift Vreden)
1331
Echbeighe
(InABbl 114)
1331
(InABbI 114)
Oldencchberghe
1331
Eghetbeighe
(liiABbl 120)
1337
Echbcighe
(Hofman kapel Boiculo) (villa)
1340
Ecberghe
(InABbI 240)
Egberge
1348
Echberghe
(InABbI 305)
1359
Echbcighe
(InABbI 433)
1360
Ecbeighe
(InABbI 442)
1365
Ecbeighc
(AHBReg 116) pastoor te
1188

1366
1370
1376
1376
1379
1383
1384
1391
1393
1393
1394
1397
1408

1412
1429
1429
1437
1444
1446
1446
1450
1457
1460
1461
1461
1463
1467
E."
1471
1474
1479
1485
1485
1493

Olden Ecberghe
Ecberghe
Ecberghe
Eyberge
Olden Eyberghen
Ecberghe
Ecberge
Eyberghe
Eygberghc
Egberghe
Ecberghe
Eybergen
Egberghe
Oldenegberghe
Eybergen
Eyberghen

(AHBReg 125)buurschap
(StURcg 4)
(AHBReg 172) kerk van

Egbergen
Egberge
Eyberge
Ecberghe
Eygberge
Eyberge
Eyberge
Olden Eyberge
Eyberghe
Eyberge(n)

Land "gelegen in den eesche to E."
Stichting van een altaar "tot Codes ere tot E."
"Werner Lansinck, kerchcr [pastoor] to E."

Eyberge
Eyberger broke
Eybergen
Eyberge
Oelden Eyberge
Oldcneybergc
Eyberghe
Eyberghe
Eyberghe
Oelden Eybergh
Eybergen
Eyberge broke
Eybergen
Ecberghe
Eyberge
Eyberghe
Eyberghe
Eyberghe
Eyberge
Eyburch

(AHBReg 179) pastoor te
(LenenMun E212) parrochia
(StOvLenen) 1769
(AHBReg 204) pastoor te
(AHBReg 264) kerspel
(AHBReg 270) parochiekerk van
(AHBReg 270) buurschap
(StOvLenen) 1769

landerijen gelegen "bij den dorpe to E."
(StUReg 13) kerspel
(StUReg 15) kerspel
(StUReg 15) buurschap
(AHBReg 414) kerk te
landerijen in "den kerspel van E.";
"umme datt dorp unnd in den dorpe to E."
"den esche to E."
land op den
parrochia
(StUReg 19) kerspel
(StUReg 19) buurschap
(OA Croenlo)
(AHBReg 543) pastoor te
(AHBReg 557) pastoor te
(AHBReg 557) buurschap
kerspel
land "up den E."
(AHBReg 565) kerspel
Land "gelegen up der Welle in den Esche to
(AHBReg 597) kerspel
(AHBReg 608) kerspel
(AHBReg 635) kerspel
(AHBReg 673) vicaris te; kerk te
(AHBReg 677) mark van
(AHBcBr 1371) Hertog Karcl van Celre
aan Bisschop van Munster
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1493.

Eybarch

1495
1SOO
1501
1502
1505
1506
1518
1526
1533
1555
1572'

Eybcrghe
Eybergcn
Eybergen
Ey bei gen
Eybcighe
Eibeighc
Eybergen
Olden Eyberghe
Eybeighen
Eibeigen
Eibergen

(AHBeBr 1375) Bisschop v Munster aan
Hertog Karel van Geire
(AHBcRcg 1562) kerspel
( A H B R e g 7 S 6 ) kei spel
(AHBReg 804) kei spel
(AHBReg 820) kei spel
(AHBReg 880) goederen te
(AHB)
(AHBReg 986) kerspel
(StUReg 35)
(StUReg 46)

''Let wel deze vermelding heett betrekking op een persoonsnaam, waarvan bovendien niet /eker
IS dat de/e uit Eibeigen komt ot van de gelijknamige hot ol een kasteel stamt Veigeli|k de oudste
veimeldingen van de heien van Boieulo Zi| /uilen /leh allieht genoemd hebben naai de locatie
waai / i | woonden, maai de oudste veimeldingen /eggen dus niets ovei de aaid van de neder/et
ting bi| hel kasteel Tol nu toe dateeit de oudste vermelding van Boieulo als nedei/etting pas uit
n"?? (kapelslichlmg aldaai overigens /ondei vei melding te maken van de aaid van de nedei/et
ting, maar het is /eei waaisehi|iili|k dat hieimee de bi| hel kasteel Boiculo ontstane nedei/elling
bedoeld woidt)
Afh}iliin;(ii
F.SSA
G VD
InABl

StUReg

AHBeReg
AHBeBr
LeneiiMun
SlOvl enen
WUB
AHBReg

I uislhch Salm Salm sehcs Aichiv Anholl
Goederenhjst giaal van Dale, versie Phihppi
Veiollentlichungen dei Historisthen Koinmission dei Piovin/ Westlalen Inventaie
der mchtstaathehen Archive der Provin/ Westfalen. Beiband 1. Heft I Kreis Borken
luislliches Aichiv in Anholl (Munstei 1902) [Volgt regeslnummer]
Siiiil J G , Keik en keispel van Neede tol 1616", in Bijdragen en Mededelingen
'Gelre" LXVIl (197^) bl/ 27 49 Bi|lage I Regesten van de ooi konden betref tende Neede uit het archiet van het Stilt Uebeiwasser te Muenstei [Volgt regestnr |
Schillgaarde, A P van. Hel aichiel van het Huis Bergh Regestenlijst van oorkonden Feiste en Derde Stuk ( s Oiavenhage I9'^2) [volgt legestni [
Schillgaaide A P van. Hel archiet van het Huis Beigh Regestenlijst van Brieven.
Eerste Stuk ( s-Gravenhage 1932) [volgt briefnummei [
Hugo Kemkes e a Die Lehnregistcr dei Bischole von Munster bis l"^79 (Munster
1995)
F i|ken, E D , Repeitoiium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen.
n 7 9 1805. deel 7(Zwolle 1995)
Westtalisches Urkundenbuch
Schillgaaide A P van De giaven van [^imbuig-Stiium in Gelderland en de geschiedenis hunnei he/itlingen (Assen 1961) Tweede Stuk Regestenlijst Archiel Heren
van Boiculo (AHB) [volgt regeslnumiiici [
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Cïeschiedenis van de schrijfwijzen
Wat IS er nu af te leiden uit de/e lange reeks van schnifwiizen'^ Ten eerste, dat
de schrijtwi|7e van de twi|telachtige vermelding uit 1188 pas in de 14e eeuw
vaak in de stukken vooikomt Is dat een leden terneer om te twijlelen aan de
echtheid van de goederenlijst van de giaal van Dahl > Belangiijkei is echter, dat
de meeste 14e eeuwse schii|lwi)/en veimeld woiden in de twee - vooi hel toenmalige Eibeigen - belangnjkste archieven, namelijk het aichiet van het hoogadellijk vrouwenstitt te Vreden en het archief van de opkomende heren van Borculo Vervolgens is ei een bepaalde ontwikkeling waai te nemen in de twee
componenten waai uit de plaatsnaam bestaat 'ei' en 'beigen'
Het vooivoegsel 'ei (cy)' komt in de 14e eeuw, vanat 1179, dnemaal vooi 'Ec-',
'Eg-' en 'Ech-' blijven de boventoon voeren De schrijfwijzen uit de laatste
decennia van die eeuw laten zien dat het moeilijker wordt de lettei -g- vóór de b te handhaven In de loop van de 1'Se eeuw verdwijnt hi) dan ook uit de spelling en maakt de -g- van 'eg-' delinitiei plaats voor de -y- In de 15e eeuw breekt
de Ey definitief door** De eerste vermelding van een -i- in plaats van een -ydateert uit 1506 De naam zoals we die nu oHiciecl geschieven wordt, ben ik in
de bionnen voor het eeist in 1555 tegengekomen, maar dat kan nog wijzigen
omdat VOOI al de 16e eeuwse bronnen nog niet uitvoeiig bestudeeid zijn Nog
latei breekt de -ij- door Tot in de 19e eeuw weiden de -i-, de -y- en de -i)al wisselend gebruikt
Het tweede deel van de plaatsnaam, -bergen, heeft gedurende de Middeleeuwen
betrekkeli|k weinig ontwikkeling doorgemaakt Viijwel constant is er de schrijfwijze op -beig(h)e Alleen in een enige vermelding in de lijst uit 1188 is er sprake van een -n op het eind Daaina pas weer in 146^ Eybeigen In de 16e eeuw
komen -beighe en - beighen naast elkaai vooi De -n op het eind heeft zich nooit
'echt' door weten te zetten, want hij komt alleen vooi in de geschreven naam
Officieel heten we nu Eibergen, maar in het dialect heet de plaats nog altijd
Eibarge, zondei -n dus De/e vaiiant, al dan niet veihollandst, komt ook in 17e
en 18e eeuwse stukken nog voor Eibeige Maai dan toch duidelijk minder dan
in de Middeleeuwen Op een uitzondei mg na, namelijk 1493 Eybaich, hebben
we de dialectnaam echtei niet in middeleeuwse papieien kunnen leiugvmden.
'^Hieiin past mi|n opvatting dat Fibeigtn op /i|n vioegst in de ISe eeuw (enige) sladsiechten
kieeg Het /egel en wapen van Fibeigen (mei de due eieren die van Boiculose bollen lol Fibeigse
eieren waren geliansloimeeid), die overigens slechts uit de 17e en 18c eeuw bekend /ipi kunnen
dus op het vioegst toegekend /ijn in die He eeuw De vroegst mogelijke datum is 1408 (stichting
vicarie H Dnekoningen en St Matthijs), omdat uit 17e en 18e eeuwse gegevens blijkt dal op Sint
Matthias (24 lebruari) de |aarli|kse keur (verkiezing van het stadsbestuur) werd gehouden Daaitegen spreekt weer dal Fibeigen in dal/ellde jaar en in 14^7 nadiukkelijk ook nog als dorp vermeld
woidt
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Cichrdiid.schilderd riiiljc dlloiiislii;
van een hocrdcrij hij Vrcilcii. (icsciioiikcn
iii
1954 door mevrouw l-^.A.C'. Lcdchocr-Siuils. Ilcl ruitje hiiiii;! in de
vooriiidliiic
hnrf>cmceslcrskdiner. (folo colicclic .1. liiuike)
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ei:
Duideli|k IS dat de plaatsnaam uit twee componenten bestaat ei- en -beigen in
de lijst van schii|lwii/en kunnen we /len dal de oudste schii)fwi)zen vii|wel
alli)d beiiinnen met ec-,eg-,ol echHi| het /ocken naai een betekenis /ouden we nu al kunnen vaststellen dat ei in
de ooispiong van de plaatsnaam, daaibi) afgaande op de oudst bekende schii|lwijzen, geen velband li|kt te /ijn met het (kievits-)ei Daarin worden we
gesteund dooi het wooidenboek, dat aangeeft, dat in het Oudhoogduits, het
Oudsaksisch en het Middelnedeilands het wooid 'ei' al niet andeis geschieven
weid dan thans (Het Engelse 'egg is aan het Noois ontleend)
Nu het ei algevallen is, bli|ven ei nog twee mogeli|kheden ovei ec = eik en
ec/ech/eg = eg(ge) De eeiste mogeli|kheid waai in het 'ec-' van Ecbeighe 'eik'
/OU betekenen, lijkt minder waaischi)nli|k /owel in het Middelnedei lands, als
vandaag de dag nog m ons eigen dialect, heet de eik eek (eken) Het Middelnedei lands had ook de vaiiant eike De/e voimen /ipi niet teiug te vinden in de
oudste spelling
Over blijlt dan de stelling ec/eeh(t)/heg/eg(het) = eg Wat heeft die 'eg' te
maken met Ixbeighe en Eibeigen ' Het was de/e oveigang van Ec naar Ei-, die
ons voelde naai l g En nu kwam ons met name het dialect te hulp Want in
Hupsel hebben we een boerderijnaam Eimeis, afgeleid van een voornaam
Egbeit/1 ngbeit De naam veibasteide via vaiianten als Engbeits en lumbeis tot
de huidige spieek- en schii|lwi|/e Eimers De voornaam Egbeit heelt men wel
eens veiklaaid uit eg - /waaid en -bert = glan/end, stralend, schitterend (J van
der Schaar, Woordenboek \aii \ooiiuiniui)
De Hupselse boeideii|naam biengt ons op een andei dialectwooid waai mee we
wel heel diiekt de kein van de /aak te pakken kii|gen, nl Eide, oltewel de eg,
een in landbouwkimgen niet onbekend werktuig Ons woord eide is een veibastenng van het Middelnederlandse wooid eghe ol eghede Alvoiens over te
gaan op mogeli|ke betekenissen van dat ec/eg, wil ik nog wi)/en op de vergeli|kbaie ontwikkeling van ons wooid '/ei' begonnen als seghede , weid hel via
achtereenvolgens 'zegde' en '/eide', tot ons huidige (hi|//i|) '/ei'
De eg, egge of eide, is een lang/ameihand in onbiuik lakend landbouwweiktuig,
bestaande uit een houten of i|/eien laam, waaiin in schuine lichting houten of
i)/eien pennen (de egge tande) waien gestoken, waai mee het bouwland weid
gesleept om giole kluiten li|n Ie maken, om onkiuid Ie veinieligen ol om het
zaaigoed ondei de aaide te biengen loen de liactoien hun inliede deden, degiadeerde de eg vaak tot weidesleep, en weid /i)n weik op het liouwland oveigenomen door de eultivatoi In de diverse wooidenboeken woidt een onderscheid
gemaakt lussen het landbouwweiktuig eg of egge, en egge, waarmee dan het
scheip van een mes van een beitel ol bi|l e d aangeduid wordt Dit is in we/en
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een schijntegenstelling, als )e kijkt naai de betekenissen van het woord egge' in
het Middelnederlands (dat is de geschievcn taal van de Middeleeuwse Nederlanders) Het MukkhuderUmds Hcmdwoonlenhoek geeft als varianten op ecke en
hegge Betekenissen 1 de scheipe kant van een wapen, het scheip van tanden,
2 iedere spitse punt, hoek, giens, 3 zeltlcant Het zal duidelijk zijn, dat de tanden van de eg piima voldoen aan de oiTischii)vmg onder 2
Duidelijke verwantschap is ei met het Duitse Ecke" (hoek, uitstekende punt ol
kant) en het Engelse 'edge' (scherpe kant, rand, snede, scherpte, zelfkant)
Over de oorspronkelijke betekenis van het woord zegt het etymologisch wooidenboek dat het behoort bi| de wi|d vcrbieide indogermaanse basis ak-, ok"schcip /i|n", "punt" Het Oudhoogduits kende een wooid ecka dat "scheipe
punt" ot "scherpe zijde" betekende Het Oudsaksisch had hel woord eggia
"scherpe kant, zwaard" betekenend Het Oudtriese wooid eg en het angelsaksische woord ecg hadden een identieke betekenis Het germaans kende agjo
"punt, scheipe kant, scherp van een zwaaid"
-bergen
De zojuist afgedankte eieren hebben alti|d meer tot de verbeelding gesproken
dan het tweede deel van de plaatsnaam Toch kosten die 'bergen' nog de nodige
hoofdbrekens De uitgang op -bergen (met eind n) dateert, op één uitzondering
(1188) na, ook pas uit de Late Middeleeuwen De bergen m Eibeigen mogen
m 1 met als meervoud beschouwd woiden, zoals wellicht wel in de naam
Haaksbergen De eeiste "echte" vermelding op -bergen dateert uit 1376 en nota
bene in de buurschapsnaam Olden Eibergen Echt dooi breken doet de eind -n
pas in de 16e eeuw Voor de betekenisgeving van de naam heeft die constateiing
tot gevolg dat aan de ondei 5 genoteeide vciklaiing in het geheel geen waarde
gehecht hoeft te worden
De uitgang -beig heeft de volgende betekenissen
a berg, heuvel, b buig, borg burcht (verstei king)
Slichei van Bath'^ vond in 1946 in Oost Nederland 111 namen op berg Daaivan duidden ei 22 een keispel of buuischap aan Hi] veimoeddc dat het een min
dei oude naamgioep betiof, temeer omdat de -beignamen pas sinds de 10e eeuw
veimeld weiden Bovendien liggen de -bergnamen slechts voor een klem deel in
gebieden met prehistorische vondsten In het Museum De Schepei kunnen we
zien dat dit vermoeden vooi Eibeigen zekei met geldt Slicher constateerde
voorts dat de bergnamen vooial m Gelderland en Oveiijssel en dan vooial langs
de Ussel, de Berkel en de Oude Ussel voorkwamen
Het MiddelnederUmdsih Handwoordenboek sluit hierbij aan Berch (baich)
betekent 1 beig, 2 gebergte, 3 burg (burcht) Daai van strikt gescheiden boich
(burch) 1 vlek, stad, 2 buicht
''B H Slichci van Balli Mtnsch cii Land in de Middeleeuwtn deel 11 blz 52
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Hoewel het er sterk op hjkt, dat Eibergen ooit een 'borg' bezeten heeft, hjkt het
op het eerste oog weinig waarschijnh]k, dat deze boig zijn naam geschonken
heeft aan de plaats Want een borg, die een versterkte plaats is, heet in hel dialect nog steeds zo, en in de bronnen is het, op een enkele, hierna te behandelen
uitzondering, al niet anders Borg en Burch(t) liggen dicht bij elkaar Bovendien
heeft de Eibergse boignaam zich in de bronnen gehandhaafd in de "Borggraven", het kanaal dat waai schijnlijk de borg van Eibeigen verbond met de Beikel
(die tot ca 1890 bijna loodrecht op de kerktoren aanliep en achter de huidige
bibliotheek een scherpe bocht naar het westen maakte) Slechts eenmaal wordt
Eibeigen 'Eyburch' genoemd (1493), maai aan deze, overigens wel eig late vermelding, hoelt geen bij/ondeie waaide gehecht te worden, temeer daar de brief
waarin deze naam genoemd wordt, afkomstig is van een vooi het toenmalige
Eibergen buitenlands staatshoofd, namelijk heitog Karel van Gelre Een eeuwenoude Eibergse borgnaam is de Kattenborg op de westrand van de Eibeigse Es
tegen de maikcgicns met Olden Eibergen
In het dialect heet de plaats Eibarge(n) Dit -barge kan m i zowel 'berg' (in de
Eibergse veihoudingen een wat meei dan noimale natuuilijke verheffing in het
landschap) als borg' betekenen Met 'barg' bedoelen we zowel de Needse berg
als de Mont Blanc 'Barg' heeft in het Eibergse ook de betekenis van zanderige
hoogte' Jukkenbarg (Olden Eibergen) Zandbarg (Vooi-Beitrum, boerdei ijnaam)
Een derde betekenis is hooi-, korenberg Maai in dic betekenis zal hi| wel niet
vooi de plaatsnaam gelden Voor een zanderige hoogte woiden ook de benamingen "bulten" en "heugte" (hoge gronden op rivierduinen aan de noordzijde van
de Berkel) gebruikt
Voor ons 'barg' in de betekenis van 'borg', in de zin van 'versterkt huis', pleit het
vooikomen in oude stukken van een boeideii|naam Baigwever in Rekken Deze
leeds in de voiige eeuw verdwenen boeiden] dankte zijn naam aan de nabije ligging van een al veel langer geleden veidwenen havezate Boig Dit is een uitzondering geweest en gebleven De Boig aan de Bei kei in Rekken zelt heeft echter
die altijd onder die naam (of Mei veld, naar de familie die de Borg bezat)
bekendgestaan, nooit als "Barg" De moeilijkheid in dit geval is echter, dat de
uitgang barg schriftelijk, - op een, oveiigens aiweci vii| late, uitzondering na
Eybaich (1493) met is oveigeleverd In de middeleeuwse bronnen is de schrijfwijze vrij constant -berg(h)e En dat laat zich nauwelijks iijmen met het daarvan in de bronnen toch strikt gescheiden -borg
Naar een nieuwe hypothese over de betekenis van de plaatsnaam Eibergen
Op giond van het overgeleverde materiaal en de historische bewijzen daarvoor,
IS het moeilijk om de naam te begrijpen Dat geldt vooral voor het eerste deel
van de naam, waaibi| geconstateeid moet woiden, dat hij aan het einde van de
14e eeuw leeds onbegrepen moet zijn geweest (ec- werd eij-) Taalkundig is
deze component wel te begrijpen, maar historische bewijzen zijn er met voor te
vinden Toch waag ik het om aan het eind van dit artikel een nieuwe hypothese
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ovcr de betekenis van onze plaatsnaam te poneren waarin de geografische ligging die gerelateerd wordt aan de aanwezigheid van een versterking.
Op dit moment kunnen we meer beginnen met het tweede deel van de plaatsnaam, dan met het ec-/ech-/eg-. Archeologische vondsten toonden aan, dat er
een versterking gestaan moet hebben, daar waar nu het gemeentehuis staat. Volgens de overlevering zou die versterking Den Borg geheten hebben. Het schriftelijk overgeleverde materiaal laat echter een afleiding van de plaatsnaam uit de
-borgnaam niet echt toe. Vanuit het dialect is een overgang van -o- naar -a- wel
verdedigbaar en daardoor ook een afleiding uit 'borg'. Maar dat geldt ook voor
de betekenis van 'berg' als '(zanderige) hoogte: immers de nederzetting Eibergen
lag betrekkelijk hoog, namelijk op de rand van het Oost-Nederlands Plateau.
Daardoor was de plaats betrekkelijk veilig voor het in de directe omgeving van
de plaats samenvloeiende water van Berkel en Ramsbeek, tevens de locatie waar
de rivier door de plateaurand breekt. Toch is de ligging op de rand van het plateau of, beter gezegd, op de rand waar de Berkel dit plateau doorbreekt, essentieel voor het begrijpen van de naam. Een tweede geografisch element dat een rol
gespeeld kan hebben is de versmalling van het Berkeldal aan de oostkant van
Eibergen en de verbreding aan de westkant, zoals ik met behulp van onderstaande geomorfologische kaart'*' hoop duidelijk te kunnen maken.
'"Geomorlblogie is de wetenschap die /.ich be/.ig houdt met het bestuderen van de vormen van het
aardoppervlak, soms ook wel de terreinvormen genoemd. Onderdelen /ijn: het karakteriseren van
het reliëf, het om.schnjven van de gedaanten van de vormen en het onder/oek naai hun ontstaan
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Detail van de geomorfologische kaait, blad 34 ^'^ Enschede-Glanerbrug Situatie rond Eibergen Helaas zi|n de bodemvoimen ondei Eibergen zelf niet ondeizocht, maai de kaart geett wel een indicatie Vanat Aalten tot en met Mallem is
een plateau-achtige terrasrest aanwezig die ontstaan is ondei invloed van het
landijs en die bedekt kan zi|n met dekzand Dit terras wordt op twee plekken
dooibroken dooi rivieien namcli|k bi| Groenlo (Slinge) en bi) Eibergen (Berkel) Op bovenstaande kaait woidt de teiiasicst aangeduid met de code 5F4 Op
dit terras liggen belangrijke essen de Mallemse, Eibergse en Hupselse Es Op
het terras bevinden zich laagten ot ondiepe dalen die eveneens in de nadagen
van de ijsti|d ontstaan zijn dooidat ze het sneeuwsmeltwatei over de diep bevroren ondergiond alvoeiden Op de kaait vinden we deze laagten terug onder de
code 2R3 In enkele van deze laagten zijn beken ontstaan of later aangelegd In
Eibergen geldt dat voor de Veenslatsgoot (scheiding Hupsel-Olden Eibergen) en
de Simmelinkgoot (scheiding Eibeigen Holterhoek) Ook de Laagte in Eibeigen
kan zi)n ontstaan te danken hebben aan dit ijstijdverschijnsel Deze laagte is
echtei een droog dal gebleven, zoals dat bij de meeste van dit type dalen het
geval was Als een gordel rondom dit teiras of bi| de doorbiaak bevinden zich
dekzandiuggen, die eveneens onder arctische omstandigheden /i|n ontstaan Op
de kaart woiden deze - aicheologisch bijzonder interessante - gionden aangeduid met de code 3K16 en 4 K16 Onder andere de Oldeneibergse Es de Koimelinksbultcn (tei hoogte van Camping De Fontein) en de gionden op de land
van het hoge deel van het Siminehnk behoien tot de categorie gordeldekzandruggen Aan de noordzijde van de Berkel behoren de Schephorst, de Heugte en
de Wehmerkamp en de Schoitenes (Olminkhof) tot deze categorie Duidelijk is
dat de kanalisatie van de Bei kei in de |aren 60 van de vorige eeuw ter hoogte
van Eibergen ten koste is gegaan van het oorspronkeii|ke landschap De kaart
laat veider zien dat het Berkeldal vanaf Rekken geleidelijk aan "opgesloten"
wordt dooi deze goideldekzandiuggen op de dooi bi aak dooi het plateau of teilas Vanat de KTV wordt het dal geleidelijk aan weer biedei en wordt het
opnieuw begeleid door deze gordeldekzandiuggen
Bi| Eibeigen is het Beikeldal het smalst Aan de oostzijde van Eibeigen, aan de
Mallems Rekkense kant veismalt het dal steik tot bi| Eibeigen Op die plek tussen de Pol en de Schephorst waien een voorde en een vonder aanwezig om de
oversteek mogelijk te maken bij normaal water De oude hoofdweg van Eibergen naar Haaksbeigen liep over de Pol, waarna de Berkel gepasseeid weid,
achteilangs de vooimalige Gemavo ("Fabriek" op de kaart van Nijhotf) aan de
Twenteroute, dooi het Wievenveld, waar hij bij de Reuver de oude hessenweg
Vreden-Neede Deventei passeerde Vanaf de Pol heet het smalle Bei keidal de
Wehmermaat, nu het Eibeigse wandelpaik Vooi de hogei gelegen Wehmeikamp (nu deel van de Nieuwe Maat) moest de Berkel een bocht naar het zuiden
maken, vrijwel loodrecht op de keik aan Ter hoogte van de bibliotheek, die op
de plek staat van de vooiiefoimatoiische pastorie of wehme, maakte de Beikel
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Detail van een kaart van M. Nijholï. gemaakt in het kader van het onderzoek van Willem Staring
naar de toestand van de Oostgeldersc waterwegen, ca. 1846 (Gelders ArchieO. De kaart is gebaseerd op de kadasterkaart van ca. 1830, maar biedt veel meer details, o.a. veldnamen. De Nieuwe
Brug (brug in de latere Twenteroute) en de Polbrug staan nog gebroederlijk naast elkaar afgebeeld. De Israëlitische begraafplaats is aangelegd op de Schcphoist. Ook een oude "beek", zoals
de reeds lang verdwenen Sinimelinkgoot, is nog op de kaarl afgebeeld. De loop van de oude Berkel, recht op de kerk aan, en van daar met een scherpe bocht naar het westen is goed te volgen.
Dat geldt ook voor hel slootje dat in de scherpe bocht in de Berkel uitmondt. Dit kan de Borggraven zijn. Aan de oost- en westzijde van het smalle gedeelte van het Berkeldal bevinden zich morsen: vruchtbare weidegebieden op de oevers van de Berkel.

weer een scherpe bocht naar het westen om tussen de Welle (Welgaarden op de
kaart van NiJholT), hel noordelijk deel van de Eibergse Es tussen Grotestraat en
Fabrieksstraat, de Koem en de Wehmerkamp zijn weg naar het westen te vervolgen. Daar, te beginnen in de Mors (KTV-terrein), wordt het Berkeldal weer veel
breder. Bij Eibergen doorbreekt de rivier de rand van het Oost-Nederlands Plateau, wat op enkele plaatsen goed te zien is door de nog aanwezige steile oevers,
zoals op de westelijke rand van de Eibergse Es bij de oude algemene begraafplaats en het rooms-katholieke kerkhof en bij de vijver op het industrieterrein
'De Mors', alwaar een plotseling fors hoogteverschil optreedt naar de Borculoseweg. De percelen waarop de begraafplaatsen liggen op de zgn. 'Hoge Oever',
een naam die al op een kaart uit het eind van de 16e eeuw voorkomt. Dit hoogteverschil is oorspronkelijk kenmerkend geweest voor de gehele zuidelijke en
noordelijke oevers van de Berkel ter hoogte van Eibergen: vanaf'De Mors' tot in
het Simmelink, en aan de noordelijke oever ter hoogte van de Schephorst in
Mallem (Joodse begraafplaats) tot hoge percelen, w.o. de Heugte en landerijen
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van het Vunderink in de Leugemorshoek. Ten op/ichtc van dat water /it in de
plaatsnaam wel /eker ook het clement van 'geborgen /ijn'. Op de zuidelijke rand
is een versterking gebouwd waarbij op den duur een kerk en een nederzetting
kwamen.
In onderstaand schema heb ik geprobeerd de voornaamste karakteristieken die
een hoofdrol spelen bij het verklaren van de naam Eibergen een plaats te geven.
Hcuglc SLhcphoisl
Mois> de Maal < Mots
Es + ( )

Pol

loponicmcn hoge kampen iiooid/i|dc Beikeldal
Noordelijke doorbiaakiand land Oosl-Nedei lands Pkueaii /ichlbaai
Bcrkeldal veismalt vanuit het oosten, veibieedt /leh naai het westen
Zuideh|ke dooibiaakjand Oosl-Nedeilands Plateau /lehtbaai
+ Kerk, O Boig Toponiemen hoge bouwlanden aan lie/nid/i|de
Hoge Oever, Eibergse Es, de Pol, Heinstea

Het hele verhaal staat of valt echter met de aanname, dat het huidige Eibergen
naamgever van de plaats is. Er is ook nog een Olden Eibergen, dal veel later dan
de 'dochter' wordt genoemd, namelijk pas in 1315/1317-1319. Het lijdt geen
twijfel, dat de kerk van de in de oudste bronnen genoemde parochie Eibergen
het gebouw (ol de voorlopers) van de huidige protestantse gemeente is. Dat is
bij de restauratie in de aanvang van de jaren '70 afdoende vast komen te staan.
Blijft over de mening van B.H. Slicher van Bath", die veronderstelde, dat om
de kerk later een nieuwe dorpskern kan zijn ontstaan. Hij noemde hier met name
Eibergen en Oud-Eibergen. De in het inkomstenregister van het Stift Vreden
voorkomende 'curtis Ecberghe' is naar alle waarschijnlijkheid identiek met de
(latere) hof te Vaarwerk te Olden Eibergen. (eerste vermelding in 1340). In dit
verband kan gewe/en worden op andere 'voorwerken' (Ie Bourse. Lonneker en
andere plaatsen in Twente), waar een 'voorwerk' de oude naar de plaats genoemde hof opvolgde: de hof te Buurse werd later Scholten Vaarwerk etc. Het is echter ook mogelijk, dat de namen Olden Eibergen en Eibergen ontstaan zijn als
gevolg van een splitsing van het markegebied. Op een kaart, die in het Gelders
Archief te Arnhem bewaard wordt, is te zien, dat de Eibergse en Oldcneibergse
marken door elkaar lopen, en deels zijn te beschouwen als één mark (zie atbeelding). Deze kaart moet echter met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden, omdat ze een reconstructie (17e eeuw) is van een vermoedelijk 15e eeuwse
situatie, en ze bovendien diende als bewijs in een proces gevoerd voor het Hof
van Gelderland. De grenzen van de mark van Eibergen liggen hier vrijwel direct
ten oosten van het dorp, alwaar het bos van de Rambsbeecke tot een ander
(rechts-) gebied behoorde. Dit staat in scherp contrast met de gangbare kennis,
immers we wisten tot voor kort niet anders, dan dat de Holterhoek de mark van
Eibergen was. Op deze belangrijke kwestie hopen we in een ander verband terug
te komen. De kaart zou kunnen leiden tot de hypothese, dat Eibergen en Olden
Eibergen ooit één mark vormden. Ook die kwestie moet nog onderworpen worden aan een nadere beschouwing.
' IB tt Sliehei van Bath, Mcnsch en land m de Middeleeuwen. I, (Ainheni 1977. ongewijzigde
heidiukdei uitgave van 1944). bl/ 27
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Uit^an^spunten voor een nieuwe hypothese
1. De plaats ligt op de rand van het Oost-Nederlands Plateau, daar waar de Berkel dit doorbreekt. De geografie komt op twee manieren terug: de ligging op
de noordrand van de doorbraak van de Berkel door het Oost-Nederlands Plateau en de ligging ter hoogte van een extreme versmalling van hel Berkeldal.
2. Eibergen is ontstaan nabij de plek waar het Berkeldal het smalst is: vanal"
Rekken wordt hel dal snel smaller tot vlak voor Eibergen (Pol-Schephorst).
Vanaf Eibergen (KTV-coniplex) wordl hel dal weer breder.
3. Op de loealie van het gemeentehuis zijn restanten van grachten aangetroffen,
die mogelijk ooit de Borg beschermden. Een middeleeuwse verdedigingsstructuur is in de plaats aanwezig, maar deze is slechts kort effectief geweest.
Deze structuur dateert uit de tijd vóór de Late Middeleeuwen en kan niet verbonden worden met hel al of niet stad-zijn van Eibergen. De stedelijke rechten van Eibcrgenzijn pas opgetekend in de 18e eeuw. In combinatie met
andere vermeldingen kunnen zij op zijn vroegst teruggaan lot in de 15e
eeuw. Hoewel er bepaald geen harde bewijzen geleverd kunnen worden dat
"berghe" is afgeleid van "borg", lijkt dat toch de enig acceptabele optie te
blijven. De bergen in de zin van heuvels vallen af, want die kennen we in
Eibergen niet. Berg als zandige hoogte komen we alleen tegen in het toponiem Jukkenberg/barg.
4. Hel wapen van Eibergen kan niet ouder zijn dan de 15e eeuw. Er is een duidelijke samenhang met hel definitief doordringen in de eeuw van de schrijfwijze Ei-bergen. Het is een zogenaamd sprekend wapen: de heer van Borculo
heeft als stadsheer toeslemming gegeven aan zijn Eibergse burgers om zijn
Borculose bollen in de vorm van Eibergse eieren op hel sladszegel af Ie beelden. Alle hieraan gerelateerde verwijzingen naar (veilige) hoogten in de
omgeving en/of naar eikels moeten dan ook van de hand gewezen worden.
Kort samengevat en tevens nieuwe hypothese: Eibergen is ontstaan uil een versterking (borg) die gebouwd is op de hoge rand (eg) van hel Oosl-Nederlands
Plateau daar waar de Berkel dit doorbreekt en bovendien nabij de plek waar hel
Berkeldal hel smalst is.
Readies aan: bennie.te.vaarwerk@planet.nl
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Het wapen van Eihergen. door de Hoge Raad van Adel toegekend op 20 juli 1816.
"Een .schild van a:uur{hlauw). heiaden niet drie 'eieren' van goud. geplaatst één op
twee. Boven de gevleugelde helm bevinden :i(h nog eens drie 'eieren'.
(archief .1. Baake)
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Rode Kruis bezoekt huize Anke Marjolein in Lochem Ca.i950

Bovenstaand zoekplaatje bleek toch moeilijker dan dat de redactie had verwacht. Slechts enkelen reageerden, waaronder Truus Stam-Bartelink en Dini
Zieverink-Prins. De foto zal beginjaren vijftig gemaakt zijn, maar niet in Eibergen Het zal waarschijnlijk het voorportaal zijn van huize Anke Marjolein in
Lochem, een tehuis voor gehandicapten. De groep kinderen met hun begeleiders
brachten geschenken op initiatief van het Rode Kruis afdeling Eibergen. De
leidster van het welfarewerk van het Rode Kruis in Eibergen was Dieneke Hendriks, toen nog mevrouw Kelder (inmiddels overleden). Ze staat op de voorgrond (nr.22). Jan Prakke kon ons nog vertellen, dat het houten speelgoed was
gemaakt door de technische school. Helaas hebben we nog maar weinig namen
binnen gekregen. Toch hopen we, dat er bij de leden herinneringen opkomen uit
die tijd , en dat zij ons toch nog verder kunnen helpen om dit zoekplaatje compleet te krijgen. Tot nu toe werden de volgende personen herkend:
1
, 2. Erik Stam, 3
, 4
, 5 Wittebroek, 6
, 7
,
8
, 9
, 10 Fennie Veldink, 11 Empie Wonnink, 12
,
13 Wim Wormeester (timmerman bij Hazebroek), 14 Dini Himmelberg,
15 Eef Bos, 16 Sjoukje Koerts, 17
, 18 Elissen?, 19
,
20 Gerrie Zieverink? 21
, 22 Dieneke Hendriks-Kelder, 23
, 24
,
25
, 26 Dini Zieverink-Prins..
Johan Baake
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Ons Zoekplaatje

Al heel wat jaren heb ik in mijn archief een foto van een gezelschap dat een
dagje met de bus uit is. Op de foto staat geen informatie om welk gezelschap het
gaat. En eerlijk gezegd weet ik ook niet of het wel om een gezelschap gaat uit
Eibergen of omgeving. Ik heb geen enkel aanknopingspunt. Vandaar de vraag
aan onze leden om ons te helpen bij het zoeken van namen en of het om een verenigingsuitje ging.
Wij vragen dan ook weer:
Wie kent één of meerdere personen?
Waar en wanneer is deze foto gemaakt?
Kan iemand iets meer over deze foto vertellen?
Reacties, graag schriftelijk, zijn welkom bij:
J. Baake
Nieuwenhuizenstraat 5
7161 VB Neede
E-mail: fambaake@hetnet.nl
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BiJ het aftreden van burgemeester G.H. Smits. (1861-1924)
November 1915.
Zoekend ni wat oude geschiilten vond ik een kiantenknipsel uil 1915 met aan
de ene /i)de het atscheid van burgemeester G H Smits en aan de andeie /i)de
oorlogsnieuws, de tiieste achtergrond waartegen het alscheid wdn burgemeester
Smils plaats vond
Immeis, 1915 was het tweede |aai van de beiste Wcreldooi log (1914 191X)
Merkwaardig genoeg staat nu, in 2006, het |aai 1915 ineens in de politieke actualiteit vanwege de vraag of het ombrengen van 1,5 mil|oen Aimenicis in dat jaar
door het Tuiksc Icgei genocide was ol niet
lVIi|n klantenknipsel uil novenibei van dal |aai maakt daaivan geen melding,
niaai wel van andei oorlogsleed Het beval een wrang Sinterklaasgedichlje uit
België met vragen van een kind aan Sinteiklaas, ol hi| nu wel langs de daken
duilt Ie ii|den Immers,
Gwote vlammen slaan \an luns lol luns,
schouwen i^e\els lotens zi/n ui ^luis,
stialcn ziju \an bloeden tood
en vele kuid/es ook zi/n dood
Moeder zie ik soms zoo Ireun^,
en mijn vader keert met weer
Het kianlenbeiichl bevat ook het protest van een Italiaanse kii|gsgevangene
tegen de giote heien, die /ell lekkei thuis /illend ol in een cale bi) de champag
ne, alsmaai loepen "Leve de ooi log' Leve het Vaderland", terwijl dui/endcn
soldaten ter slachtbank woiden gevoerd
De/e ooilogsinloimatie kieeg men in het Eibeigsch Nieuwsblad te le/en
De andeie /i|de van het kiantenknipsel bevat de afscheidstoespraak in versvoim
van H W Elleibeck lei gelegenheid van het altreden van burgemeeslei G H
Smits, buigemeestei van Eibeigen van 1903 - 1915
Breedsprakig, in veiheven taal blikt Ellerbeck eerst terug op 1903, toen Smits
aantiad als opvolgei van /i|n vadei, die van 1879 tot 1903 buigemeestei was
geweest In hel tweede couplet memoieeit hi| hoe de buigemeestei als buigeivadei /ich gewijd had aan /i|n laak in het derde bcschiijit hi) de last, die het
gemecntebesluui en de buigemeestei ondeivonden van de giote stroom ooilogsmaaticgelen, die ook m Eibergen uitgevoerd moesten worden Het slot eindigt
met een waim dankwooid
Hel IS mede dooi de sli|l van Ellerbeck een interessant historisch docuinent]e
Eibeigen, oktobei 2006

E H Wesselink
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Een vers bij het aftreden van den Heer G.H. SMITS als burj;;emeester van
Eiber j»en.
30 November 1915
"Wees, avond en moigen, wees diieweil gegioet"
7oo /ong ik met veisei, met leugdigen gloed
En d'avond ging heen, in den nacht /onk hi| neei,
De moigcnstond wachtte ons uit hoopvolle sleei,
Maai nu' - vooi ons oog ook de moigen ging heen
Met lang/amen gang met, met haastige schreên'
Heiinn'iing slechts scheidt ons van dagen /oo blijd'.
Een blik / i | veigund in ontwijkenden ti|d'
O' - 't heugt ons nog hcldei,ja, wicn heugt het met ^
Dat w'optogen het dorp door te uwen geleide
Waai week met de kommei ol 'l bangste veidiiet
Vooi zoetheid van vieugde /oo hoopvol /oo blijde'
Het Dorp en de Buuiten, hoe sloven zij op
Vol hooge verwachting met huid en met eer'
Banieren, 7i| klommen om slii)d hiei ten top
Van hui/en klui/en om 't haidst in de weei
Van Rekken, geieed slaand met luil'ien getal.
Dan Zwolle met schotels vol kiaaklipi poic'lein
Bi) Ren ink onttoveid aan aloude schiijn.
Dan Beltium, 't ontving u met dav'ienden knal,
't Was d'aanvang Uws ambs, - o, gezegend festijn'
En / i | kwamen, /i) gingen, de dagen en uien
In jaren en manden. Uw taak bond hen saam'
Als heer der gemeente, zoo stempelde Uw naam
Cohieien en wetten mandaten, schiitturen
Heel Uw kiacht heel uw geest weid beschikt der gemeente,
Ook Uw hait lang met t minst, /ie het leefde en leed mee
Met de zorg en den ai beid, met lach en gewecnte
Met nood en ellende, al lei wel, al lei wee'
Zoo leelden, /oo stieden w'in rustig beheei.
Uw hand aan den ploeg, staag in vredigen gloor
Bouwde l land als in Isiaels velden weleei.
De VIede, hi) giaasde de kudde schiei vooi'
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't Veigde alles Uw leiding.
Uw ii)p oveileg
Dan gienswacht |a klauw/eei
ook dat nog meteen
ben kneu/eiide viacht
/ o o vol dl uk en vol smait.
Die u 7waai, |a te /waai
woog op 't hail'
Uw wank'le gezondheid,
eilaas 'was de leên
Dat Gi) ollei van plicht weid en,
noode verkond.
Van eei vol ontslag
op dees huldigen stond
Hm !,< nu < s/<;

(loloiolUdu

(; / /

S;H;/S

I II W( wdink)

Maai opeens' Wat geiueht
dooi de lucht
Machtig sterk
langs het /weik'
Hoor' Het daveil alom
Heel van vci, leeds om 'l hoold Plots' Dei toienklok bom
Hl) veikondt wijd en /i|d
Nauw geloofd, toch bleek t waai
Zie d'oorlog is daar
Al bleet Neerland bevii|d
Niet beviijd toch van /oigen,
Noch gistien noch moigen,
Veioid'ningen hiei,
daai mobilisatie
F^n bei gen papiei
vol administratie
Tot last van den burger voor U echtci l meest,
burgemeestei' - als nimmer
tei stee was geweest
Dan dienstplicht dan lOgge,
dan staat van beleg,

Fen laatste wooid o buigeivaai , Van ons te gaar- /i) nog gehooid'
Al stolde Uw ti)d niet /ilvei ol goud.
Wat Uw ijvei ooit wiochtte
Onverpoosd, onverllauwd
't 7al niet eeuwig slapen
Hoogei wijsheid boigt eivooi
Nimmei ging iets goeds teloor,
't Wordt vervolmd, herschapen,
tot geen i]/ei, tol geen staal
Halden /al t tot eêl metaal
Bi| den Gevei allei gaven,
Bi) den loonei al lei biaven,
In den weerschijn allei giaven
Ook in halten hiei beneên, Ook in hooiden om U heen,
/omeigloed ol Winteiklank,
t Smelt ineen tot wannen dank'
Zooals u in d'alscheidsstonden
Aliei oogen, allei monden
Allentwege stil veikonden
Allei echt gemeenden wensch
Heil u, edel mensch'
EIBERGEN, 1 0 - X I - ' I S
H W Elleibeck

-33-

ils^
Het gemeentehuis van Eiherfien len tijde van hurf^eiueester Sniiis In de 19e eeuw was
du het schooli^ehouw van F.iheii^en. Na 1924 werd het voor diverse doeleinden i^ehniikl
OM. als poliliehureaii. distributiekantoor en van 1954 tol 1959 :tit in hel op de /oio
zichtbare lokaal een klas van de in 1946 opsierichie Wilhelniinaschool voor Christelijke
ULO. In 1960 werd het ajuebroken. (foto collectie Museum De Scheper)

Feestconnle 19IJ (hondeidjaai onajhankeliikhcid} \ I n i Saiiison. I okkink. Ahbink,
burg. G.H. Smits,Oiidenasmbsen, Or
gem.secretaris (1.1. de .long. G.Schaperclaus,
W. Timinen, Antink, Van de Noordaa. (foto collei lie Museum De Scheper)
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Begrafenis burgemeester G.H. Smits (1861-1924)
In hel hibeigsch Nieuwsblad \du dinsdag 1 apiil
1924 dat we kiegen van de lamilie Bosveld- Smalen van de Kallenborg, stond een uitgebieid verslag
De abonnementsprijs voor
van de begiatenis van buigemeestei G H Smits
dit blad bcdiaiyt ƒ - —
per halfjii.u, !i per post
Het leek me interessant, het in Old Ni-)s in /\\n
Uitgave N V Lothemscha
geheel
weer te geven
Handels- *
Couiantcndrukkerfl te Locliom. —
De begratenisplechtigheid voltrok /ich volgens een
toen gebiiiikeli|k patioon, dat wi| niiiiweli|ks meer
kennen
De iamilie kwam m kleine kiing bi| elkaai in het steilliuis, waai di W L Slot
van de Rekkense Inlichtingen een korte huisdienst hield Daaina begat men /ich
naai het keikhol aan de Boiculoscwcg Ondciweg konden oveiige belangstellenden /ich bi| de stoet aansluiten om de begiaienisplechtigheid op het keikhol
bi| te wonen Daai kregen viienden en kennissen de gelegenheid om het wooid
te voeren tei heidenking van de oveiledene, waarna een piedikant de plechtigheid alsloot Geen olliciele heidenkingsdiens dus, /oals thans gebiuikelijk is
Hiei volgt het kiantenbeiicht

Üiasdao 1 fliifil 1 9 2 1

EIBERGEN
Zatctdagmiddag had de begrafenis plaats van v^ijlen den heer G H
Smits Buitengewoon was daarbi) de belangstelling N i m m e r werd een
plechtigheid aanschouwd met zooveel blijken van deelneming, niet
alleen uit de plaats der inwoning, doch ook van elders Achting, eerbied, liefde, aanhankeli)kheid, trouw en vriendschap, door al deze
gevoelens werd de grootc schare van menschcn, hoc velschillend ook
op godsdienstig en politiek gebied, gedreven om den oud-burgemeester de laatste eer te bew^ijzen De samenstelling van den stoet
was als volgt Voorop de Rijksvcldwacht en de gemeenteveldwachter
in groot tenue, waarna de lijkwagen volgde, geëscorteerd door overige
gemeentepolitie Groot was het aantal kransen, waarvan enkele de
baar dekten en andere gedragen werden door de helpers bi) den lijkdienst, doch waarvan het overgrote deel volgde op de hi) den overledene zoo geliefde eigene equipage In 9 ri)tuigen volgden familieleden en
vrienden en daarachter een grootc schare, o a gemeenteh)ke en kerkeli)kc besturen, de Raad en bloc, ambtenaren, gemeentepersoneel,
pachters enz enz Ten teeken van rouw waren in particuliere woningen en winkels de gordijnen neergelaten en was de vlag op het
gemeentehuis den gehelen d,ig halfstok geheschen
Op den doodcnakker hadden zich eveneens heel wat menschen verza
meld zoodat meer dan SOO personen deze plechtige uitvaart bijwoonden Nadat de kist in het familiegraf was neergelaten, voerden verschillende personen het woord Allereerst sprak de heer J W C ter
Braak, hij herdacht de grootc verdienste van den overledene als mede-
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direeteur der Spaarbank. Daarna wees de burgemeester, de heer Wilhehii op het veelomvattend werk van wijlen den heer Smits tijdens
het burgemeestersambt, zijn vele en groote zorgen, zijn liefde en ijver
voor den bloei onzer gemeente.
Mr. G.I^ ter Braak herdacht den burgemeester als vriend, niet enkel
uit persoonlijke ervaring en uit den huiselijken kring, doch ook in
breeder opvatting: den vriend van rijk en arm van oud en jong, van
boer en burger. Ds. Van Krieken uit Haaksbergen sprak namens de
afdeling van den Protestantenbond, waarvan deze geliefde doode lid
was en die hij daadwerkelijk steunde.
Mr. L.E.W. Lasonder schetste den overledene vanaf de jongelingsjaren,
hoe daarin steeds genegenheid, mildheid en oprechtheid de grootste
plaats innamen. Tenslotte sprak ds. Boorsma namens de Hervormde
Kerk; spreker waardeerde in den laatsten telg der familie Smits de
groote toewijding als kerkvoogd, zijn behoefte en lust om steeds wel
te doen. De naam Smits, gebeiteld op zerken en geschreven in boeken
zou steeds in dankbare herinnering blijven.
Voor de vriendelijke woorden, gesproken aan de groeve van den algemeen geachten en beminden man, dankte de heer Mr. Lasonder
namens de familie, voor welke laatste door dr. W.L. Slot aan het sterfhuis was gesproken.
Hiermede was de plechtigheid, welke ruim 1,5 uur duurde, afgelopen.

iirafstccn huriiciiiccslcr
(j.U. Sniit.s. "Zijn ckitlcii zullen
in danklnnc herinnering^ blijven'
ifoU),/. Betake)
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In Memoriam

hl het vorige nummer is reeds vermeld, dat de heer Smits, oud burgemeester,
IS overleden Zijn stoffelijk overschot is zaterdag ter aarde besteld Er was
veel belangstelling en deze was natuurlijk De menschen hielden veel van
hem Geen wonder
Hl) was de laatste mannelijke telg der familie Smits Een familie die hier
sinds eeuwen woonde Reeds in 1625 was hier een Dirk Smits provisor In
1640, vermelden de oude boeken, was G Smits een van de vier burgemeesters en m 1708 bekleedde J Smits dit ambt
In 1761 zijn op de Brink zes huizen afgebrand Er werd een collecte gehouden
om de huizen weet op te bouwen Het geld kwam bijeen doch het meeste
geld kwam van de familie Smits In het jaar 1847, het jaar van de groote
armoede en ellende onder de bevolking, na het mislukken van de aardappelen roggeoogst, was G Smits hier vrederechter
Toen liet het markebestuur, bij wijze van werkverschaffing de zoogenaamde
brood- of kerkdijk aanleggen De diaconie gaf brood aan de werkers en aan de
noodlijdende gezinnen De rogge leverde genoemde heer Smits De rekening
met de diaconie vereffende hij, doordat hij het bedrag beschouwde als een
vergoeding voor de diaconie voor het gebruik van het doodslaken bij de
begrafenis van zijn vrouw De zoon van den vrederechter werd hier later burgemeester
Menschen op middelbare leeftijd en ouderen, die hier in hun jonge jaren
woonden, hebben hem wel gekend Zijn eenige zoon volgde hem op En met
hem IS het geslacht uitgestorven In de mobilisatiejaren was hi], hoewel hij
het noode deed, gedwongen zijn ambt neer te leggen Lichamelijk was hij
met sterk En zij, met wie hij, de onkreukbare in eerlijkheid en trouw, moest
samenwerken, deden het vaak niet naar zijn zin Daarom keerde hij naar het
ambteloze leven terug Een leven van mets doen vond hij geen leven Zijn
leuze was, werken ten nutte van de gemeenschap
Wat zijn er vele personen, gezinnen, vereemgingen, die hij uit de moeilijkheden heeft geholpen Op zijn steun kon men altijd rekenen Toen schrijver
dezes eens als bestuurslid van een vereemging met hem sprak over de financieele onmacht van deze vereenigmg voegde hij hem toe "Waarom kwam u
dan met om hulp?" We vreesden misbruik te maken van zijn goedheid
Zijn laatste wilsbeschikking getuigt geheel van den geest, die hem en zijn
voorvaderen bezielde En toch we missen hem Ons is een steun ontvallen
Hij was een der edelste vertegenwoordigers van het oude liberalisme, een
trouwe paladijn, een beginselvast beschermer van de vrijheid van geweten
Hoe wist hij, toen nog in zijn kracht, de geestdrijvers in den raad terecht te
zetten' Hij en G J Koeslag Wij zullen dit nooit vergeten.
HIJ IS gegaan maar zijn goede werken zijn gebleven
HIJ rust, - maar zijn goed voorbeeld houdt de wacht
HIJ stierf, - maar om voort te leven, gezegend van geslacht tot geslacht, in
lengte van tijd.

-37-

EIBERGEN
Dooi wi|lcn den heer G H Smits, oud-burgemeester van Eibcigcn,
overleden 26 maart 1924, zi)n de volgende legaten vermaakt aan
1 GeniLcntt Eibcry;cn
Het woonhuis te Eibergen met voor u i achtertum, koetshuis, koetsierswonmg en bi)behoorende gebouwen en weilanden, onder de
voorwaarde, dat voormeld woonhuis dooi den Raad der gemeente
Eibergtn binnen 6 maanden na het oveilijden zal zi)n bestemd hetzi)
tot gemeentehuis, hetzi) tot ambtswoning van den burgemeester,
hctzi) tot beide
Het boseh "het Kerkloo" met boswaehterswonmg en aangelegen
gronden, onder den last dit bosch steeds als wandelbosch m stand te
houden,
2 Afd Eibergen van den Nederlandsehen Protestantenbond ƒ 1000
^ Roomseh/Katholiek Ziekenhuis te Eibergen ƒ 1000
4 Vereemging van Protestantseh Ziekenverpleging te Eibergen / Rek
ken ƒ SOÜO
5 Vereemging tot Stichting van Christelijke Inrichtingen vooi verpleging van Zwakzinnigen te Amsterdam, ten behoeve van haar Rekkensche Inlichtingen / 1000
7 Nederlandsehe Hervormde Kerk te Eibergen ƒ SOOO
8 Veieemging tot instandhouding der Bewaarschool te Eibergen
y 1500 (Alles vri) van successie en andere kosten)
NB Bovengenoemd woonhuis met de Maat en het Keikloo, die aan de gemeente Eibergen weiden gelegateeid, bevatten slechts een deel van de vele bezittingen aan onroerend goed van burgemeester G H Smits Hq be/al daarnaast bqvooibeeld de Koimelinksplaatsen in Hupsel, waartoe de erven Gioot- en Klein
Koimehnk behooiden die samen 60 ha giool waien en ook de Voskamp en een
klein boerderqtje aan de Weerkampsweg Daarnaast een aantal losse gionden,
die bi) verkopingen waien aangekocht, bqvooibeeld hel Smilsbos|e aan de Rek
kense binnenweg en met te veigeten, het Diostleibos bq Zwilbioek De/e be/il
tingen weiden na de dood van buigemeester Smits dooi de eilgenamen veikocht De pachters van de Kormehnkplaatsen werden in de gelegenheid gesteld
het gepachte bediql te kopen en deden dal
Langelaai van Klem Koimeiink boeide toen met meei het hooigias m de Maat
te maaien en ook geen schelhout meer te leveren voor de kerstdagen Dat deelde
de burgemeesster uit aan de ai men in hel doip, /odal /e mei keist mei in de kou
zouden ziUen
Eibergen, juh 2006
Met dank aan de familie Boswinkel-Smalen

E.H Wesselink
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Jeugdherinneringen aan een spoorlijn
in Eibergen herinnert nog maar weinig aan de vroegere
spoorweg. De in hoogte oplopende dijk naar de Berkel, waar
nu een fraai geasfalteerd fietspad ligt, en de brede voornanielijk onbebouwde strook, waar eens de rails lagen, zijn
nog stille getuigen van wat eens een railvcrbinding was met
Winterswijk, Grocnlo, Neede, Haaksbergen, Hengelo en
Enschede. Het emplacement is getransformeerd in een plantsoen met grasveld, terwijl verderop legen de Kerkstraat aan
het IVaaie sportcomplex De Pickerhal is verrezen.. Namen
als Stationsweg en Parallelweg verwijzen naar de plaats
waar zich het slationsemplaccnient ooit heeft bevonden. Ook andere invloeden
zijn nog zichtbaar zoals de "Ballasiput" aan de Giocnloseweg, een basaltput,
gegraven voor de zand- en grindwinning om de spoorlijn te kunnen aanleggen
en de plattegrond van Eibergen waarop de spoorlijn nog allijd staal ingetekend
als een verzonken monument uit het verleden. Telkens als ik weer in Eibergen
ben, het dorp, waar ik een zeer prettige jeugd heb gehad, schieten mij weer vele
herinneringen te binnen aan dit stukje spoorweggeschiedenis. Talrijke belevenissen met kameraadjes in de zestiger jaren op en langs die spoorweg zijn onuitwisbaar. Vaak zaten we onder de oude
doorlaatspoorbrug, die over een als
overlaatgebied bedoeld weiland naast
de Berkel lag, boven op één van de pijlers onder hel ijzeren deel van de brug,
in spannende afwachting van de komst
van de olie lekkende dieseltrein (type
24()()/25()()), die met een snelheid van
80 km per uur de brug passeerde We
zorgden er allijd wel voor zeer alert te
zijn op en rond hel sjioor. Voor één
verschijning op het spoor waren we als
de dood en vanaf de brug stonden we,
met het hoofd tussen de dwarsliggers,
dan ook op de uitkijk zodat we niet
verrast werden. Hel ging om een klein
twee-assig spoort re inljc, groen van
kleur met een wit dak en geflankeerd
door rode vlaggetjes en eruitziend als
een koekblik. We wisten niet precies,
wat er gebeurde, waarschijnlijk werd
de technische staal van hel spoor geïnspectecid.
jy^, ii(,,,ji,,-ii,c pmii yau den Bniiul.

.b ^^
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Spoorn'cgovergang Borculoseweg anno 1917, dus ruim voor de tijd van Paul van den
Brand, (foto collectie Museum De Scheper)

Spoorlijn met overgang :oal\ Paul vent den Brand die heejt
{foto collectie Museum De Scheper)

gekend,
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Een groep jongens werd eens door deze ambtenaren van de NS op heterdaad
betrapt en op een geraffineerde pedagogische straf getracteerd. Ze werden meegenomen naar Neede en konden vervolgens de hele weg weer teruglopen! Dat
mocht ons niet overkomen! Overigens moest je - als je de pijler van de brug
wilde bereiken - soms ook oppassen voor een stier die in het weiland graasde.
Eens haalden we een hu/arenstukje uit door de knipperlichtinstallatie bij de
overgang over de Borculoseweg in werking te stellen. De installatie werd door
het personeel van de NS met de hand bediend. Eerst stapte dan iemand uit de tot
stilstand gekomen locomotief, waarna een metalen kastje werd geopend en vervolgens de knop van het rode stoplicht ingedrukt. Daarna zette de trein zich
weer in beweging. Het kastje bleek gemakkelijk te openen. Door een op de
berm groeiende zuringstok precies met een zakmes op maat te snijden kon het
vierkante slot simpel worden geopend. Twee groepen kwajongens, onder wie
ook ik, namen het initiatief om dit eens te beproeven. Het lukte zoals we dat in
gedachten hadden. Na onze gezamenlijke druk op de knop (we wilden een collectieve schuld op ons nemen!) maakten we ons met slappe knieën van de lach,
uit de voeten. Na enige tijd ontstond er in Eibergen een behoorlijke file zowel
vanuit de richting Borculoseweg als vanuit de Grotestraat. Misschien was dit
wel de eerste file in Eibergen! We praten dan over het midden van de zestiger
jaren. De trein bleef natuurlijk uit. Het gefoeter en gescheld was niet van de
lucht. Beide groepen kwajongens hadden zich inmiddels verspreid en waren via
verschillende routes met een grote boog om de Grote straat naar de andere kant
van het dorp richting Haaksbergse weg getrokken. Mijn opa, toch een man van
de wereld, hij had 12 jaar gediend in het KNIL en 20 jaar als verpleger voor de
Rotterdamse Lloyd op Indië gevaren, was toch wel wat gewend, kwam opgewonden thuis en verhaalde over het gebeurde. Hij vond het een prachtige streek!
Hij wist echter niet dat zijn kleinzoon tot het dadersgilde behoorde. De politie
heeft ons niet in de kraag kunnen vatten.
Dit overkwam ons groepje, vier jongens in de leeftijd van 10 tot 12 jaar, echter
wel op een ander moment. Op een morgen, de trein kwam in die jaren overigens
alleen 's middags, liepen we over de dijk in de richting van de waterzuiveringsinstallatie, ongeveer ter hoogte van het huis van Heuvelsland, dat op het KTVterrein stond. Eén van ons was in een nogal baldadige bui en diende een medewerker van de zuiveringsinstallatie, die op brallerige toon ons gelastte de spoordijk te verlaten, nogal grof van repliek. De man nam dit niet en liep met een
kwade kop naar het politiebureau aan de Grotestraat, dat destijds gelegen was
naast het gemeentehuis, grenzend aan een doorgangspoortje naar de Maat.
Nietsvermoedend liepen we rustig op het pad dal toegang gaf tot de zuiveringsinstallatie. Opeens merkte één van ons dat er van drie kanten een viertal dienders ons naderden, duidelijk met de bedoeling ons te omsingelen. Er was nog
één route, die voor ons open lag om te ontsnappen. Dat was de noordoostelijke
kant over de weilanden, het gebied van de Mors. Maar we wisten maar al te
goed, dat wilden we kans maken op een succesvolle aftocht, er een voor ons te
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Adjudant H. Ekkel. Op de achtergrond het
spoorstation, (foto l. Klijn Hesselink-Ekkel)

brede oude Berkelarm, bij mijn
weten de "Oldc Bekke" genoemd,
moest worden overgestoken. Het
ging ons te ver om een nat pak te
halen. Dus werden we opgebracht
naar het politiebureau. De dienstdoende commandant, naar ik
meende was dat de heer van Arragon 1), keek op van zijn bureau
toen we werden voorgeleid. Met
een gespeelde strenge blik keek
hij ons aan en maakte ons duidelijk dat we ons behoorlijk hadden
misdragen. Wat zouden onze
ouders daar wel niet van zeggen!
Voor hem waren we in ieder geval
geen goede bekenden (een strafblad hadden we niet!). We
moesten onze namen noemen. Als
straf bedacht hij een paar moeilijke rekenopgaven, die we in de
'gevangenis' moesten maken. We
hebben ongeveer 20 minuten in de
politiecel gezeten en vonden het
eigenlijk wel tof dat we het zover
hadden geschopt. Dit was immers
een unieke gebeurtenis die niet

veel dorpsgenoten hadden meegemaakt. Alleen degene die had gescholden
kreeg het - ironisch genoeg - te kwaad en begon in te zien dat het misschien wel
een schande was als zijn moeder hem zou moeten ophalen. Misschien had zijn
zwaardere kerkelijke achtergrond hier ook iets mee te maken 2). Na onze vrijlating kregen we de opdracht mee ons niet meer op de spoorweg te begeven. Van
de rekenopgave was niets terecht gekomen; de dienstdoende commandant had
deze ambitie voor zichzelf kennelijk op een te hoog niveau geplaatst! Misschien
wilt u weten wie die jongens waren? Het waren Paul van denBrand, Bert Koens,
Gerard te Lintum en Arie Meijer. Drie van hen woonden aan de Esweg, waaronder ondergetekende, en een aan de Lijsterbesstraat.
Als we ons weer eens begaven richting "spoorbane", dan had altijd één van ons
de onweerstaanbare drang om over de bovenrandstaaf van de stalen spoorbrug
te lopen. De rest van ons groepje voelde daar niet veel voor aangezien een
onvrijwillige duik in de Berkel ons niet aantrekkelijk voorkwam. We hadden
bovendien het vermoeden dat de rivier in dat deel door de activiteiten van de
KTV nogal vervuild was. Op een dag zagen we tot onze niet geringe verbazing
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In dit pand was links het politiebureau en rechts de sociale dienst gevestigd. Werd de
fotograaf geïnspireerd door het kladwerk op de gevel?
(foto collectie Museum De Scheper)
vier meisjes op het weiland onder de doorlaatbrug lopen. We kenden deze meisjes, ze zaten op de Jiilianaschool. Met drie van de vier meisjes zat ik een paar
jaar later op de Wilhelminaschooi aan de Rekkenseweg. We behoorden daar tot
de laatste lichting van de mulo; hel andere meisje ging naar de hbs in Enschede.
De ontmoeting leek bijna een speling van het lot. Een paar kameraadjes hadden
al een tijdje een oogje op de meisjes. De meiden waren aan het zwerven gegaan
en uit de koers geraakt, zo vertelden ze. Het gesprek verliep in een zeer ontspannen sfeer totdat één van ons een zoen wilde afdwingen. Daar waren ze niet van
gediend en ons bleef niets anders over dan ze te laten gaan.
We hadden wat met sporen en bruggen. Zo liepen we een keer langs de linker
Bcrkcloever en wilden zo snel mogelijk de oversteek maken verderop naar het
oosten waar de tennisbaan lag. De eerstvolgende nog in tact zijnde brug was de
loopbrug van Prakke. Dit vonden de meesten nogal een omweg en een alternatief lag dichterbij. Het waren de restanten van een oude houten loopbrug, mogelijk de oude Prakkebrug. De bemoste pijlers bevonden zich nog in de rivier.
Door van pijler naar pijler te springen werd de tegenoverliggende oever bereikt.
Een andere gebeurtenis waarin de stalen spoorbrug voorkwam betrof een uit de
hand gelopen visvangst. Op een zinderend hete zomermiddag vatte één van ons
vieren het plan op om te gaan vissen in de gracht van de Hof van Mallum. Hij
had ervaring want hij ging vaak met zijn vader mee vissen, meestal in het Twen-
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tekanaal. Cjcwapend met hengel, haken, aas en eninier logen wc naar de gracht
waar ooit de havezathe had gestaan. De vangst was uiterst succesvol. Er werden
met gemak drie karpers aan de haak geslagen. De karpers zouden - zo dachten
we - thuis geconsumeerd kunnen worden. Bij hel naderen van onze woningen,
rees de twijfel over de haalbaarheid. Drie durfden inmiddels de vissen thuis niet
meer aan te bieden uit angst voor straf. Dus kwamen we terecht bij mijn ouderlijk huis. Mijn moeder en mijn opa adviseerden de karpers zo snel mogelijk
weer te water te laten omdat ze illegaal gevangen waren en bovendien niet
geschikt waren voor consumptie. Mijn opa beweerde dat ze veel Ie gronderig
zouden smaken. Inmiddels hadden we de situatie bij het terugbrengen niet meer
helemaal onder controle. Bén van de vissen kwam door een onstuimige beweging midden op de Esweg terecht. In een snel tempo marcheerden we naar de
spoorbrug van waaruit de vissen in hel water werden gegooid. Eén van de vissen

De israelii van de
Hof te Mallein waar I'mil
ging vissen.
De eendjes in de gmei]!
lu'lioorden lot een geliefde
zondagse wandeling van
veel dorpelingen.
(f)to !•:. II. Wesselink)

had het avontuur niet overleefd en bleef aan de oppervlakte drijven; de anderen
maakten geen slagzij en maakten in het water van "de Bekke" hun eerste bewegingen.
Ook werd er zo af en loc gespeeld op de stilstaande goederenwagons, vooral hel
remmershuisje was een gewild speclobject. De wagons stonden opgesteld op hel
emplacement bij de pickerfabriek van de Gebroeders Prakke. Vanaf de Parallelweg had je er een goed zicht op. Dit was er ook de oorzaak van dat er snel een
einde kwam aan het niel ongevaarlijke avontuur. Op de hoek van de Parallelweg
woonde de groepsconmiandant van politie in Eibergen, adjudant Ekkel. De heer
Ekkel was voorzitter en mijn vader was secretaris van voetbalclub SSSE en
kwam regelmatig bij ons thuis. Hij had me natuurlijk direct herkend. Hij informeerde mijn vader over het kattekwaad van zijn zoon. Ja en toen was het gauw
afgelopen. Ook een lielTiebber van het spoor en de Berkel was de heer Rosier, de
langst dienende groepslecrkracht van de Willem vSluilerschool. Hij was klein
van stuk, op school een strenge, maar soms ook weer wonderbaarlijk soepele
man, die erg hechtte aan bijbelkennis, hel leren van psalmen. Hij kon onstuimig
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reageren op met opLttLüdc kindeicn maai ook biil|anl veitellen ovei de vadei
landse geschiedenis en eigenhjk was hij een aimabel mens Hi) liet /i)n hond,
een boxei, alti|d loslopen langs het spoor en langs de Bei kei ^) Op een namiddag kiegen we hem in het vi/iei, hi| had ons met in de galen, althans dal dachten
we Wi| volgden hem de hele loiite lang en dachten dat onopgemerkt te kunnen
bli|ven doen Na een kwaitiei diaaide hi| /ich /o plotseling om, dal we onvoldoende li|d hadden om dekking te /oeken Hi) gal ons te veistaan bi| hem ie
komen en met hem mee te wandelen Hi) vertelde ons uitvoeiig ovei de lloia en
Liiiiia m en langs de Bei kei Hi| had ei /ichtbaai ple/iei in ons ook na schooltijd
nog wat bi| te biengen We luisteiden gchooi/aam en stelden /ells viagen' Dal
kiijg )e mei schoolmeesleis die een naluuili|k lespecl aldwingen, maai hel was
natuurlijk niet on/e bedoeling dal hel /o /ou aflopen
Wat mindei vaak hepen we de /uidelijke richting in van de sjiooilijn, de kant uil
van Hupsel en Giol We waien veiwoede vei/amelaais van lucileiineiken siga-

M(c sici Klaas Rosui klem \an stuk
kanllic -oalsalU Ucilingcn hem
lux lilde II
I old t;< iioiiu II bij (k opc iiiiii> \ au ch
nu uwc Willi III Sluik I SC hooi III 1954
l inks I lluM>cii (i II \ i(>( i^ci( ( olU i;ti
\aii ROSUI uil ck jaicn 19^0

{joloanliiil

I II

I9U

Wcssdiiik)

renbandjes suiker/akjes sigaienblikjes en voelbalplaatjes De voelbalplaaljes
(bv kaïikaluien van Dik Biuynesleyn en de inleinalionale voelbalelllallenserie
in kleui) werden gekocht bij groenteboer Fentsahm en op de wekelijkse maikt
Ons /akgeld en activiteiten als iiiilen en klapjienl
Klapjien had lol bedoeling hel plaatje van een andei Ie winnen Iwee peisonen
hadden elk een kaartje met de vooi/ijde in de hand en sloegen die tegen elkaai
Dit gebeurde nel /o lang tol een plaatje helemaal viij met de vooikant en de
andeie nog mei de achleikanl op hel tiottoii lag De jieisoon aan wie dat kaailje
behooide, weid eigcnaai van hel kaailjc van de andei Opmeikmg ledaclie Old
NI |S dit spelletje is o i met typisch Eibergs
(een typisch Eibeigse gewoonte, die ik nog nooit ergens anders ben tegengekomen) waien met toeieikend om de vei/amelmgen compleet Ie kiijgen De geldmgsdiang om de vei/amelmgen aan Ie vullen was al en toe /o gioot dal we lei
hoogte van de vuilnisbelt gelegen aan de westelijke kant van het spooi en een
ooit gedempte tweede Ballastput, tegenovei de huidige Ballastput bleven steken
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'Iweenuuil de spoorhniii (lehler de KTV. lluins een fielspad.
(folo eolleclie Museum De Scheper)
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op /oek naai dc/e colleetoritems On/e speurtocht Icveidc altijd succes op In
dic ti]d was het stoiten van afval nauwelijks geieguleerd door milieuwetgeving
Met de Hinderwet meende de oveiheid te kunnen volstaan 7o kon het vooiko
men dat bedii|ven chemisch alval stoitten Dit gebeulde ook op de/e 1 ibeigse
stortplaats Een van mi|n kameiaden stapte onvcihoeds m een blauw
gioenachtige bii| en had veel moeite om het spul van schoenen en bioek te veiwi|deien Len keei op de terugweg naai ons dorp werden we al lopende over de
lails ovei vallen door een hevige regenbui Nergens konden we / o snel schuilen
totdat ik na /o"n twintig seconden de ingeving kieeg dat wc twee minuten
eivooi ovei een manshoge gewclldc duikei waien gelopen waai de Kievitsgotte
dooiheen stioomdc l^n mdcidaad pasten we ei met ons vieien piecies ondei
Uit de belevenissen en stieken die we uithaalden mag niet algeleid worden, dat
we gediagsgestooide agiessieve knaapies waien ol potentiële vooitijdige
schoolvcilateis 1 igenli|k waien we oppassende jochies, die hel op school icdc
li|k goed deden hun oudeis respecteeiden en gehoorzaamden lid waien van
SSSI ol Hibeigse Boys en met een /ckere legelmaat de hervoimde ol de geieloimeelde keikdienst be/ochten De hang naai vertiei en een /ekeie geldings
diang speelden ons / o al en toe parten
Ugchelen, /omei 2006

Paul van den Bi and

Opmerkingen ledactie Old Ni |s
1) De politiecommandant was adjudant H Fkkel dic mdeidaad wat jiedago
gisch wist om te gaan met kattenkwaad
2) Adjudant Lkkel was gcieloimeeid, dus met echt '/waai
3) Meester Klaas Rosier woonde net ovei het spooi aan de Boicu lose weg De
boxer was met van hem/elf, maar van /ijn overbuuiman J Fredeiiks, hoold
Imancien van de KT V Diens hond was bij Rosiei 'kind aan huis
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Schcppels Mankzaod

j:::~i!;«||^
^^fLj^'^Hm
.■..■;,

^ M « «

'•-•■■"■ ■■j^^^iifcill

Der /at weer aardig wat in de wanne. Veural
deur toodoon van mevrouw Jo OnsteinKei/.ers,
dee mien van tied tot lied een b reci"ken met
olde gezegdes in de b rcevenb usse scliui'.
Van alles deur mekare. Dus eelil mank/aod. Ik
kan neet alles geb roeken, maor kan 't mooi
anvullen, met wat ik /eil'b iej mekare eseharreld
hebbe.
Wat is lüb args? Mank/aod is neet /uver. Van
alles denrene. Veur een giX)ot pub liek.
Ak iae/e, wat Diek Bartelink tegenswoordig
selirii' en luustere naor Reinlioid Ab b ink, dan
ontdek ik grote verschillen met de taal van Hen
drik Odink van vrogger. Het Achterhooks en ok
't Hib argse dialect ondcrgaot veranderingen
deur invloeden van b oeten en dat is neet tegen
te holden. Henvormiglieid b esteel nauwelijks
meer. 't Wordt steeds meer mank/aod.

l'^^^ll
L,„. liLLjIlil

i

i'r-'trr^'mÊÊ P ^
"■'"•'

Mciii iiicl (Ie wanne {nil hock
Achterhoeks Boerenleven van
H.W. Heuvel)

1

Achtcrbokse, aciitorbene.
De veurige kere heb ik 'l ehad aover de achtcrb okse. Disse kere viel mien oge
op 't ge/egde op de dililersle heiie stcion. At een peerd kwaod oi'onwillig wed
den, ging 't op de achterb ene staon (steigeren), 't Ge/egde hel' now de b etekenis
van kwaod wodden.
Haal, baal.scholte.
At de hoeriitne naor de del Ie liini^ urn de varkens te voeren, deed ze eers een
haalscholte veiir. (Een schort van Jute, gemaakt van een grote Jule/ak, een b aai
zak, inhoud ± Ihl).
Tabak werd in b alen verpakt en zo ontstond 't gezegde ik heh er tabak van; (ik
heb er (schoon) genoeg van). Daaruit de versterking; "Ik heb er balen tabak
van". Toen liet men 't woord tab ak weg en werd hel; "Ik heb er de balen van"
en dat werd: "Ik baal der van" en nog weer later ontstond het woord 'baalda^',
dat iedereen kent. Inleressant, /o'n ontwikkeling toch?
Itock
( = b uik). Spreek uil met korte oe. Verkleinwoord b uuksken met korte u. In b ook
(=bock) wordt de oe lang uitgesproken en in 't verkleinwoord "b euksken" is de
uu lang. Die lange klinkers oe en uu kent het ABN niet.
In 't veurige Old NiJs schreef ik al, dat er nogal wat Achterhookse gezegdes
bunt met b oek (b uik). Ik heb der nog een jxiar b ij ekregen.
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Zich in de boek bieten.
Dat had e heltei neet kannen dooii. hee lui :i( h dooi \ les met in den hoek ehet
ten. (Zieh/ell te gia/en gehad)
Ik hun de leste tied noi-al koit op de n ao\em. hi / '/ niinstc of i^ei in^ste loop ik te
hoekslagen.
(Heltig hijgen, waaihij de huik stotend beweegt)
"Wat luh I I 'i heiiaiiwd", :ae niien hiiiniiiaii in t :eekeiilioe\,"ai loopt, i^eel ow
hoek hen en weei as een tiek:aiie" (hen tiek/aag had aan beide kanten een
handvat, hij werd dooi twee man heen en weei getrokken bi| het in moten zagen
van boomstammen)
l)( Il hoc k op de lec ste zetten (Veel eten)
flee had :i( h d( n hoek zo op de lec sle ezal ehn < de ii hok sent leni los had < daon
(Hi| had zoveel gegeten, dat hi| de bioekiiem los had gemaakt).
(Zie ook 't Itibaigs Plat Op De Riege van Ben Weeink)
Dawwelen. Ook wel dauwelen, dewwelen.
(Stechelen, iiaiiewaiien, mekaai goetimoedig speels |iiikkelen
betiekking op kindeien en jongelui)
De blaffen waarn hoeten met mekaic on l dauw elen
Joni>es, neet lain^( I dauw eU n, w ic j mot weei an 'iwaik

Had vooral

Deugen.
Ik deuge neet, iiee dog neet, hee dog vioggei ok al neel Neet te veiwaiieii met
"Wat ducht ei ow van ' (= Wat denk )e ei van ' Wat dunkt )ou ')
Waait OW vein den keeil. den doi^ in zien heste \el nov, met (zich waien= zich
hoeden)
Dreestuvershane (Driestuivershaan) (Een schimpwooid)
Zie m dooi es hen slneken as een dieestii\eishane
(heel paimantig, opschepperig)
Een dreestuvershane was een )ongen met veel veibeelding De stuivei was, vooi
de centen en dubbelt|es kwamen, de meest gaiigbaie h.indmunt, waann on/e
oudeis nog vaak lekenden Due stuivei was weinig geld, een leken v.in ai moede
en dreestuvershane gaf dus aan, ilat men van die opscheppen) niks moest hebben "Dool maoi (,'r'it oon. dan dooj al nc k i^enoi^", zeg den Achterhooker.
Dreet, drieten.
Ik dl iele, hee dut hee diet, wie| hebt edrctten, zellstandig naamwooid dieet
Loop hen diieten. (Hou op met /euren, ga toch weg)
"7M. 't maspent/en dut 't weer, 't lop weer dat 't dut ( gesmeeid)
Dteet. wie hef ow edietten' (Kijk, waai je vandaan komt, |e hoelt |e mets ie veibeelden).
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Onzen Detk is al lieden op wis, maoi hee lot (heet noch scheel \an zich heiirn
Drieterieje.
'/ Was dooi bu'i de staldeure een smeiii^e diieteiie/e (Smeerboel)
Verlcdeiend /ae mien vadei, at een van ons kindei mos hiiulen "Och mien diietebuultien, wat is ter toch! Dut 't zeei ' Kom maoi, dan zal ik 't afkussen
Der bunt nogal wat samenstellingen met driete: driethuul, driethoop, dnetekonle, diielzak.
Schijten.
Ik schi)le, hee sthit, hee schel, hee hel eschetten, zelfstandig naamwoord:
scheet.
Wat netter as scheet was naluuili|k "een wind laolen"
At er ene slillel|es an laolel een wind had elaoten en der eviaogd wodden "Wie
stinkt hiei zo'", dan was't antwoord' "Wie 'I hel eeiste \eniemt, hef 't zeil in 't
hemd".
Schiethakke.
Mien ziistei nas acnetal bam^e \eiii, dat nas een echten schiethakke
bioek).

(bang-

Gat.
Der bunt een hoop gezegdes met "gat"( = achterwerk) 't Bunt vake oetdiukkingen dee ok met konte veurkomt. Gat klikt wat netter, beschaatdei, buigeili|kei
Hee ^'/A;I,' met 't blote ^al hem mest oetsmieten Hi| ging naai de plee om zijn
behoefte te doon Mest oetsmieten (uitsmi)ten) was het met de greep uitmesten
van de stal
Hee hef 't blote i>at in de pette (Hi| heelt een kaal hoold) (Uil van Kop lol Tee
van Jan Aessink)
Wal onzen fan in den kop lui, 'Ic' l'^'f <' "<"''''" ' ^^" (zelfverzekerd).
Hee IS an 'I lechten eues, inaoi hee hef 't an 't nat ekre^en (Verlie/en) (lan
Aessink)
"Hoo IS 'I voetballen nistein afelopen^" O, de Bo\s hebt 't lillijk an 't ^at ekiei^en "
Met 'l ^at m de buindnettels zitten (Het cig moeili|k hebben)
Den stool btendt iini ondei 't i^at (Hi| kan niet stil /ilten)
Dit mes IS zo slee, ie/ kont ei wal op naoi Keulen rieden en dan he/ noi; f^ien
glippe m 't gat
't Gal i uur den bos smieten. (Zich vei/elten uil koppigheid)
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Zet de tclder s niaoi op taofel
Sc hoef de stuule onder 't gat
Wu'i hebt snuich (hommer) van 't harde warken
en wiej ktiegt neet hallej zat ( Liedje van Spolkwartier)
BI am de Dichter (Uit Volksnjmcn van Hans Keuper).
Ik kan I temen du hten zondei 't i^at \ an den stool op te lu hten
Ik zegge gien wooid oi "t iiemt /ich vooit (diiect vgl het Duitse sofort)
Giezel, rowgie/el. (IJzel)
Wooi 't rookt, door (rowjgiezelt t neet Dat wodden bevobbeld ezegd, at de biejkokken vol look slon umdat de schossteen neet trok
Een andeie betekenis heelt te maken met de smaak van gekookte gioente bi|vooi beeld
Mien vrouw :ei laatst 'Ik heb toch niaoi ccn sciiis/en op de andie\ie euiaakt
Anders smaakt ze zo mezel' (Niet smeuïg) In Eibarge onbekend '>
Gloeps. (gluiperig, vals)
"Naoi dec leu ^ao k neet meci hen ze hebt dooi een ^loepscn hond
teiige hond)

(Een bij

Grewwel, grewwelig.
Een gicwweiigen hond Een hond met een onaangenaam humeur, hi| Iaat bij
't minste ol geimgstc /i|n tanden /len
Wat een giewwel \an een keeil is dat (B Weeink) Een man met een onaangenaam humeui, een mopperaai
Konte.
In heel wat oetdrukkingen met 'gat' ko| gal veivangen deui konte Konte was
bie| de boem een dagelijks wooid Dei bunt enkel zegswie/en met konte, dee
neet met "gat" bekend bunt
Den hef daoi de konte mooi biej in ediaeid (Op een slimme maniei eigens met
winstoogmeik bij in weten te diaaien, ook gezegd als iemand boven zijn stand
eibi) in getrouwd was)
Ok Hie IS met 't i>at (konte) in de botter evallen (Zie ON 56)
Hee hef zo slee ht ehoerd, dat e met een konte vol schuld is hlie\ en zitten
"Ik heb cm ncm lange genog de konte nao edragen", zae moo, "'t Wodt tied da/
op eigen bene i^ciot stacm" (De konte naodragen in alle nodige en onnodige
details vooi iemand /oigen)
Jo Onstein sluuin mie| een hele iiege samenstellingen met konte
Draeikonte, (draaitol, ook iemand die vaak van mening vciandeil), tlodderkonte, foeterkonte (mopperaai), gengelkonte (gengein is drentelen), gicwwelkonte
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oveial (looilieen jiiaat), klcpkonle (clie clei giaao even nitloojM om een piaat|e
met de hnnivionw te maken, klelskonte (kletskous), kmei^konte (i;ieiigaaui),
kiiooikonte (knoeipol), peeulekonle (lem.iiul met een gioot achleiweik, /ie II
Odink), lehbelkonie (kletskous, die onoi)lioiKleli|k piaal), lepjielkonte (een
klautcraai), smeeikonle (smeeipoel), /euikonte (/euipiet) l'u miss(.liien hunt tei
nog w<il meei van die s.imenstellingen
Schel- sclielhnrsCc- spckluiistc - sclu'lliolC- sclu'llcn.
"t Wooid schel heelt veischilleiule betekenissen 1 en heel oude betekenis is
schub, vhcs, schil Schellen is schillen, spli|ten, jilal maken
Het olde woord schel kump nog veui in het ge/egde 'de sdulUn hiinl iiiii \<iu
d( (>i;( n ( uilU n (ili|/iet de weikeli)khcid weei ondei ogen)
Letteili|k kump 't veui in 't biebelveihaal oet Handelingen ^) IX "t (ieet aover
l'aulus den op weg naoi Dam.iscus was um 'mensen van then weg" (volgelingen
van le/us) gevangen te nemmen Ondeiweg viel e as deui een dondeisKm o|i de
giond en was mens blind I lee kieeg in een visioen een stemme te heum, dee
um optlioog um naoi een beii.iold adies in Damascus te gaon Dooi /at e diee
dage blind te wae/en Ion kieeg e be/uuk van Aiuimas, een discipel van le/us.
Den lei hem de handen op en /ae, dat e w.is oetekao/en um volgeling \f,\\\ le/us
te wodden en volle /ol lieden in le/us' name en weei /ol koiineii /een 7 // lerslond vielen hem als hel waie s< lullen (si hiihheu) \(in de Di^en en liij kou weer
:ieu', /o steel 't in 't veihaal
Schelhiirslc.
Ixii plat stuk biaatlvlees uit tie lenile ol van tie iibben
At er eslacht was op de boeideiieie, dan mos dei altieil ene naoi de pasioiie um
ilooi een ol meei schelharsten al Ie geven Wim Kemink kent ei een mooicn
veuidiacht van Dat gebioek tl.ileein nog oet de tieti tiat domeneeis, pastoois,
moi ok de kosteis nog gedeelteli|k wotlden bet.i.ikl in natuia De gewoonte bleel
hiei en dooi nog lange. Zat ei soms ok een bet|en ogendieneiie|e achtei '
S|K'kliiiis(e.
Pannekooke met een spekharst|en was vein volwassenen een tiaktatie Kinder
hielen meei van een /ute pannekooke met stioop Roy<ial w<is een spekpannekooke met haisse,een giotei stuk echt oldeiwets vet spek
Schelliolt.
Algeschild eikenhakhout De sthil leveide eikeniun vooi hel leeilooien
Hendiik Odink veitell m MuklewinleiaoveiuUelelsels op blad/i|de 1X7 hel
weei/ien v<in een okl bibeigenaai the jiiotessoi in I eiden was ewoulen, met een
boei in Olden I ibeii;en Oet 't veihaal is liaoste op te maken, dal tie 'pieleslei'
een zoon was v.in ds doos/en, den hiei pi edik.uil was van hSUi IS'iS en /eei

-53gclield was //( \\(i\ i^ood oj) < ii oiuh i (l( ii Mooi volgens Odink Dus liee kon
goed piaeken on was ook good veni tie len en speciaal vein tie .iimen diL dei iii
de l^c ecnw voile waicn
De boei in 't verhaal mot w<il liaos ccn koimelinkboei ewesl waen w.uit liee
mos elk |ooi (emii kasmis een viaelil selielholl naoi boiuemecstei Smits bien
gen De Koimelinkboeien waien jiaehteis van Smits
" / o | missLhien wet" veitelt de boei aan de jiiolessoi gel boigemeislei Smils
elk |ooi met k.isaovend dU alle ai me leii een sehelboeske ( takkebos van schel
holt) een sluk sjiek \an een |-)ond ol tliee en ne stoeten (biood)
Het veihaal tekent den amuHnl die dei umslieeks l'XK) nog was in Fibeigen en
gil ok an wooinm <it nog |ooien nao /len dood boigemeislei Smits as gioleii
weldoenei te booke stond De aoveiheid leel de /oig veui de aimen ao\ei aan de
kalken Boigemeistei Smits deed op eigen holl|en /len beste Van bedeling naoi
reeht doon en geliekweeidigheid deni wetgeving was nog een lange weg De
soeialistische bewaeging stond nog in de kindeischoone

Wark.
V Wdik kiiiup iiiii IK (I (lil (U hiilN (I li| IS geen weike/el)
(iddt (I iiuioi IS ijji II hu I "illi II f II (lik lop ons lu < / inio
" 't W(iik(ii \oll nu I (l( l( \l( li((l :o( I (/iiiii) Ik al tah nul wat oiuh i (l<
U den hi hhc n '
1 en neet / o kies t;e/e!;de van vioggei
/ Wciik IS \iiiii (h (hiniiiun l aipih
Si hilUii \ inii (h kioiiiiiun
M Wark in (op) de lioge hcbheii. ("l Weik klaai hebben)
"Kom /ae mien moodei vioggei op /aoteidagmedtlag <in laolel I iiow nog
een hoil|en neiig waiken d.iw 1 waik tiedig in de iiege hebt veni den /ondag"
Dit was 't dan weei I aow hopiien lol de volgende keei
Oktobei 2006
I lennie Wesselink
e mail Wessi879C">planet nl
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't Olde Joor'
't Joor is bicnao wccr an 't cnde.
Was 't good of was 't slech?
'k wet neet, wat mo'k door op zeggn,
't woddcn iedren dag weer lech.
Icdrcn morgen as 't wccr Icch wier,
Is den nach d'r vcur weer weg.
Foj toch in dat pikke-duuster,
Zut een mensc wal heel slcch.
Och hier in ons eigen iandjcn
Was 't heus zo slech nog neet.
Volop ettcn, wat in 't handjen,
toch was hier en door verdreet.
As zo'n joor dan bicnao weg is,
Kump dat allcmaole op ocw af.
Icj wilt dan wal allcnc zitten,
Zo in 't duustcr, oct d'n draf.
Zo wat mijmren met oew zelvers.
Effen naor 't verleden too,
Dan, de kop wccr in d'n nekken,
"Nieje joor, wat kump d'r noo"
Neet lang stilstaon bi'j 't olde,
't is wal good, daj 't olde eert!
Kick veuroct, door moj 't van hebben,
'n Tookomst is toch alles weerd.
B ..I. Mculenkamp (1913-1994)

Oet: "mien vaders hand'
Gedichten in dialect
Uitgave Familie Mculenkamp
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liiventarislijst van b(>ckcnl)e/it Hislorischc kr'm\i, Liber}>en.
Flieibi] de namen van de Ihemanummeis met hun pii)s
Aehl eeuwen heeilijk Eibeigen - schiijverscollectiel

€

8,00

r olkloie en Vioomheid in Berkelland

€

6 00

Kom Vanavond mei vei halen Eibeigen in ooilogsti|d

- E H Wessehnk

deel i
Idem deel 2
Idem deel ^
Oud Rekken in beeld

€ 12,00
€ 14 00
€ 1 S 00
JohBaake

€

5,00

Boeienweik Schii|veiscollectiel (geen eigen uitgave van HKE)

€

7 00

Kostgangeis van ü n / e Eieve Heei H Odink / E H Wessehnk
Geschiedenis van de Oude Mallheus E H Wessehnk

€14,00

(+giatis Kostgangers van On/e 1 leve Heei

H Odink / E H Wessehnk)

't leskanliein - L A van Diik

€

5 00

De Holtei - G Odink

€

7,00

De Hol te Vaaiweik

B te Vaaiweik

€ 15 00

Achteial een mooie ti|d (geschiedenis Chi Landbouwschool Eibergen) € 7,00
(beperkt leverbaai)
Boeideiii en veldnamen Eibergen (bepeikt leverbaai)
€ 17 95
Old NI |S losse nummeis (enkele/i|n uitveikocht)

€

^,50

Wie belangstelling heelt vooi een ol meei van de/e uitgaven kan gebruik maken
van het bestelbil|et ol /ich telelonisch in verbinding stellen met Dick Somsen,
Mallumse Molenweg 2^ 71 52 AT Eibeigen lel 0545-472517
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Historische Kriny Kiberj^en. Ik'stelbiljet boeken.
Aan Diek S onisen Malhinise Molenweg 2^, 71'S2 AT Cibeigen lel 0^4^472^17
Ik heb belangstelling vooi de volgende uilgave(n) ml de li)sl, vernield in de/e Old Ni |s

Mi|n adies is

Naam

handtekening

Historische Kriiij^ Kiberj^en. Iledenwerfactie.
Aan Diek S omsen,Mallumse Molenweg 2^,71 S2 Al Libeigen, lel {)S 4S -472'5I7
Ik geel als nienw lid van tie llistoiisehe Kiing Eibergen op.
Naam
Adies
Postcode en plaatsnaam
Ik kies als piemie het boek

■* De Holtei (gediehtenbundel) van G Odink.
' l'olkloieen Vioomheid in Beikelland
(ovei schi Ijver Hendrik üdink l g v diens lOOe geboottedag in 19X9)

*

DOOI halen

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

Mqn naam

Adies:
PostLode en Woonplaats:

" ■ " ^ ■ ' • ■ " • " " " " -

" " - " '

iHHHHH^^HI

