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Priiötjen van ' t bestuur
Aminaol te hoope kommen veur Derk Jan ten Hoopen
De Algemene Ledenvergadering /al dit jaar plaatsvinden t)p:
Zaterdag 14 april, 's middags om 14.00 uur in De Huve.
Wij stellen uw komst op prijs. Het is voor ons belangrijk dat u uw meningen
kenbaar maakt over het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst. De
agenda woidt bij dit nummer van Old Ni-js gevoegd.
Zoals u van ons gewend benl hebben wij voor na het /akelijke gedeelte van de
vergadering een bijzondere spreker uitgenodigd: Derk Jan ten Hoopen.
Hee kan machtig mooi verteln aover het laeven van een mense, het geluk en het
verdrcct in grote en kleme dinge. Dat is wat um neet lóslót en waor te aover bill'
sehrieven.
Velen /uilen Derk Jan ten Hoopen ai wel kennen. Hij is van de bekende lamilie
Ten Hoopen uit Neede. Zijn moeder, / o vertelde hij me, was van Tc Spenke van
de Groenloseweg in Eibergen. Hen leven lang was Derk Jan 'hoesdokter" in
Zuidwolde (Dr).
Mocht u hem nog niet voldoende kennen dan hierbij enkele dichtregels van
hem:
In 'n stool biej het raam, precies in de /unnc,
zit ik vake te denken wee'k bunne.
Miene mooiste gedachten heb ik daor op-eschreven
en ze de naam van gedicht met-egeven.
Soms kcint donk're gedachten de mooicn verdrieven,
Maoi het donk'ie doo'k vot en van "t mooie wi"k sehrieven.
Laes iej miene gedichten biej het raam in de /unnc,
dan wel iej, net as ik, een klein betje wec'k bunne.
Ons arfgood
De gemeente Berkelland is ri|k aan cultuurhistorisch erfgoed dat verwijst naar
on/e voorouders en daarmee naar on/e oorsprong. Hoe belangrijk het is om de
sporen van on/e geschiedenis Ie koesteren, behoef ik u niet meer uit Ic leggen,
(jclukkig kiest ons gemeentebesluur voor een activerende rol bij behoud en
bescherming van (cultuur) monumenten, cultureel erfgoed en cultuurhistorische
/aken in hel landschap. De Startnotitie Cultuurhistorische Beleid klinkt ons als
mu/iek in de oren. De gemeente /iel cultuurhistorie als een volwaardige
wegingsfactor in de ruimtelijke inrichting en als bepalende factor voor de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente wil bovendien het cultuurhistorisch
besef verurolcn en het draagvlak verbreden.
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Koilom Cultuurhistoiische beleid dal /ich iichl op de samenhang VAU monu
menlen en hun omgeving, cultuurhisloriseh beleid dal veismell mei iuimteli|ke
Oldening, welstand loeiisme economie educatie, etc
Om dit te beieiken /al de gemeente ondeimeei een (advies)c()mmissie culluui
historie instellen, een commissie bestaande uil diveise deskundigen en vei tegen
wooidigeis van de vele historische verenigingen en musea die on/e gemeente
rijk IS Na enige discussie heelt de gemeente besloten alle histoiische verenigingen en musea een veilegenwooidigei mogen alvaaidigen in de commissie Hel
bestuui /al iemand aanwij/en en u ovei de voortgang op de hoogte houden
De discussie ovei de vertegenwooidiging in de culluuihisloiische commissie
heelt ook een andere viaag opgeioepen Woidt het misschien geen ti)d dal de
vele histoiische veienigingen en musea in de gemeente Beikelland een ge/amenli|ke 'eilgoedkoepel' opriehten Niet om ook maai een cenlimetei al te doen
van de /ellslandigheid van ledeie veieniging Wel om wanneei dat nodig is,
kraehlen te kunnen bundelen Bi)vooibeeld om ellectiel invloed te kunnen uiloe
lenen op hel bovengenoemde cultuuihistoiisch beleid van de gemeente Berkelland We gaan de komende ti)d pi|len m hoevene bi) de andeie veienigingen
animo is vooi een 'eilgoedkoepel' m de gemeente Beikelland een idee dtit dooi
Bennie te Vaarweik van Stad en Heeilijkheid Boiculo gelanceeid weid Ook
ovei de ontwikkelingen op dit leirein zullen we u op de hoogte houden
Ben Tranter hef awoer 'n pries ewonnen
Ons lid Ben liagtei heelt met /ijn lilmcameia dit keei de Mooi Gelderland pii|s
van Geldersch Landschap en Geldeische Kastelen gewonnen Wi) lelicileien
hem van haile Ben iiagtei wil mei /ipi schitterende films en loto's eigenlijk
maai een ding
Mensen met de neus op de natuui di ukken
Daai hectt hij sueces mee in 19XS heelt
hl) met /i|n film ovei de Beikel lalen
/len dal het andeis moei mei hel watei
beheei Sindsdien is de visie op waleibeheer veiandeid De afgelopen |aien heeft
hij een toekomstfllin gemaakt over de
Bei kei Met opnamen van de Dientse Aa
en hel (ieuldal in België laai hi| /len hoe
de Bei kei ei in de 21e eeuw uil moei
gaan /len
Ook op andeie manieien /et Ben /ich m
vooi natuui landschap en culluui in de
Achteihoek, ondei andeie middels /ijn
werk VOOI Staling Advies We wensen
hem in de toekomst nog heel veel succes
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B.d.A. Weeink overleden
Op 28 januari J.l. overleed B. G. A. Weeink, bij velen in Eibergen bekend als
Ben Weeink.
Ben was Achterhoeker in hart en nieren en zijn verd ienste voor 't Achterhoekse
dialect was zijn boek "'t Eibargs Plat op d e Riege", uitgegeven in 1995 bij het
Staring Instituut. Hij d roeg het eerste exemplaar in museum De Scheper op aan
de voor/.ilter van d e Historische Kring Eibergen en d rukte d aarmee uit d e ver
bondenheid met on/.e vereniging en ons streven tot behoud en verspreid ing van
het dialect.
Daarnaast maken we momenteel gebruik van zijn verzameld materiaal over d e
Eibergse Bioemensymfonieën, waaraan hij als zanger met zijn mooie bariton
alle zeven keren meewerkte.
Zijn afscheid swoord op het bidprentje maken we lol hel onze:
"Ben, dan mo'w oe maor bed ank'n".
"Good gaon"

*24-ll
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Excursie woensdag 13 juni 2007
Vertrek 11 uur. Kosten ± € 30,- p.p.
Let op de dag en de datum. Dit keer gaan we niet in het weckend maar op een
woensdag.
We kunnen op zaterdag niet terecht in de prachtige synagoge in Enschede, die
op het programma staal van on/e interessante excursie. Het is de mooiste synagoge van Nederland, die pas sinds 2004 geopend is voor publiek. Voorafgaande
aan deze openstelling heeft het gebouw een ingrijpende restauratie ondergaan,
waarbij alles weer in de oorspronkelijke staat is hersteld. De synagoge werd in
1928 gebouwd en grotendeels gefinancierd door de tcxtielmagnaat M.l.Menco,
die toen voorzitter was van de Nederlands Israëlitische Gemeente, die voor de
oorlog 1200 leden telde. Daarom is de synagoge zo groot. Het aantal leden is
inmiddels teruggelopen tot 70. Ondanks dit aantal is de joodse gemeente in
Enschede een bloeiende gemeente, ze heeft zelfs weer een eigen rabbijn. Het
gebouw is in 1998 een rijksmonument geworden en in 2002 grondig gerestaureerd.
Maar omdat het een synajiio{»e is, is ze niet op vrijdaj; en zaterdag» open voor
publiek. Daarom houden we onze excursie dit Jaar op een woensdaj^.
Het complex dat qua exterieur door zijn koepel oosters aandoet, herbergt drie
hoofdfuncties onder één dak: de synagoge zelf met de grote sjoel (school), de
dagsjoel en de kerkenraadskamer met aan de zuidzijde de joodse school, de
woning van de onderwijzer en de feestzaal en aan de noordzijde de woning van
de rabbijn. Tijdens de rondleiding krijgen we uitleg over de versieringen, de
symbolische voorstellingen op de gebrandschilderde ramen en mozaïeken. Vorige bezoekers waren enthousiast. En ter afsluiting is er koffie.

S\'iiai;()fi(' te l'Jisclu'ck', mooiste van NeclerUiinl
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Daarna gaan we naar Bentheim, waar we het kasteel
bc/oeken, dal op een westelijke uitloper ligt van hel Teutoburger Wald. Hel kasteel is
een eehle burcht, gebouwd op
de top van een bcrgkelen van
Benlheimer zandsteen, een
grillige formatie, waarin zich
ook een openluchtlheatcr
bevindt. De burcht is heel
oud, /e wordt voor het eerst
genoemd in hel jaar 1020 en
heeft dan ook een rijke historie. De heren van Benlhcim
hebben heel wat oorlogen en
oorlogjes gevoerd. Vooral de
dertigjarige oorlog (16181648) liet diepe sporen na,
waarvan het zich twee eeuwen
lang nauwelijks herstelde.
Benlhcim was een proleslanls
graafschap en ressorlecrde
Mol Hen il IC uil
onder de keurvorst van Hannover en niet onder Pruisen, zoals Westfalen. Er bestonden eeuwenlang banden
met hel proteslanlse Nederland. De uilbouw van hel Middeleeuwse Palas
(paleis), de Kronenburg, lol een residentie in klassieke stijl, vond plaats tijdens
het bestuur van Fiirst Alexis, die getrouwd was met Pauline, prinses zu Waldeck
en Pyrmont. Zij was de zuster van onze koningin-moeder Emma. In hel kasteel
herinneren porlretlen aan deze verwantschap met hel Nederlandse vorstenhuis.
Na hel bezoek aan Benlhcim, waar we ook wal nulligen, leggen we op de terugweg nog één keer ergens aan. Waar dat is, blijft nog even een verrassing.
Gezien hel wal uitgebreider programma dienen wc om 1 1 uur te vertrekken vanaf
hel parkcerplein aan de parallelweg bij de Pickcrhal. De kosten van deze trip
bedragen ± € 30,- per persoon, te voldoen voor vertrek. We hopen op een volle
bus en een fijne dag.
Aanmelding kan bij de commissieleden:
Annic Busink-le Bicsebcek, Lariksweg 23, Eibergen, tel. 0545-471498
Hennic floors, Scholtcnhagcnweg 42/1 I, Haaksbergen, tel.()53-5727262
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, lel. 0545-472517
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't Wordt weer 4 mei
Het IS opmerkelijk hoe vaak er de laatste weken in verschillende televisiepiogramma's aandacht is vooi de holocaust, de jodenveivolging Indiukwekkend
was onlangs hel gespiek van Pauw en Witleman met Fiieda Menco Biommet,
die Auschwitz overleefde en nu op 85 laiige leeftijd een boek ovei haai belevenissen schieel
Zeil weid ik de laatste weken weer bepaald bij de jodenvervolging dooi enkele
brieven van joodse mensen, die als kind ondeigedoken zaten in Eibergen en
dooi mi|n boeken contact met mi| zochten
Een e-mail kwam van Jaap Walvisch, architect BNA te Amsterdam, die als baby
met zijn moeder ondergedoken zat bi) de familie Roordink te Haarlo Hij schreef
mij, dat hij pas onlangs in het bezit gekomen was van mi|n boeken over Eibergen in oorlogstijd "Kom Vanavond met Veihalen", waaiin hij tot zijn veirassing
iets las ovei hem en zijn moedei Hij schieet, dat er bij hem thuis nimmei iets
wezenlijks weid veiteld ovei wat ei precies gebeulde in de oorlogstijd Na de
oorlog begon het "grote zwijgen", een veel voorkomende lamp in joodse gezinnen van na de oorlog, schiijlt hij Uiteraard heelt hijzell geen heimneiingen aan
de oorlog en de dagboeknotities van zi)n moeder eindigen met haar komst bij
"tante Dina"en "ome Nol Roordink' in Haaiio Ik kon hem in contact biengen
met de iamilie Geessink te Geesteien, waaiheen zijn moeder wel eens vluchtte,
als het bij Rooidink met veilig leek Hij begieep nu pas, waaiom zijn moeder
zo'n gruwelijke hekel had aan een buurvrouw uit Amsterdam, die zich in de ooilog ophield in Barchem Ze was daar Rode Kiuisveipleegster bij de Wehi macht
en ondei hield als zodanig goede lelaties met de Duitseis Jaaps moedei vei dacht
haai ei van meei te weten van de inval \dn de Duitseis bij Rooidink en Holdijk
in verband met de arrestatie van de gebroeders Holdijk en Heiman ten Have
laap heimneit zich, dat zijn moedei na de ooi log vreselijk begon te schelden als
buuiiouw Lenny die toen ook weei in Amsteidam woonde, bij haai de trap
opkwam, waai ook haai vadei woonde
Het veihaal ovei Jaap Walvisch en zijn moedei en de aiiestatie van Heiman ten
Have staat te lezen in hooldstuk 19 van deel 3
Een tweede contact ontstond via een telefoongespiek uil lei land met Bob
Simons, die als joods jongetje van ciica 10 jaar ondeigedoken zal bi| Berend
Schol aan de Keikdijk in Hupsel
Hij veiliok m 19*)*) naai Ameiika, waai hij een studie vooi klinisch psycholoog
afiondde met een docloiaat Hij trouwde met een Amerikaanse viouw van Kantonees-Chinese allomsl en kreeg 2 kindeien ik was compleet ven ast dooi zijn
telefoontje Hij bleek hel Nedeilands nog met veileerd te zijn, al vindt hijzell,
dal het 'aaidig veiroest' is, omdat hij het zelden nog spieekt Maai nu, op VS-
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Inlerieiir

2H niaiirl

van hel "hol"

van Bram Maas in hel llooneshos

I94J. Aaiikonisl

{Jolo 's liep y.ion

Meijer)

na de overval

van de verraden en op^epakle joden hij hel

kerkplein

-9jarige leettqd, had hi) kennelijk behoefte mij zijn levensverhaal te veitellen van
uit Ierland waai hij sinds I99S woont Ik kreeg na het teleloongespiek een bnel
van hem geschieven in 't Nedeilands met /i)n ooilogswcdeivaicn en zqn verde
re levensloop
Hij sehreet mij, dat hi| tot diiemaal toe aan depoitatie ontsnapte, omdat /qn
ouders hem niet hadden laten besnqden Ze leeldcn niet als )oden, ze hadden
hem protestants opgevoed, maar dat hielp hen met, ze moesten de gele stei dragen Ze doken ondei, maai weiden veiiaden en omgebiacht in Sobiboi Bi) een
oveival in I eiden bq de mensen, waai Bob en nog een )oods meisje ondetgedoken zaten, ledde zqn hospita hem dooi tegen de SD te zeggen "Hq is mqn
zoon, hq is geen )ood, kqk maai naai zqn piemel" Het meis|e kon ze met ledden
Misschien vertel ik later nog eens meei ovei Bob Simons en zqn bqzondeie
belevenissen, ook in Fibeigen
Historische blunders
De derde keer, dat ik dezer dagen wcei met de oorlogsgeschiedenis werd geconfiontecid, kwam door een boekje van de Histoiische Veieniging uil Doetinchem
Daai IS men bezig een monument op te iichlen ter heiinneiing aan de Joodse
gemeenschap daai Hen lottehjk streven Het monument zal bestaan uil een vei
hoogd podium met 19 stenen londom, waai op de geschiedenis van de )odenveivolging in Doetinchem koit zal woiden weeigegeven Wie schetst mqn veiba
zing, toen ik las, dal op steen 16 komt te staan
'In de hossen lussen Haaksbergen en Eibergen zaten 25 joden \an wie een aantal uit Doetuuhem ondergedoken m een hol ondei de u,iond l en loodgieter uit
Fiber^en heeft ze ven aden Met 30 man overvielen de Duitsers de schuilplaats
en haalden die leeg "
Het IS de zoveelste geschiedveivalsing lond "hel |odenhol" zoals de schuilplaats
van Biam Maas in hel Hoonesbos in de volksmond weid genoemd Ze blqkt nog
steeds tot de vei beelding te spreken met alle onjuistheden eiovei
Het hol was geen ondeiduikplaats vooi 2'ï |oden Het bestond uit 2 houten
kisten, gemaakt dooi Beicnd en Diik Blankvooil met een gezamenlqke oppeivlakte van 12 m2 Het was het veiblql van Biam Maas en zqn broei Heiman
Omdat ei op donderdag 25 maart 1943 bericht kwam van een ophanden zqnde
razzia, biachlen Heiman Bailelink en Beinaid Somsen hun ondeiduikeis meest
familie en kennissen van Biam Maas uit vooizoig van de diveisc adiessen in het
dorp "voor even" naar de schuilplaats van Biam Ei zaten toen 19 onderduikers
opeengepakt m het "hol" Die weiden dooi de SS-cis op zondagmorgen
28 maait 1941 ontdekt en opgepakt
Ondei de opgepaklen waicn 2 |oden uit Doetinchem, I eo Heilbion en zqn moeder Eva Heilbron-Heischel, een zus van de moedei van Biam Maas
In Doetinchem heelt men op de meeste stenen namen van |oodse slachtolleis
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genoemd, maai men heelt niet de moeite genomen, te onderzoeken,welke joden
uit Doetinchem lot de slachtoffers behoorden Een grove historische nalatigheid
Dat ei 30 man ovcivalleis aan de razzia deelnamen is ook onjuist Hel waren
enkele Duitse SD-eis en 7 Nedeilandse SS-eis Ik heb alles nauwkeuiig op het
ministerie van justitie onderzocht
In deel 1 van "Kom Vanavond met Verhalen" heb ik uitvoerig alle leiten rond het
"hol" in het Hoonesbos juist weeigegeven, maar de jaren in omloop /i)nde verhalen van hoien /eggen" zijn moeilijk uit te roeien Histoiisch ondeizoek
eist(te) veel energie
Nog een verhaal "van horen /eggen"
De on/oigvuldigheid van de histoiische vereniging te Doetinchem is des te meei
pijnlijk, omdat men kon beschikken over het door Hans Kooger geschreven
boek "het Oude Volk' een uitgave van het Staling Instituut, (2001) waarin de
lesultaten van mijn ondei/oek naai het jodenhol juisl staan veimeld Maai ook
in dat boek is een rare fout binnengeslopen
Onder Groenio wordt daar vermeld "Een groep joden uit Groenio dook onder
in een ondergronds hol, in het Eibergse Assinkbos Zij weiden ontdekt en op I I
apt il weggevoeid" Dit veihaai is helemaal uil de lucht gegiepen en Hans Koo
ger heeft blijkbaar verzuimd dit te controleren Jammer en onherslelbaai
In Doetinchem is men op het veikeeide been ge/ct dooi een biiel vol onjuistheden uit 1985 van Haiiy Heilbron uil Doetinchem, die de oorlog oveileelde en in
Canada woont
Ik heb nog met gehoord, wat men in Doetinchem doel, de loutcn verbeteren of
de tekst helemaal weglaten Het hol in hel Hoonesbos heelt nauwelijks iets met
Doetinchem te maken
Eibergen, januari 2007

E H Wesselink

Een vraag over Scheveningse evacue's.
Bij on/e secretaresse. Dime Dijkhui/en, kwam een \taag binnen van R A Mos
uil Ncede Hij wil giaag weten, of et in Eibeigen in de oorlogsjaren evacue's uit
Scheveningen /ijn geweest Wc voegen /ijn biiel hieibij
Als gevolg van de bouw van de Atlantikwall werden veel bewoners van de kustplaatsen geevacueeid naai het Oosten van Nedeiland 7o weiden Scheveningse
bewoneis pet liein van uit Den Haag via Ainheni in veel Achteihoekse plaatsen
opgevangen Ook in Eibergen De reis duurde van s moigens vioeg tot aan de
schemering van 9 december 1942 Na ontvangst werden ze onder een haag van
toeschouwers in een giote /aal opgevangen en toegewezen aan evacuatieadressen in Fibeigen en omgeving Aldus een beschiijving van de/e baiie tocht van
een van de evacue's uit Beltrum
De weikgtoep 'Evacue's Scheveningen 1942/1943' verzamelt al deze verhalen.
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maar heelt nog maar weinig materiaal over deze groep. Wie kan ons helpen aan
namen van Scheveningse families, foto's, verhalen, etc.?
Laat dit a.u.b. weten aan de secretaris van de/.e werkgroep, R.A. Mos, Barmcntloo 38, 7161 KH Needc of per e-mail: ramos(s>hetnet.ni.

Feestelijke hijeenkomst na de hevrijdini^ van april 1945. Op de aelitert^roiid de voormalige
svnagoge op de Hagen. Links kapperszaak Olthof. nii kringloopwittkel'
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Frans Hermsen
* Vicrnkkcr. 10 scptciiibLT 1926

t Brcniniel. 23 mci 2003

Cenanelkerk van de Heilig Landstichting
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Een maatje te groot voor Eibergen
Frans Hermsen, burgemeester van Eibergen van 1964 - 1971
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd
Franciscus Johannes (Frans) Hermsen (1926 - 2003) werd in mei 1964 geïnstalleerd als burgemeester van Eibergen. Bij die gelegenheid sprak de burgemeester
van Zoetcrmcer, waar Hermsen eerder gemeentesecretaris was, waarschuwende
woorden. Eibergen moest er op verdacht zijn dat de nieuwe burgemeester in de
korist mogelijke lijd wel eens de hele gemeente zou kunnen omploegen.
Zeven jaar later, bij het afscheid van Hermsen in juni 1971, zei wethouder H.
Schiiperclaus dat destijds nog niemand wist dat de burgemeester al direct vanaf
het begin met de bestuurlijke ploeg diepe voren door het Eibergse land zou trekken. Als woordvoerder van de gemeenteraad zei J.G.A. Reesink dat de raad bij
het tempo van de burgemeester wel eens in ademnood dreigde te raken. Lovend
was men over zijn doortastendheid, werkkracht, schier onuitputtelijke energie en
openhartige samenwerking. Hermsen bruiste van energie. Hij gaf een flinke aanzet om het stille afgelegen dorp Eibergen bij de tijd te brengen. In zijn periode is
veel veranderd en nog meer in gang gezet. Anders gezegd: Er werd onder zijn
bestuur veel gebouwd, maar ook veel gesloopt. Dat leidde ook wel tot kritiek.
Bij zijn vertrek werd gezegd: "Hef e alles esloopt en now geet e vot".
Reesink zei het als volgt: "Het moet ons van het hart dat de periode door u in
Eibergen doorgebracht gewoon te kort is geweest. Zeker, we zijn reëel genoeg
om te beseffen, dat een man met dergelijke capaciteiten niet eeuwig in Eibergen
zou blijven, maar toch probeerden we steeds die gedachte van ons af te zetten
door te hopen op nog enkele jaren."
Hermsen realiseerde zich dat er nog veel werk was blijven liggen, maar in 1971
was het voor hem tijd om te vertrekken naar een nieuwe uitdaging. Hij werd
burgemeester van Nieuwegein waar een gigantische stadsuitbreiding gerealiseerd moest worden.
Anno 2007 lijkt men Frans Hermsen in Eibcigcn bijna vergelen. Geen straat of
steeg is naar hem vernoemd. Bij zijn begrafenis, 30 mei 2003, op het terrein van
de Heilig Landstichting bij Nijmegen, waren slechts enkele Eibergenaren aanwezig: prof. dr Jan Nijhuis, gynaecoloog te Maastricht, zijn ouders hadden de
Eibergse Bazar, Frits Veldink de vroegere bode van het gemeentehuis, met zijn
vrouw Gerda Veldink-Pleiter, en Gerrit Odink (1936) van het gelijknamige aannemersbedrijf uit Eibergen. Zij komen aan hel woord komen in dit artikel, evenals Truida Hooisma, die als gemeenteraadslid een aanvaring met Hermsen had,
en Henk Ruesink, die als gemeenteambtenaar door Hermsen naar Eibergen werd
gehaald. Bovendien hebben broer en schoonzus Jos en Bels Hermsen-Goris heel
veel verteld over hel leven van Frans. Zij en Ati Hermscn-Dckkcr, weduwe van
Frans Hermsen, hebben foto's, krantenknipsels en andere documenten uil hel
familiealbum beschikbaar gesteld.
Eén van die documenten was de liturgie van de uitvaartmis.
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Boerderij Diesselwcerd te Vierakker, f>ehoortehuis van Iniri^eineester Frans Hermsen
(foto 's uit jamilie-alhitm)

Familie Hermsen. Voorste rij v.l.n.r. Ben, Vader llent, Dinie, Moeder l'riii Lcemreis
en .los. Achterste rij v.l.n.r. Hendrik, Frans, Keinier en .lohan.
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Opvallend is de eeiste bijbellezing door dochter. Anneke Wassing-Hermsen L\\
las vooi uit Piedikei 3 Alles heeft zijn uur en ieder clim^ onder de hemel zijn
tijd

Prcdikei komt uiteindelijk tot de conclusie dat alle inspanningen van de mens tot
niets leiden Alles wal onder de /on gcbeuit is niet meci dan lucht en het najagen van wind, dus zinloos Het enige wat telt is ot de mens bi) al /i)n zwoegen,
ook genoten heelt van de goede dingen des levens
Voor wal belicit Frans Hermsen kan deze vraag zondermeer met ')a' beantwoord
worden
In alle vcihalen klinkt het dooi Hi| heell met gecsldiitl geweikt en gcleeld
Doordouwers
Gerda Veldink-Pleitcr benadrukt dat burgemeester Hermsen zich omringde met
mannen die op eenzellde bezielende maniei leiding gaven li J Baas, de waleigiaal, woidt genoemd Jacop Bi|kei de ongckioonde koning van de Heidemi] in
de Achterhoek Samen met Bijkei was Heimsen heel succesvol bi| het veiweiven van gronden vooi dorpsuitbieiding, zwembad, spoitvelden en de londweg
aan de oostkant van Eibeigen die ei overigens nooit gekomen is
Gen It Odink behooide ook lot die doordouwers Kort na zijn aantreden als bui
gemeestei van Eibergen in mei 1964, raakten Fians Hermsen en Gerrit Odink
met elkaar in gespick Dal was bi| de opening van het Bcike!pavil|oen in Zutphen, een tehuis vooi chionisch zieken Het aannemersbedii|l Odink had het
pand gebouwd en Frans Hermsen vertegenwoordigde bi) de opening het
gemeentebestuur van Eibergen Hij toonde belangstelling voor het naastgelegen
pand met ell verdiepingen, het zogenaamde 'Zusteishuis' ook dooi Odink
gebouwd Heimsen wilde het giaag bezichtigen Samen zipi de beide mannen
naai de bovenste verdieping gegaan en tenslotte op het dak geklommen Daar
genoten ze van het schitterende uitzicht ovei Zutphen Warnsveld en omgeving
En toen wees Hermsen lichting Vieiakkei "Ki)k daai, die boeiden), 'De Diesseiweerd', daai ben ik geboien" De manier waarop hi) zijn gebooiteplek liet
zien en over zijn at"komst veitelde, tiol Geuit Odink De Odinks hebben generaties lang een bi)diage geleveid aan de vernieuwing van na de ooi log, ze hebben
grote stadswijken uit de giond gestampt, en tegeli|keilijd waien ze behept met
een heimwee naar en helde voor het dorp van vroegei Denk aan de bekende
streekhistoricus Hendiik Odink (1889-1973) en aan de dichter Gen it Odink, 'De
Holtei' (1917-1978) De Hollci was in het dagelijks leven een aannemei met een
enoime dadendiang maai in zo n giole stadswijk ' daoi veul'n ik mien a'leene"
De tegenstiijdigheid lussen weikelijkheid en dioomleven moest hij van zich
afschrijven in gedichten vol van vei langen naai de geboigenheid van hel dorp
van weleer
Toen Heimsen en Odink op die lorcnHat in Zutphen stonden, moeten ze eenzellde gevoel ei vaien hebben Sindsdien waren zij m zekeie zin maten van elkaar en
wisten ze elkaai te vinden wanneei dat vooi het leahseien van hun beidei ambi-
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ties nodig was
Volgens Odink "blao/en Hermsen wel volle", maai wat hi) beloofde, kreeg hi)
meestal wel vooi eikaai Hi| wist op een cieatieve en dooitastende wi)/e oplossingen te lealiseien Zoals toen de weik/aamheden vooi de aanleg van de Doktersblcek richting de Bronbeekstraat, moesten woiden stilgelegd omdat de lami
lie Odink het met eens kon woiden met de gemeente ovei de veikooppii|s van
hun giond aldaar Waniooy van Grond/aken wilde met meei geven dan de pii|s
van landbouwgiond teiwi|l Odink hel leiiein gebiuikte vooi opslag van het
bouwbedri)! Ei was ondeimeei een giote loods De onderhandeling ovei de
pii|s /al muuivast totdal de buigemeestei belde met de boodschap dat hi) /ateidagothtend /ou komen kolfiediinken Binnen een week wist hi| een legeling te
tiellen Uiteiaaid kon Odink met meer beuren dat de andere grondeigenaren,
maai wel kon teiiein aangekocht woiden van hout/ager Poeiert aan de Groenloseweg, aciitci Inleiwand , waai een meuwc loods gebouwd kon worden
Uiteiaaid was Heimsen in 1979 piesent in I ive Kots m I levelde, toen de Odink
B V, inmiddels onderdeel van de Van Wi|ncn (iioep haai hondeidjarig bestaan
vicide
Uit de notenboom gevallen
"Je kon goed mei ken dal hi| een bt)eien/oon was", veitelt Henk Ruesink (1938)
die als gemeenleamblenaai nauw mei buigemeestei Heimsen heelt samcngeweikt Hl) kon goed oveiweg met de boeien en wist vlot te ondeihandelen wanneer grond aangekocht moest worden voor bi)voorbeeld doipsuitbreidmg
/ i | n bioei Jos Hermsen (1931), landbouwei in i()ldi)k (bi) Steenderen), vertelt
daai ook ovei Fians was van mening dal de boeien vooi hun land een zodanige
prijs moesten beuien dat / e in staat waien om eideis opnieuw te beginnen
Als jongeman had Frans de ambitie om /ell boei te woiden /i)n vadei vond
hem evenwel met geschikt voor het boeienbedii|l omdat hi) een gla/en oog had
Hl) was als vierjarig kind uit de notenboom gevallen en had daaibi) een oog verloien Fians moest dus naai school Hel sludeien kostte hem moeite Hij had
volgens de biografie van Ad Lansink geen talenknobbel Latei, toen hi) burgemeester van Nijmegen was (1978 1987) ontving hi) elk jaai tijdens de Vieidaagse, met kunst- en vhegweik de buitenlandse delegaties
Zijn caiiieie laat /len dat Fians Heimsen een geweldige dooi/ettei was Hij
begon helemaal onderaan de laddei als onbetaald hulpje op het gemeentehuis in
Wainsveld en eindigde als buigemeeslei van Nijmegen en vooi/illei \,\n de Veieniging van Nedeilandse Gemeenten (VNG)
l)ank/i| bemiddeling van /ijn vader die vooi de KVP laadshd in Wainsveld was,
kon hij op 1 mei 1944, 17 jaai oud, als volonlaii op het gemeentehuis aan de
slag Na de ooi log begon hij aan de studie gemeentelijke bediijlsadmimstiatie
Gewajiend met GBA 1 en 2 (gedeeltelijk) en GBh 1 en 2 weid hij op 1 januaii
1947 adjunct commies bij de gemeente Zoeteimeer Vijt jaar later (19'S2) werd
hij waainemend gemeentesecielans en in 1955 kon hel wooid 'waarnemend'

-17-

weggelalen worden Hi) weikle daai lol /\\n benoeming in Eibergen, 1964
"Je kon ook merken dat hij /ell ambtenaai was geweest", vertelt opnieuw Henk
Ruesink "Hi) liet /i)n ambtenaien in hun waarde Dat waren /i)n mensen
De/ellde middag waaiop bekend weid dat hi| naai Nieuwegein /ou vertiekken
(juli 1971) waien /i)n ambtenaren vooi een boiiel uitgenodigd in de tuin van 't
Simmelink, de ambtswoning van de buigemeestei Wanneei hi| |aien na /i)n
peiiode m Eibeigen weer eens in de buuit was, be/ochl hi) met de besluuili)kc
elite, maai kon hi) maai /o onvei wathls bi) jc in de tuin staan"
WïeJ mot /een da'w 't klaor kriekt
Plans lleimsen weid destijds als volontaii op het gemeentehuis in Wainsveid
met de Duitse be/etter gecontronteerd Hi) kreeg de opdiacht om binnen een
halve dag een namenlijst op te stellen voor de 'Aibeilseinsat/' in Duitsland Hi)
koos, evenals /i|n vadei, vooi hel vci/et Fians veistopte het bcvolkingsiegisler
van Wainsveld Zeil dook hi) ondei bi| boeien iii Kianenbuig Hi| bleel neergeschoten Engelse lachtvhegers helpen de IJssel te bereiken Op een dag wist hij
uit handen van de SD te blijven dooi een gewaagde spiong op de schudtalel van
een doismachme
Aan het einde van de ooilog keeidc hi| naai huis tciug Kianenbuig was al
bevrijd Vierakkei volgde op 4 apiil UM'S De Slag om /utphen was een nachtmerrie, een verschiikkeli|k haidc stii|d van Canadc/cn tegen na/Ts dic teiugvochten met de wanhoop van in het nauw gedieven lalten Tijdens de gevechtshandelingen op 4 apiil weiden alleen in de (toenmalige) gemeente Warnsveld
meer dan 30 boerderijen vei woest, sommige dooi Duitse brandgianaten, die van
ovei de Ilssel weiden algevuuid, andeie, dooidat /e in biand gespoten werden
met vlammenwcipcis, om de Duitse tegenstand te bickcn De Dicssciweeid'
was Cl écu van Vooi de boerderij hadden de Duilscis een tankval gebouwd De
hele nacht hield de iamilie met een aantal ondciduikcis, totaal 17 mensen, /ich
schuil in de oude gewellde keldei Het iront ging dic nacht divcise keien heen
en wcei Dan weei was de boei dei i| m Duitse, dan weei in Canadese handen
Vlak vooidat de keldei instoittc wist men een andeie schuilplek te beiciken Er
zijn lond de boeiden) heel veel soldaten gesneuveld Het mag een wondci heten
dat de lamilie Heimsen en de ondciduikcis ongedeeld /i)n gebleven De boeidcri), eigendom van de keik in Vieiakkei, weid die nacht volledig verwoest
Na de ooilog volgde vooi het gc/in Heimsen nog een moeilijke tijd Gehuisd
werd m een noodwomng totdal vadci Heimsen de giond met de puinhoop van
de keik kon kopen en een nieuwe boei dei ij bouwde
Me)ed en door/ettingsvermogen zal Frans Hermscn niet VAU een vieemde hebben gehad Hi) had een mentaliteit die het beste in on/e streektaal is te tyiicien
"Wic) mot /een da'w 't klaoi kiiegl"
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In Zoeter meer werd de basis gelegd
De basis voor /owcl een indrukwekkende bestuurlijke loopbaan als een hecht en
gelukkig huwelijk weid gelegd in Zoeteimecr
Als gemeenlesecretaiis weid hij de steikc man en de 'geestelijk vadei' van het
plan Groot Zoetermeer Hij bond de stri|d aan met betaamde buurburgemeesters
als Kolfschoten (Den Haag), Geeitscma (Wassenaai) en Bogaaidt (Ri)swi)k), zo
schii|lt Ad l ansink in het Biogiafisch Wooidenboek Gelderland Mede dankzij
het optreden van Heimsen, ontwikkelde Zoeteimeei /ich tot een enorme satellietstad van Den Haag
De gemeenleaichitcct Dekker was zo ondei de induik van de kwaliteiten van
Heimsen dal hi| hem meenam naar Ha/erswoude waar Hermsen diens dochter
Adiiana Maua (Ati) Dekkei lecide kennen Frans liet er geen gras over groeien
Ze trouwden op 4 september 1952 in Ha/eiswoude Het echtpaai kreeg due kin
deren Hairy, Anneke en Frans
In de vaart der volkeren
Toen in Zoetermeer een nieuwe burgemeester werd benoemd die zelt de touwtjes in handen nam waren daai twee kapiteins op het schip Dus weid hel tijd
vooi Heimsen om iets andeis te zoeken Hel weid Eibeigen Hi) volgde in 1964
L H H R van Wensen op die buigemeester was vanal 1947 Dat waren de jaren
geweest van de armoede van na de oorlog en de woningnood Ei waien slechts
zeer bepeikte uitbieidingen van het doip Van Wensen had wel een ruime culturele belangstelling, daaiin gesteund door N PJ Zeeman, hoold aldeling onderwijs en financiën Deze was het aitistieke brein achter de Bloemensymphome
Met de Bloemensymphome wist Eibeigen aandacht Ic tiekken in de Achteihoek
en ver daarbuiten Maai veidci was Eibeigen een onaanzienlijk en stil doip
U kent nog wel dat gedichtje van de Eibergse dichter/aannemer Gerrit Odink
(De Holter) ovei Ut plaetsken dal I iharf^e heet, naor 't allied stdie en dood is,
zo as lon^e stadsleit meent
Zeli heiinnei ik me uit die tijd dat ik kon dagdromen van stadse diukle wanneer
ovei de Laagte tegelijk met een melkboer (paard en platte wagen mei daarop
melkbussen) een auto en vanuit de andeie lichting een motorfiets vooibi) kwam
Een diukte van belang in mi)n kindeiogen Het hing in die ti|d gewoon in de
lucht De diang om de stilte en de achterstand van de Achteihoek te dooibieken
met nieuwe stedelijke ontwikkelingen
Hermsen was alleiminst een dagdromei Hi) kwam Eibeigen uit zi)n slaap halen,
hij deed een liissc wind waaien en hi) zou het dorp opstoten in de vaait der volkeren Waren de ambtenaren onder Van Wensen gewend om bij de trap beleefd
te wachten en de burgemeester voor te laten gaan, Hermsen zei tegen hen "Wat
zi)n )ullie toch aan het doen ' Die trap is toch breed genoeg" Overeenkomstig de
wens van de gemeenteiaad was de opvolgei van Van Wensen niet in de eeisle
plaats een buigeivader maai vooial een manager Dal hebben we geweten in
Eibergen Hermsen was dan wel heel gewoon in de omgang, maai ambitieus
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was hij des te meer. Hij heeft met grote voortvarendheid en daadkracht gewerkt
aan de vernieuwing en uitbreiding van het dorp.
Onmiddellijk werd de toon gezet
Tijdens het eerste gesprek dat Frans Hermsen in 1964 had met de wethouders
Schiiperclaus en Maarse, zei Schiiperclaus enthousiast:
"Burgemeester, we hebben een hele mooie ambtswoning in Eibergen".
Onmiddellijk daarop reageerde Hermsen kort maar krachtig: "Die heb ik al
bekeken en ik wil er niet wonen".
Het ging om de oude villa 't Simmelink, op de hoek van de Simmclinkstraat /
Burgemeester Wilhelmweg. Het zal naar moderne maatstaven waarschijnlijk
heel weinig comfort hebben geboden. Toch zou men momenteel waarschijnlijk
meer rekening hebben gehouden met de cultuurhistorische waarde van het pand
dan in 1964/65 het geval is geweest. De trots van het college werd zondermeer
afgebroken, in 1965 werd een nieuwe bungalow gebouwd, onder architectuur
van Karel Jan Dekker, een zwager van Hermsen. Aan de naam 't Simmelink
hechtte Hermsen geen waarde. De naam prijkt nu op de woning aan de Burg.
Wilhelmwcg 19, door toedoen van Henk Somsen, die twee jaar (1962 - 1964) op
het oude Simmelink inwoonde bij burgemeester van Wensen.
Bij wijze van zwanenzang schreef Hendrik Odink in 1965 een artikel over de
geschiedenis van het oude Simmelink. Om u een indruk te geven van wat zo
achteloos verloren ging, hier de hoogtepunten uil de geschiedschrijving van
Odink:

Villa 't Simmelink aan de Smimehnksiraal

( foto cnrlücl Leo van Dijk)
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Huis en schuui 't Simmelink weid in iX'?3 gebouwd door A Simons die ooit
molenaai was op de Mallumse Molen Dooi omstandigheden ( het oveilijden
van opvolger en schoon/oon Frcderik Buhl en kort daaiop het lailhssement van
diens opvolgei, ene Van Buldeien uit Gioningen) was de lamilie Simons in 1837
gedwongen 't Simmelink te verkopen aan B van Lochem die ei een weverij
heelt uitgcoclend Koite li|d latei veikocht de/e het aan de arts H J Hagens die
het pand schitteiend het veibouwcn Jan Willem Gijsbert tei Braak heelt er als
'pillendraaicitje' zijn eerste opleiding tot arts genoten Hagens overleed in 1854
op nauwelijks 44 jarige leelti|d 't Simmelink werd verkocht aan de arts in ruste
Jan Reghaid Ier Meuien De/c oveileed in 1869 Nadien heeft de Eibergse
gemeentesceletaris G J de Jong ei tal van jaien gewoond In die tijd woonde
buigemeester Smits nog in de bekende villa, ex- gemeentehuis, aan de Giotestraat Vanai 1916 tot 1964 huisden op 't Simmelink de burgemeesters Valeton
(1916 '20), Wilhelm (1921 '14), Wouteis (!934-'35), Deelen (i93'S '4^^) en Van
Wensen (1946 '64)
Denk erom, wij lopen voorop
Henk Ruesink was net als Hcimsen, een boeren /oon (Dinxpeilo) die dooi ijverig avondopleidingen te volgenen cariicre maakte bi) de gemeenteli|ke oveiheid
Toen hi| solliciteerde was hij gemeenteambtenaai m Voiden Geheel onverwachts kwamen Hcimsen en Zeeman een ki)k)c nemen op het gemeentehuis in
Volden Veivolgens wilden de heien ook kennismaken met meviouw Ruesink
Dus ging het gezelschap naar het huisadies van de familie Ruesink Daar aangekomen op de stoep leahseerde de burgemeestei zich kennelijk dat er spiake was
van een overval Hi| /ei "Wi) wachten hier buiten Ji) gaat naar binnen om je
vrouw vooi te beidden op ons bc/ock '
In 1966 was de Tweede Nota ovei Ruimtelijke Ordening in Nederland verschenen en de ideecnschcts voor Oostelijk Geldeiland Zutphcn, Doetinchem en
Winterswijk werden aangewezen als groeikeinen met een hoog vooi/icningen
niveau Hcimsen leahsccidc zich onmiddellijk dat het noordoosten van de
Achtcihoek athtei dieigde te blijven Dat zou alleen maai voorkomen kunnen
worden dooi bundeling van klachten dooi de gemeenten Eibeigen en Nccde In
1966 verscheen het Inleigemeentelijk Structuutplan Eibeigen Neede, dal vooi/ag in een tweehnggemcente met tegen het jaar 2050 een inwoneraantal van
rond 50 ()()()
Hcimsen had aispiaken gemaakt ovei de oplichting van een Industiieschap met
het secretaiiaat in Nccde en een Spoitschap met het sccietaiiaat in Eibeigen
Terug van een bespreking in Nccde schakelde hij Ruesink in bij de uitwciking
van de/e grote plannen
Hij /ei daarbij "Denk er om, wij lopen voorop"
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Ruesmk moest een 'hearing' met de spoil verenigingen organiseien om de ont
wikkeling van een groot sportpaik (nu De Bijenkamp) in het buitengebied tussen Neede en Eibeigen mogelijk te maken Die opdiachl bracht Rucsink in problemen Hl) had enkele weken verlol geviaagd en gekiegen om de nieuwe
woning die hem was toegewezen, te kunnen schilderen en behangen Dat kwam
de buigemeestei slecht uit Hi| stelde voor dat de schildei van de gemeente de
nieuwe woning /ou opknappen Dan kon Ruesink verdei met de uitweiking van
het avontuur Eibcigen - Neede Zo werd algesproken De volgende dag maakte
wethouder Schaperclaus evenwel bezwaren Het zou een precedent scheppen
Maai Heimscn was met voor eén gat te vangen Hi) besloot dat Rucsink het
bcloolde vcilol /ou opnemen maai toch gewoon op het gemeentehuis aan het
werk zou blijven Die werkdagen zouden dan als oveiuien uitbetaald worden en
met dat geld zou een schilder betaald kunnen worden En zo heett schilder Meulenkamp het nieuwe huis van de lamilie Ruesink aan de Klaasholweg opge
knapt
Jij hoort bij mij
Evenals Heimsen had ook Fiits Veldink bijtijds ontdekt dat twee kapiteins op
één schip tot pioblemcn zou leiden Hij en zijn broer Karel zouden de njwiel/aak van hun vader Reind Veldink aan de Laagte, hoek Keikstraat, overnemen
Flits koos tot vcriassing van velen in het doip, vooi een andere toekomst Hij
solliciteeide als bode op het gemeentehuis en weid in hel vooijaai van 1966
aangenomen Koite tijd later kreeg ook /ijn vrouw Gerda bij de gemeente een
baan aangeboden Formeel werkte ze in het archief, de ilnanciele administratie
en gemeentewei ken, maar informeel kon Heimsen bij allerlei gelegenheden
beschikken ovei de in/ct van hel cchlpaai Veldink
BIJ de stail van de samcnweiking zei Hermsen tegen Frils
"JIJ hooit bij mij, ik ben jouw baas en veider niemand andeis"
Ooit vioeg een broer van Heimsen aan Frits ol dc/e met /ijn baas goed oveiwcg
kon Op de bevestiging van Fiits volgde
Dan kon ie ok had waeiken aans ha'j allang 'n schop ehad"
Die samenwciking was buitengewoon veitiouweiijk Vele anekdotes zijn helaas
mindei geschikt vooi publicatie De/e is onschuldig Ooit weigeide duecteui De
Groen van Giolsch een Bavaria omdat hij nog rijden moest
Bravoure
Heimsen was allerminst bang uitgevallen maai vooi de aanvang van een spannend gesprek zei hij eens tegen bode Frits Veldink
"JIJ komt stiaks kotfie biengen, dan /ijn we in ieder geval met /'n tweeen"
Ook bij de (viijwillige) biandweei hebben Frans en Frits avontuien beleefd
Frits was chaullcui van de vooiooilogse bellcnwagen Eeider had Arend Thijsen
in dat kreng gereden Stuurmnchting en remmen waien uiterst gebrekkig en op
een gegeven moment kon Fiils de burgemeestei ternauwernood ontwijken toen
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de/e als hoold van de biandwcci de weg liachtle vii) te maken vooi de biand
weerwagen Gelukkig liep het goed al
Die rol van hoold van de brandweer was hem op hel li|l geschieven In 1966
ging er een windhoos ovei de gemeente bibeigcn Bi andweei mannen hielpen op
diverse plaatsen in de gemeente om omgewaaide bomen en elektnciteitspalen
van de weg te halen Het was al laat in de avond Bi| Wissink in Gioenio weiden
kioketlen gehaald (hibeigen kende nog geen caletaiia), op het gemeentehuis
weid kollle ge/et, en samen met Gerda Veldink maakte Hermsen een met ongevaaihjke londe dooi de gemeente om /i)n manschappen een wanne ondersteu
ning te bieden
Ook Geiril Odmk veitelt een veihaal in de categorie avontuicn Fians Hcimsen
had weliswaar eén oog maar hij was een gepassioneerd jager Het veihaal wil
dat één van de jachthonden eigens in een watertje verstrikt raakte in wortels ot
ondeiwateibegroeiing en de kant niet meci kon bereiken Hcimsen aar/elde
geen moment Hi| kleedde /ich volledig uit, ledde de hond en eenmaal weci op
de kant droogde hi| /ich al met /i)n hemd, liok de lest van /i)n kleren wcei aan
en de jacht kon woidcn vooitge/el
Nog een laatste anekdote Rond 12 uur s middags woidt biandalaim geslagen
De sirene loeit nog teiwijl Hcimsen van de tiap komt stormen Een van /ijn
ambtenaren, Hietbnnk, loept hem toe "Burgemeester loop maai mei /o haid,
uw auto staat in biand" Wal was het geval ^ De buigemeeslei had een nieuwe
Opel Recoid gekocht bij Jopie Thijsen De auto zou die dag algcleveid woiden
Een kleine aanpassing aan de auto had tot brand geleid Dank/ij toegesnelde
hulp van Reind Veldink kon de biand snel geblust woiden en bleel de schade
bepeikl
In die tijd was Jopie Thijsen nog maai net begonnen met /ijn eigen garagebediijl in de oude smederij van Burbank nu bloemenwinkel aan de Grotestraat
De hele buuit leelde sterk mee met de ontwikkeling van dit bediijl Men reageerde enthousiast op het succes van Jopie De/e lelativeeide hel belang van de
tiansaclie met de burgemeeslei Ook Heimsen moest op de kleintjes lellen Hij
was als klant met andeis dan wie dan ook
Revolutie in de gemeenteraad gesmoord
In 1970 weid de toen 31 jaiige Tiuida Hooisma in Eibergen het eeislc vrouwelijke gemeenteraadslid Zij trad daarmee in de voetspoien van haar vader, Jacob
Hooisma die cerdci voor de Parti] van de Aibeid laadslid was Tiuida had daar
als kind op de chiistelijke school wel last van gehad In die lijd deugde je als
christen met wanneei jC hel socialisme veidedigde "Ik hooide er met helemaal
bij Maai ik ben ei steikei van geworden Ik heb mijn eigen mening kunnen ontwikkelen Thuis leerden wij geen autonleilsviees te hebben en iedereen van
hoog tot laag als gelijke te beschouwen"
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Truida Hooisma durfde in de gemeenteraad kritische vragen te stellen. Dat
waren zowel de raadsleden als de burgemeester niet gewend. Haar optreden
werd niet gewaardeerd. Via haar partijgenoot, wethouder H. Schaperclaus liet
de burgemeester weten dat haar wijze
van discussiëren moest veranderen,
anders zou hij genoodzaakt zijn het
reglement van orde strikter toe te passen. Truida schrijft daarop een uitvoerige brief aan B&W en de gemeenteraad. Daarin prijst ze de werklust,
doortastendheid, het zakelijk inzicht en
de vakkennis van de burgemeester die
daardoor een sterke dominerende rol
speelt. Kritiek uil ze op de gegroeide
traditie dat de raad zich nagenoeg met
elk standpunt van B&W akkoord verklaarde.
"Indien raadsleden in het openbaar nicl
'l'niida Hnoisimi
met het college wensen mee Ie gaan,
wordt dat aangevoeld als onelegant, als oppositioneel. De raad zal weer politiek
moeten functioneren. Men zal moeien afstappen van het valse idee van constructief samenwerken, indien er in werkelijkheid mee bedoeld wordt dat de verschillen moeten worden verdoezeld. Ik meen te mogen vaststellen dat de burgemeester een wijze van antwoorden heeft, die de vragensteller (ster) somtijds
noodzaakt, enige malen opnieuw vragen te stellen om zodoende een duidelijk
antwoord uit het geheel te destilleren. Gesteld dat dit laatste door hel hanteren
van het reglement van orde - samengesteld anno 1933 - onmogelijk zou worden
gemaakt, dan is dal naar mijn mening een verkrachting van de democratie",
aldus Truida Hooisma in haar brief.
De burgemeester was van oordeel altijd duidelijk in zijn antwoorden te zijn en
maakte bezwaar tegen het verwijt niet voldoende open te zijn. Hij kreeg daarbij
steun van KVP en protestants christelijke zijde. Er werd bij "mej." Hooisma
aangedrongen op het terugnemen van de uitspraak over verkrachting van de
democratie. Ze gaf zich nog niet gewonnen, maar kort daarop was hel wethouder Schiiperclaus die vond dat Truida moest inbinden. Haar conclusie stond toen
vast. Ze stapte uit de gemeenteraad. Het leidde lot een crisis binnen de plaatselijke afdeling van de PvdA. De afdeling kwam in opstand legen Schiiperclaus.
Vanaf dal moment was er naast de fractie van de PvdA een groep Schiiperclaus.
Vele jaren later zou Frans Hermsen het opnieuw moeilijk krijgen met de PvdA.
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In Nijmegen, een stad met veel linkse studenten, had men, gelet op een eerdere
verkiezingsuitslag, gerekend op een linkse burgemeester. Hel werd (1978) de
CDA'er Frans Hermsen.
Bij zijn al'seheid in 1987 lijkt Hermsen onveranderd getuige het Hed dat een
koor van prominenten hem toezong. Een klein gedeelte daaruit:
il vindt de politieke we^ vol oeverloos gepraat.
U hebt dan ook geen hoge pet meer op van onze raad.
Meedelen mag, géén tegenspraak, dat remt een snel proces.
Vaak bleef U ondoordringbaar eenzaam, hoog of in een kuil.
Ik denk omdat U niet genoot van echt Nimwccgs genuil.

1965. Bezoek aan de Rekkense liuichlingcn. Koningin .lutiana in giwprek met mevrouw
van Ouwenaller.Rechts burgemeester Hermsen is daarbij ambtelijk verplicht aanwezig,
daaroni draagt hij de amblsketen. (foto-alhiini jam. Hermsen)
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Wethoiidcr H. Scluipcirlaiis iicciiii afsvlwid van hiiriiciiiccster ficrmscn {1971}
(foto uil album familie Henusen)

Alles kan als Je het maar wilt
Ter wille van de vooruitgang, de economische ontwikkeling die het gemeentebestuur hoopte te stimuleren, heeft in Eibergen veel kaalslag plaatsgevonden. In de
dorpskern verdwenen vele oude namen, pand voor pand opgekocht en alvast
gesloopt. Beskers, één van de laatste boeren 'van de straote', schoenmaker Willemsen, Thesselink, Hogewcg, schoenwinkel van Baten, sigarenwinkels van Nijenhuis en van Bartelink, de bakkers Lubberdink en Strengers, kruidenier MeuIcnkamp, aannemer Blankvoorl, kolenboer Menkhorst, enz, enz. Dat leverde
Hermsen de bijnaam 'Jan de Sloper' op.
Die kritiek is niet alleen op zijn schouders te schuiven. In die tijd overheerste
vrij breed in de samenleving het idee dat al die oude panden en gevels alleen
maar een sta-in-dc-weg waren om mee te kunnen komen in de vaart der volkeren. Er is overal in dorpen en steden achteloos omgesprongen met alles wat oud
en karakteristiek was. Voor velen had de ool'n pröttel zien tied ehad. Het vooruitgangsgeloof van na de oorlog maakte dat weinig omgekeken werd naar hoe
het vroeger was. En zelfs wanneer men dat wel deed, dan nog werd driftig
gesloopt, vernieuwd en gebouwd. Want gebouwd is er wel in de periode van
Hermsen. Denk alleen al eens aan de bouw van de Westenesch, in de volksmond
beter bekend ais de Reinbouw. Nog nooit waren in Eibergen zoveel huizen (168)
in één keer gebouwd. Elke week konden 6 sleutels overhandigd worden van
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experimentele woningen gebouwd dooi de bekende aiehitect Schouten Veidei
/i)n te noemen het nieuwe /wembad 't Vinkennest, de ontwikkeling van het
spoilcomplex 'De Bijenkamp', het politiebuieau aan de Hagemanstiaat en een
aan/et vooi een nieuwe invulling van de dorpskern
Ook op euituieel gebied heelt Heimsen bi)gediagen aan vernieuwing Hi| stimuleerde de totstandkoming van de inteigemeenleli|ke mu/iekschooi De Inangel
Mede dooi /i)n inspanning is een openbare bibliotheek gerealiseerd Verbetering
van de bibliotheekvoorziening ten plattelande was in de jaren 60 weliswaar een
landelijke tendens maai de velschillende /uilen moesten nog Icicn samenwerken I 1 was een kleine bibliotheek in de St lo/elschool vooi de R K |eugd, er
was een kleine Nuts bibliotheek die een noodlijdend bestaan leidde en ei was
een bloeiende uitleenbibliotheek van de (heivoinide) CJV De/e was |aienlang
gevestigd in Elim en latei in een eigen gebouwtje aan de Nieuwstraat Met oveituigingskiacht wist Hennsen de ver/uiling te clooibieken Met name de CJVbibliotheek moest een Ilinke veei laten Hel bestuui van de openbare bibliotheek
weid samengesteld uit veitegenwooidigeis van alle keikelijke en niet keikelijke
geledingen van de bibeigse samenleving De nieuwe bibliotheek weid vooilopig
gevestigd in een houten lokaal aan de Hagen, tot dan schoollokaal van de huishoudschool
De geweldige bevolkingsgioci die vooi/ien weid met de ontwikkeling van de
tweehngstad Neede 1 ibeigen, is niet gciealiseeid De opkomst van de pil , is
een Iactor geweest Ook slieed met ledeieen vooi intergemeentelijke samenwerking Frits Veldink heiinneit /ich dat soms tot ver in de kleine uuiljes veigaderd
werd en hij dan buiten de veigadei/aal opmerkingen hooide als " 'k Heb wah
jao e/egd, maoi ik kan ok nee /egg'n"
Wanneer de besprekingen vastliepen kon Hermsen enoim uilvaien naai bijvooibeeld welhoudei Klandeiman van Neede
Ie kunt je alviagen ol Heimsen destijds te vei vooi de tioejien uitliep
Ken inautje te ^root voor Kibcrj»en
/ o a l s ge/egd vond men ovei het algemeen dat hij te snel uit Fibeigen veitiok
Men lealiseeide /ich ook dat hij vooi 1 ibeigen een maatje te gioot was Hij
wilde hogeiop en / o wist men te veitellen, hij wilde ook wel wat meei veidienen
Hij weid op 1 juli 1971 de eeiste buigemeestei van Nieuwegein een nieuwe
groeigemeente die was ontstaan uit de moei/ame samenvoeging van lutphaas en
Vreeswijk Tussen die beide doijien lag ooit een klem landgoed Oudegein'
Vandaar de naam Nieuwegein Hel moest de satellietstad van Utiecht woiden
De gemeente had de taakstelling om in een jaai ol Hen in plaats van 11 ()()(),
/o'n 60 000 inwoneis te heibeigen
/ o a l s leeds vernield volgde inl978 de benoeming tot burgemeester van Nijmegen Hij volgde daai mi Th M I (Theo) de Giaal (KVP) op de vadei van Thoni
de (iiaal (D66) die eind 2006, buigemeestei van de oudste stad van Nedeiland
weid
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liiii^emeesk'i Ueiniseii en edili^enole
Ali Dekker. Daaimuisl hel eihlpaai Sonisen
{folo's uil fdinilie-alhuni Sonnen)

Bui^eineeslei lleimsen opeiil
nieuwe :(uik \iiii Sonnen ( 1971)

tiifiriMimnifiMftiiiftfflri
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Ook in Nijmegen heeft Hermsen veel overhoop gehaald: de Benedenstad, het
ingeslapen stadsgewest, de universiteit, het hoge werkloosheidspereentage, de
woningbouw, de derde Waalbrug, etc. Ook daar liep hij tegen llkse weerstanden
aan. Het ver/et uit linkse hoek tegen de bouw van een parkeergarage in hel centrum, was /o heftig dat de ME moest worden ingeschakeld.
Opvallend zijn de overeenkomsten, zij het op andere schaal, met de periode in
Eibergen. Daarom nogmaals een stukje uit één van de feestliederen die hem bij
het afscheid van Nijmegen (maart 1987) werden toegezongen. Het gaat over een
stad die gelaten lag weggeschoven in de luwte langs de eeuwenoude Waal en nu,
door het werk van Hermsen, weer mee mag tellen. In een volgend couplet gaat
het over:
Zoveel jaren kaalslag, teken van verleden tijd,
moest i^aan leiden tot een energieke stadsontplooiin^.
Door U, burgemeester, werd dit ideaal een feit
en we nad'ren bijna de voltooiing
Wat zou er gebeurd zijn, hoe zou Eibergen zich ontwikkeld hebben wanneer
Hermsen in 1971 niet vertrokken was? Niemand zal hel weten.
Met de vorming van de gemeente Berkelland is de fusie met Ncede een feit
geworden, maar veel laler dan Frans Hermsen voor ogen stond. Bovendien zijn
bij deze herindeling ook Borculo en Ruurlo belrokken en lijkt voor Eibergen
geen dominante rol weggelegd.
Januari 2007
Bionncn

Biografisch Woordenboek Geldeiland, deel 'S. dilikcl van
Ad Lansink over Frans Hcimsen. Uitgever Verloien Hilversum 2006
Met dank aan mi W H M van Hagen
Zoete en /oiite kiakelingen piogiammahoekie bi| licl alsclieid ml
Ni|megen van bnigemeesler h J Heimsen. 19S7
Acht eeuwen heeilijk hibeigen. B H M te Vaaiwcik c s ,
Historische Kring Eibeigen, 1998
Land en volk van de Achterhoek, Hendi ik Odink
Uitgeverij W G Witkam Enschede. 1971
De slag om Zutphen, Wollei van dei Laak, Jaaiboek Athleihock en
Liemers 2001, Oudheidkundige veieniging l)e Ciiaalsthap
Diveise krantenaitikelcn
Notulen Cicmeenteiaad bibcrgen
Aithiel lamilie Heimsen
hiloimanten
Jos en Bets Hermsen-Goi is. Baak
Truida Hooisma, Eibergen
Gerril Odink, Zutphen
H W Ruesink, Eibeigen
Frits en Geida Veldink-Pleiler. Libcrgen
h H Wessclmk, I ibcigen

Bert van der Ziel
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Oplossing zoekplaatje Old Ni-js nr. 57
Busreisje textielbedrijf Nico ter Kuile uit Neede in 1966
In ons vorig Old Ni-js kwamen we met een oproep, ons te helpen aan namen van
een gezelschap dat poseerde voor een toiiringbus. We hadden toen geen enkel
motief in welke hoek we moesten zoeken. Zelf had ik het van "horen zeggen",
dat het een gezelschap uit Rekken zou zijn, die met de plaatselijke kruidenier
een dagje uitging. Vandaar de oproep aan onze lezers, te heipen bij het zoeken
naar: wie, wat en waar. En dat leverde een goede respons op. Ik kreeg op bovenstaande zoekplaatje reacties van o.a.: Rikie Lodewecgs, Henk Somsen, Gerrit
Wormgoor, Jan Simmelink, Janny Wormgoor-Odink en Mariette Poslma. Allen
waren duidelijk in hun antwoord. Het gezelschap bestond uit allemaal Needenaren, behalve de nummers 4 en 21, de enige twee Eibergenaren van het gezelschap.
De aanleiding van deze foto was een busreisje in 1966 van het textielbedrijf
Nico ter Kuile uit Neede, dat gevestigd was aan de Rapenburg. De groep wist
niet, dat het hun laatste uitstapje zou zijn. Want door toenemende concurrentie
van de lage-loncn- landen moest dit bedrijf, in september 1967 de poort sluiten
zoals veel textielbedrijven in Twente en De Achterhoek voor- en nadien. Gelukkig zijn we er in geslaagd alle namen te achterhalen.
I.Hendrik Ligtenbarg, 2.Johan Schiiperclaus, chauffeur van de bus: TAD uit
Enschede, 3.Mevr. Bempthuis, 4.Henk Somsen, 5.Willem Wennink, 6.Arend
Mengerink, 7.Henk Klein Nijenhuis, 8.Wim Somsen, 9.Embert Mengerink,
10.Willie Mengerink, 11. Mevr. Wennink, 12.Willem Haarman, 13.Dika Haarman, 14. Mevr. Mengerink, 15.Mevr. Ligtenbarg, 16.Alie Swerink, 17.JohanTijdink, iS.Appie Lankwarden, 19.Henk Swerink, 20.Annie Klein Nijenhuis,
21.Dini Somsen-Ter Haar, 22.Dini Somsen-Timmerije, 23.Anni Lankwarden.
Johan Baake.
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Ons Zoekplaatje
Ditmaal gaan wc met ons zoekplaaljc zo'n 50 jaar terug en komen wc met een
ibto van een bruidspaar dal omringt is met allemaal mannen, keurig in hun zondagse pak. Links naast het bruidspaar zit de pastoor. Achter op de foto staat: 8
februari 1956. We vragen onze lezers te helpen bij het zoeken van de namen ,
zo'n 28 in getal.
- Wie kent één ol' meerdere personen?
- Waar, en bij welke gelegenheid is deze ibto gemaakt?
Reacties, graag schriftelijk, zijn welkom bij:
J. Baake
Nieuwcnhuizcnstraat 5
7161 VB Neede
E-mail: fambaake@hetnet.nl
Reacties op /oekplaatjes van W.SIuiterscln)(>l (55) en Rode Kruis (56)
De meesten van u hebben wel gezien, dat we van de beide zockplaaljes nog niet
alle namen hebben. Toch krijg ik nog steeds aanvullingen van namen binnen.
Rita Lok-Vrieze uit Hoorn en Freek ten Harkcl uit Aalten schreven mij, dat de
foto van hel Rode Kruis in Lochcm, van een latere datum moest zijn. Blijft u
alstublieft reageren, ook al heeft u maar één enkele naam.
We hopen de aanvullingen een volgende keer te kunnen plaatsen.
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Het boswachtershuis in het Kerkloo
Tot de erllatmgen van buigemcestei G H Smits aan de gemeente Fibcigen
behoorde het bos het Keikloo met boswachteiswoning en aangelegen gionden
Die boswachterswoning was een klem boerderijtje, sinds 1890 bewoond door
Hendrik Jan Wennink Hi| had uit /i)n eerste huwelijk met Christina Wansink
vi)l kmdeien en uit /i|n tweede huwelijk met Janna Bouwhuis een zoon, Chiistiaan Die volgde /ijn vadei op, bijgestaan dooi Beiend, de ongeilouwde zoon uit
het eerste huwelijk van Hendrik Jan
In het legaat aan de gemeente Eibergen woiden de gionden die tol het boswachteishuis behooiden allemaal genoemd met hun scctienummers, tien in getal
Aan dit legaat veibond de ei llalei de volgende lasten
a Dat dit bosch dooi de gemeente dooi geregelde aanplanting steeds als bosch
m stand gehouden /ai moeien woiden en tevens als wandelbosth, dooi sneden met wandelpaden, hier en daar met een rustbank
b Dat het te allen tijden een vrije wandeling moet /ijn voor het publiek, behou
dens zoodanige maatregelen die de Gemeentciaad noodig mocht achten
tot beveiliging legen veimeiing, biandstichtmg, veiontieiniging en andeie
euveldadcn,
c Dat Cl op dit complex van gionden nimnici eene vergunning tot vcikoop van
steiken diank m het klem mag woiden veiieend o! geexploiteeid
En hi| voegde ciaan toe
"ik /OU het op pii|s stellen wanneei de gemeente met de familie Wennink eene
regeling /ou kunnen tiellen tengevolge waaivan /i| vooieeist op de boschwach
teiswonmg /ouden kunnen bli)ven wonen
Blijkens een notitie van gemeentesecretaris Gurck meldde Wennink /ich al op 1
apiil 1924 dus vijl dagen na de bcgiafems (die was op 29 maait geweest) bi| de
gemeente om te viagen oi hij op de boeiden) mocht blijven wonen Guick ant
woordde dat dat wel /ou kunnen als de gemeente met Wennink lot een huui
ovei eenkomst /ou kunnen komen
Wennink had hem m dat gespiek meegedeeld, dat hi| het op/icht had over het
Keikloo De weik/aamheden waien behalve het gewone toe/icht
a in mei en |um de paden schoonmaken en/ ±40 dagen 1 man
b 111 dec en )an hout hakken en/ ± 45 dagen 1 man
Hl) kieeg daaivooi betaald / 1,50 pci dag
Bi) het bocideii)t|e hooide ciica l,8ha giond, t w luim I ha weiland en ciica O 8
ha bouwland Verder had Wennink nog van burgemeestei Smits m pacht een
ductal giouden die buiten het Keikloo lagen en een deel uitmaakten van de bos
wachtelshuis in het Keikloo samen ciica 2 S ha Vooi hel geheel betaalde Wen
nink een pacht van / 240,- pci jaai Tol /ovei de notitie van gemeentesecretaris
Gurck
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Tweemaal hoswaclitershuis(hoerderij
Wennink) in het Kerkloo. Op onderste foto lu hterste rij: Zoon llendiik .fan. docher Dinie, Stiena Burf-ers, vader Chris Wennink, moede/
Trui Wennink. dm litei (IIjanna, :ittend tante Aaltje Buursink-Wennink,
staand tante
Rika Boevink Wennink. zittend tante Dina Biin;ers-Weniiink.( jota's Dinie
Tjoonk-Wennink)
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Alspraken
Op 14 mei 1924 vindt dan een bespieking plaats met Chiis Wennink, de jongste
van de twee zonen van Hendiik lan Wennink Het is weei een notitie met de pen
gesehieven, sthii)lmaeliines hadden nog met hnn intiede gedaan op het gemeentehuis Ook van burgemeester Wilhelm liggen ei nog notities geschieveii met
/ogen.iamd inktpotlood Dat kon |e niet uitgummen
Met zoon Chiis weid de bedii|lsgiootte bespioken en hoeveel ei van wel ol met
bi| het Keikloo behoorde
Nu bleek de paehl in totaal / 21*) te bediagen met de notitie, dal de heer Smits
pei 22 lebiuaii 192^ de paeht vooi de boeideii| had willen veihogen tot van
/ 170,-tol / 195,-pei laai
Zoon Wennink vertelde tussendooi, dal /ipi vadei ei ai ^S jaai had gewoond
Behalve de al bovengenoemde weik/aamheden moesten / e de hele /omei elke
/ateidag de koepel opvegen a laison \,\n / 2,SO pei |aai en in de winteimaanden
het slaghout hakken van voldoende dikte
VOOI het toe/icht op het bos weid mets betaald Dat was bij de paehl inbegrepen
De weik/<iamheden waaivooi Smits /1,S0 pei dag betaalde, weiden op het
laatst veiiitht dooi C hiis Wennink en /ijn hallbioei Beiend uit het eeisle huweli|k, die ongetiouwd bleet en al in 1938 oveileed
Verwerviii}; pachtj^roiulen
lot de losse pachtgiouden behooide een weiland, de Haibeismaat gelegen bi| de
Ramsbeek, groot eirea 1 ha Blijkens leslamenlaire besehikking van buigemeeslei Smits kreeg Hendiik Jan Wennink de/e weide bi| legaat van 2S |nli
1924 toegewe/en uit de nalatensehap van Smils
De twee andeie paehtgi ouden, de Sengelhoisl, gelegen bi| de Ramsbeek en een
stuk, gelegen in "de Heemstede", waren stukken bouwland, samen 88 are groot
Ze weiden dooi de 12 eitgenamcn van burgemeestei Smits m novembei 1924
veikocht aan Wennink
Omdat buigemeestei Smits kmdeiloos was, waien de eilgenamen (achler)neven
en nichten Dat waien ei maai helst twa.ili, nakomelingen van /i)n oom P.gbcrt
J Smits en /ipi giootvadei (iciiit Smits / e staan .illemaal met name, twee /ells
met elk vi|l kmdeien, vei meld in de koopakte / e mochten met /ijn allen het
bediag van / 2228,-delen
NB
Het koopconliacl gech III/RIU MI cic ianulK Smils tlic geheel uil I ibcigcn vcidwcncii is
Buigemecster Smits was de la.itslc nianiK-li|kc n.ikoiiielmg
De eilgcnamcn waien als eerste meviouw I edcboci Smits, die m i ibcigen woonde 7e
was de dochtci WM oom Egbert Jan Smits, die getiouwd was niet Llisabeth 1 iiphemia
lliiendei Dan w.iicn ei 7 Lasondeis Hun moeder was een /ustei van buigcmeeslei W II
Smits de vadei van d II Smits Meviouw I asondei woonde in de Grotestiaat naast de
burgemeestei Dan w.uen ei nog viei leden van de laniilie Aalbeis eilgenaain / e w.iicn
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nakomcimgcn van een dothlci van gioolvadci (iciiit Sinils De Liiiiilic Aaibcis kwam
lilt kiborg Twee van hen waien lasthebbei vooi hun 5 kindeien, waatondei ei weer 2
waicn met de naam Gooss/en, die verwant waren mei ds CJoos/en die in de 19e eeuw
piedikanl in 1 ibcigen was Al met al 22 eilgenamen
Een meevallertje van weldoener (J.H. Smits
Op ^0 |uii 1924 weid hel geiiieenlebesluui veiiasl mei een biiel van nolaiis mr
G P tei Bi aak Die meldde in echt notariële stijl, dat hem uit aantekeningen van
wijlen den heer G H Smils was gebleken, dat de boswaehterswoning de laalsle
jaien was veipachl vooi de st)m van / 170, pei )aai verschi|nende op 22 lebiuaii leiwijl de pachtei op 22 lebiuaii a s / 25, meei iiad moeien voldoen, doch
dal de veipachtei bi| lestamenl van 20 Deeembei 19IK aan de huurders der
Boschwachteiswoning algeheele kwi)lstheidmg had veileend der dooi hen verschuldigde hum over hel huui|aai waai in de leslaleui /ou ovei lijden
Ge/ien de sympathie van de eillalei vooi de lamilie Wennink die spiak uil de
laatste zinsnede leek hel de nolaiis in overeenstemming met de bedoeling van de
eitlalei dal die kwijlschelding ook /ou woiden loegejiasl len opzichte van hel
gedeelte dei pachl dal vooi de omgeving van de boswachteiswonmg veischul
digd was, zodat volgens zijn mening de pachter op 22 tebruan 1925 in het
geheel geen pacht aan de gemeente schuldig zou zi|n
En dit doueeurt|e slond mei exphciel m hel legaat vernield
Sint Peter
We komen een paar keer de datum 22 februari tegen, waarop de pachl betaald
moest worden De/e datum de naamdag van Si Pelius, weid m de volksmond
altijd aangeduid met Suite Pelei Mei Sinle Pelei weiden ook de pachlconliacleii
afgesloten Dat was een gunstig moment, de bouwgronden lagen nog in de winteriusl Pas na deze datum begonnen de weikzaamheden op het land hel ploe
gen en inzaaien van de gewassen, zodat men geen lekening boeide te houden
met reeds verrichte werkzaamheden op het land
De baten van het Kerkloo.
In het gemeenleaichiel ligt een notitie, waaiop veimeld de biuto opbiengsten
van vei kocht houl m het Keikloo Ze vertonen van 1914 lol 1924, dus tijdens het
leven van burgemeester Smits een wisselend beeld
1914
1915
1916

/ 121,20
/ 277,00
/ n2K()

1917
191K
1919

/ 3K1,75
/ 1K1,75
/ K15,65

De netto opbicngsl was 9'/( miiidei,

SIOIK! ci

1920
1921
1922

/ 566,65
/ 210,65
/ 515,75

1921
1924

met de jien geschieven bij

/ 540,95
/ 510,15
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Boswachtcrshuis - I)c Reuver
Hoe ging hel verder met hel boswachlcrshiiis en de famihc Wennink?
Anno 2006 is er van hel boerdcrijljc aan de Kerkloohian niets meer te zien. En
dal maakl nieuwsgierig. Wal is er mee gebeurd?
Gelukkig leven er nog twee dochters van Chris Wennink, de zoon van Hendrik
Jan, die kunnen verlellen, hoe hel verder ging, mevrouw Anna Ollwalcr-Wennink en mevrouw Dinic Tjoonk-Wennink, beiden te Haaksbergen. Ze brachten
hun kinderjaren door op hel boerderijtje, ze woonden er tol 1942. Toen vertrok
Wennink en kwam Bentsink er te wonen.
Hendrik .lan Wennink, die al sinds 1S9() hel boswachtershuis bewoonde, kwam
van Groot Reuvers in Mallem. Zijn kleindochter Anna zegt dan ook, dal hel boswachtershuis De Reuver heette.
N.B. In het boek Boerderij- en Veldnamen in Ribcrgen (2004, blz 38) wordt de boerderij van Hulshof, gebouwd door Hendrik Jan te Biesebeek aan do Kcrkloolaan aangeduid
als "De Reuver" ol' "Haal an". De eerste benaming is dus onjuist, de tweede schijnt door
de huidige bewoner bedacht te zijn, aldus Anna Oltwater-Wennink.

Hel ficziii van Chris Wennink. V.l.n.r. dochlcr Anna (lliansA. Ollwaler-Wcnninii). vader Chris,
dochter Dinie (thans Tjoonk-Wennink) .zoon Henk, moeder Trui Wennink -Hamersteen.
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Iwi'cnuuil h<>\\\(i(lik'i\liiii\ hoeulcii/ in hel Keikloo
( /oio's ünliu'j I U Wesselink).

Ondei sle folo nul loi^^enuil
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Het boswachtershiiis was een boerderijtje, opgetrokken in de sti|l die kenmeikend was vooi de kleineie Achteihoekse boercnbcdoemngen Lage zijmuren en
een vrij hoog schuin dak, waarondei aaidig wat hooi opgetast kon woiden Op
de toto IS er naast nog een echte kapbeig te zien en schuin achtei het huis stond
een luime schoppe De naast de boerderij staande vieiwiclige wagen op houten
wielen, de voorste twee kleinei dan de achtcistc, stamt nog uit de 'goede oude
tijd" Op de toto IS ook nog te /len, dat de vooigevel was vooi/ien van mooie
"uitgewerkte" windveren, zoals Henk Bentsink weet te veitellen
Het voorhuis had behalve een woonkeuken twee slaapkamers en een bedslee in
de keuken
In het gemeentearchiel bevindt zich een notitie uit de ti|d nog van burgemeester
Smits, dat hij de potstal had vei vangen door een modeine giupstal
Een tweede toto toont een mooie roggemiete, zoals )e ze in onze jeugd veelvuldig zag
Meestal had men bij Wennink op de deel vijt koeien op stal Tegenovei de koestal was een vaikensschot en er was een paardenstal In het varkensschot lag de
zeug, die zorgde vooi de pioductie van biggen, die vei kocht konden worden
Maar als die zeug keune (biggen) kieeg, mochten de kindeien Anna en haai jon
gere zusje Dime met op de deel komen, zegt Anna Zo ging dat toen en ook nog
veel latei Ovei seks en gebooite weiden kmdeien met ingelicht Dat bleet
geheim tot |c zeil kindeien kieeg
En op de deel bij de koestal bevond zich ook de plee Daar immeis was alvoei
naar de beerput, later de gierkelder
In de schuur waren wat vaikensschotten voor de mestvarkens en men hield een
hondeidtal kippen maar met dat onrustige gelladdei had Anna met veel op
Henk Bentsink weet te vei tellen, dat ze 's avonds met stokken de kipjien uil de
boomtakken moesten jagen om ze naai het nachthok te drijven Kippen hadden
weimg grond nodig en weiden dan ook veel gehouden op de kleine gemengde
bediijven
Omdat de akkei en weilanden, Harbersmaot en Zengelhorst verspreid lagen bij
de Ramsbeek in hel huidige Simmelink, was het met de mcsl elk vooijaai een
"hele sleppeii jc'
In 1942, midden in de ooilog, veitiok Wennink naai Buuise Daai kon hij een
betere pachtboerderij kiijgen In het Keikloo was geen uitbreiding mogelijk Van
Buurse gingen ze in 19'i4 naar de Broekheurne Na het ovei lijden van zijn
viouw ging Chiis in 1970 naai Rekken waai hij het huis van smid Boevink aan
de Holteiweg had geerld Die was met een hallzuslei van hem getiouwd
geweest Daar heeft hij nog lien jaai gewoond tot zijn ovei lijden in 198! / i p i
zoon Henk bleel ei wonen lot 1998 Toen die veitiok naai Haaksbergen, weid
dit huis in Rekken vei kocht
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Adiddppds uipcii hl/ Ihiilsmk \<in
(li l'loiuUi (iiiii (li R(kl\(ii\(\\( i;
Mt I hiood op (l( luiiid oiiu Diik
Opa Ik i\lsiiik ~ill< ml onui Ik lUsiiikSuiiuns \l(uiiul nu I iiKiiiil opoc
Ikiilsiiik ( folo lo l'imsdi
Ikiilsink)

Vaiial 194^ weid liet boswachtcrshuis bewoond dooi de laniilie Bentsink G
Bentsink was alTcomstig van boeideii| de "Plondei", een oud boeieneil even
vooibi) üiooleis aan de Rekkenseweg Vooidat hi| in '1 keikioo kwam, had hi|
met /i)n viouw ingewoond bi| /i|n schoonoudeis Siemens in Rekken liet was
geen loyaai bestaan daai iii hel Kerkloo Het was haul jiloeteien, weet /i|n /oon
Henk Bentsink moest het doen /onder de Haibeismaol, de vSengelhoist en de
grond m de Hemstea Cielukkig had hi| wel de beschikking ovei wat stukjes
grond in de Ape en in het Veld, dat was ontginnmgsgiond aan de Meeldijk, die
oorspronkelijk bij de Plondei hooide, waai ook /ijii bioei Henk Bentsink een
boeideiij had gesticht Zodoende konden /e ei meestal vijl koeien op nahouden
Om wat bij te veidienen deed Bentsink loonweik bij andeien en hij had een
'melkiit' Hij moest elke dag bij een vast aantal boeren de melk ophalen en naar
de /uivellabriek biengen De oudste dochtei lo hielp hem daai bij, omdat de
veisle (kleine) boeien vooibij de Keeidijk woonden Daai haakle hij de
(hall)volle melkbussen op pei liets Die weiden aan de bagagediagei gehangen
en /o naai de plek gebracht, waai lo hem met jiaaid en wagen "integen" kwam
met hun eigen melk en die van Hcndiik Jan te Biesebeek De iit begon bi) Mcddcici en ging dan via Stokkers, Bijvank en Top dooi de Hagensweg naai de
Zwilbioekseweg langs I W Ie Biesebeek en de Beijci, dan dooi de Ketteiinkstege naai Ketteiink en via de ilemslea naai het doip, waai /ijii laatste boerderij
"hel Rcimclink"was bik najaai weiden de melkiitten dooi het bestuui van de
/uiveilabiiek aanbesteed Gegadigden leveiden een biiel|e in met het bediag,
waai voor /e het wilden doen Het was elk jaai weer spannend, ol je de iit weei
kreeg Zo spannend, dat lo eivooi naai het doip fietste om de uitslag / o snel
mogelijk te hoi en
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Het gezin Bentsink lelde achl kinderen, vijf jongens en drie meisjes. De woning
had aanvankelijk maar twee slaapkamers en een bedstee in de keuken. Toen de
Bentsinks er woonden, waren er aan de ene zijkant van voren naar aeliteren drie
slaapkamers, vertelt Henk Bentsink. Die waren voor tien mensen hard nodig, hi
de voorste die erg groot was, er stoiKlen drie tweepersoonsbedden in, sliepen de
ouders met vier kinderen. Dat was wel beperking van de privaey, maar ja. De
twee andere slaapkamers waren klein, er paste net een tweepersoonsbed in. Daar
sliepen de andere kinderen.
Op een oude Ibto is nog de waterput naast het huis te zien. Henk Bentsink herinnert zich die nog. Het putwater was niet best door de omringende eiken. Pas na
de oorlog kregen ze waterleiding met een kraan voor het hele huis.

"Opa" Cl. Ih'iiisiiik
mei (Ie niclkwdi^cn
mei hiiiirkhidcrcu.
{foto .lo l'riiisciilicnlsiiik)

Ze hebben er gewoond lot 1962. Toen zou er door de gemeente een nieuw huis
op het erf gebouwd worden, maar Bentsink, al wilde hij wel graag verder boeren, zag geen kans de door nieuwbouw veroorzaakte hogere huur op te brengen.
Bovendien was er geen mogelijkheid tot uitbreiden. Er zat geen toekomst in. Hij
besloot te stoppen. Hij vond een baan bij het waterschap en ging wonen in de
Thorbeckestraat, later aan de Esweg in een vrijstaand huis. De gemeente brak na
Bentsinks vertrek de boerderij met verdere opstal al'.
Op de plek, waar eens "De Reuver" stond, bevindt zich nu een piekniekplaats
aan de Kerkloolaan.
Eibergen, lOjuli 2006

E.H.Wesselink

Bronnen:

Ko|iic legaal van burgcmccslcr Sniils aan gcniccnle liibcrgcn.
Met dank aan .I.B. (Anna) Ollwalcr-Wcniiiiik, B..I. (I)inic) Tjoonk-Wcnniiik,
Henk Henisink en .lo l'rinsen-Bcnlsink voorgegevens en foto's.
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Fato Vossebullen van Henk Siehen.

De Vossebulten.
Villa 'De Vossebulten' aan de Vossebultenweg in Rekken is een landhuis met een
relatief korte maar boeiende historie. Het landhuis is in het midden van de jaren
'30 van de vorige eeuw gebouwd als een herstellingsoord voor medewerkers van
de Rekkense Inrichtingen. De villa ligt temidden van de bossen en de weilanden
waar het goed is om na een lange tijd van drukke arbeid te ontspannen. Dominee
Willem Lourens Slot, destijds directeur van de Inrichtingen, krijgt op 2 augustus
1935 toestemming van de gemeente Eibergen om het huis te bouwen. Met het
bouwrijp maken van het terrein is men zeker een jaar bezig en daarna geeft hij
opdracht tot de bouw van dit fraaie landhuis. Het pand is ontworpen door Willem Hendrik Wessel, gemeente architect te Lochem. Hij is een broer van Gerrit
Wessel die in 1929 als directie assistent onder directeur Slot wordt aangenomen
en later ten tijde van Fontein als adjunct directeur werkzaam is. De villa is in
eigen beheer gebouwd, wat zoveel wil zeggen dat waarschijnlijk verschillende
Rekkense ondernemers de villa hebben gebouwd van wie aannemer Geesink het
timmerwerk heeft verricht.
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De eerste bewoneis van het pand zijn geen werknemers van de inrichting maar
de twee dames Wessehnk uit Hengelo Het zijn twee ongetrouwde zusters van
een Hengelose textieltabiikant Met hen onderhoudt de heer Slot een nauwe
lelatie Na zijn scheiding gaat di W L Slot, nog steeds directeur van de Rekkense Inrichtingen, zelf ook op de Vossebulten wonen Het echtpaar Slot is dan
reeds uit elkaai gegaan Omdat de vei houding tussen Slot en het bestuur van de
Inrichtingen steeds meer ondei spanning komt te staan en verslechtert, vertrekt
hij naar Wapenveld om daar opnieuw een jongensinternaat te beginnen Na zijn
vertrek staat het huis enige jaren leeg Het pand is eigendom van de Vereniging
Rekkense Inrichtingen
In 1942 wordt villa De Vossebulten verkoch aan Leendert Wesselink Hij is
geen familie van de dames Wesselink Hij gaat er wonen met z'n tweede vrouw
Nadat hi) bi] de marine was opgeklommen tot officier, had de heei Wesselink
een loopbaan bij de Nederlandse Pakketvaait Maatschappij In de jaren twintig
was hij een aantal jaren mededirecteur Nederlands Indie van deze handelsmaat
schappij Na zijn drukke loopbaan zoekt hij lust en ontspanning in de Achterhoekse bossen De heei Kuipei weid aangesteld als beheeider van het landgoed
De familie Wesselink deed goed mee in de buurt en in de kerk Men klopte nooit
tevergeefs aan voor een collecte
In 1956 laat Wesselink een schuurtje bij het huis zetten Dit wordt gedaan door
de firma Odink te Eibeigen Voor z'n viouw laat hij, nadat ze haar heup gebro
ken heeft, rond 1958 een lift in het pand aanbiengen Ze heeft er nooit gebiuik
van gemaakt
Het echtpaai Wesselink gaat 's zondags in de hervoimde kerk in het doip ter
kerke Ze worden 's ochtends opgehaald dooi Hendiik Gioolers en na de dienst
wordt een kopje koffie op de pastorie gedronken, waarna ze dooi de huismeestei weer opgehaald woiden Dominee Janssen was toen predikant te Rekken
In 1959 overlijdt meviouw Wesselink Ze wordt begraven vanuit de hervoimde
kerk te Rekken Dominee Janssen leidt de louwdienst In 1960 overlijdt ook
Leendert Wesselink Beiden zijn op een kerkhof bij Leiden begraven De zoon
uit het eerste huwelijk van de heer Wesselink wordt nu bewindvoerdei van de
Vossebulten, die nu sporadisch nog wordt bewoond
In I96S wordt de Vossebulten vei kocht aan een ai tsengroep waai in WG Jansen
uit Bunnik een belangrijke rol speelt Behalve Jansen is ook Van Vulpen uit
Scherpenzeel bij de verkoop betrokken Belanghebbende is ook jonkviouw
Roell, vriendin van koningin Juliana De heer van Vulpen trekt zich al vii| snel
terug na een conflict met de heer Jansen De heer Jansen is accountant, fiscaal
adviseui zoals hij zichzelf noemt, van deze gioep
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Als beheerdcrseehlpaai vooi het landhuis vmdl de heei Jansen (ïeit en Aly
Munter beieid om de/e taak op /ich Ie nemen / e kennen eikaai via de hei voi inde gemeenie te Bunnik Jansen /at in de keikemaad en was oudeilmg bi| liun
huweli|ksdienst In oktobei 1964 komen Geit en Aly Muntei naai de Vossebulten (Jeit Munter wordt kok en tevens tuinman. Jansen brengt hen peisoonhjk
vanuit Bunnik in /ijn auto naar de Vossebulten toe. Ze gaan er meteen aan de
slag. Hel werk bestaat uit hel onderhoud van de tuin en bereiden van de maaltijden.

(JCII ('II Al\ Miiiiici iiu'i liiin
iH'cc ()(liici s. /}(Inula (III nette.
(lainilu'Joto)

In 1965 vmdl ei een ingrijpende verbouwing plaats. Arehkiteet I II Kooreman
uit Delft maakt hiervooi de tekeningen De leden van de verbouwing was, dat de
Vossebulten een vakantiebestemming diende te kii)gen, ondeimeei vooi aitsen
die op /oek /i|n naar lust. De veibouwing van de Vossebullcn woidt uitgevoeid
dooi de lil ma Odmk uil habeigen en installatiebedrijl ten Haken ml Rekken.
Ook wordt de tuin geheel opnieuw aangelegd. Dit wordt gedaan door bloemsierkunslenaar Hendiik Weenink te Hibergen, de broer van Johan, de eeonomiseh
direeteur van de Rekkense Inlichtingen.
Dan komen de eerste gasten op de Vossebulten. Het /ijn over het algemeen huisartsen die samen met hun ge/in één oi twee weken komen logeren Dit wordt
geregeld dooi Jansen. Er is plaats voor drie ge/innen
Na de veibouwing woont ei ook peiniiinenl een ge/elschapsdame, een gouvernante, de /wilseise |uliiouw Stiebel Ze is van goede komal en heelt contacten
in de hoogste klingen lonkviouw Roell komt legelmatig bi| haai op be/oek.
Juffrouw Strebel woont op de /oidei die geheel verbouwd is. Ze /iet het ondermeei als haai laak om op de beide dochleis van de tamilie Muntei te lellen
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Dominee Ciouwel de opvolgei van dominee lansen in Rekken koinl ook legelmalig op de Vossehulten Hi) voeit ei gespiekken met gasten en met keisl leidt
hl) de keislvieiing De heei lansen gaat wanneer hij in Rekken is ook alti|d naai
de kerk, waai hi| bekend staat als een gulle gevei Op een gegeven moment komt
ei via Jansen vanuit Bunnik een hooi tommissie op be/oek in de kerkdienst,
waai na dominee Ciouwel beioepen woidt en naai Hunnik veitiekt
Geit en Aly Muntei doen boodschappen bi| winkelieis m de buuit / e kopen op
rekening van Jansen Omdat de lekeningen nogal eens te iaat betaald woidcn,
leidt dit tot wiijvingen Soms weigeien de winkelieis /ells om hen goedeien
mee te geven l)e/e en andeie meningsveischillen leiden uiteindeli|k tot het vei
trek van de lamilie Muntei / e hebben er schoon genoeg van en gaan in 1966 m
Eibergen wonen
Na het veitiek van de l.imilie Muntei woidt Jan Dollekamp kok op de Vossebul
ten Het be/oekeis aantal loopt in die ti|d terug en de tuin wordt niet meer onderhouden Als ei na een |aai geen weik meei is voor Dollekamp gaal ook hi) op
zoek naai iels andeis Hi| woidt kok in de keuken van de Rckkense inlichtingen
Toch wordt er nog een nieuwe beheeidei op de Vossebullen aangesteld in de pei
soon van de heei Haak Wanneei ook lii| na ongeveei een )aai veitiekt, koml hel
landhuis leeg te slaan en laakl het m veival / o nu en d.in logeeil ei nog iemand,
maar een beheerder is er met meei
Dan woidl begin |aien tachtig de Vossebullen een tweetal jaien bewoond dooi
Miiiam van dei Cnintcn en haai /uslei Wies Miiiam wei kt op hel lohannes
Wiei huis, als bewegingstherapeute Wanneei /e het aanbod kii|gen om hel pand
te huien /iet hel ei veilalen en veiwaailoosd uil Mai /e /i|n gechaimeeid van
de giole tuin en de liaaie liggeng van de villa en lekenen een huuioveieenkomsl
met Jansen, die dan m /eist woont In de weekenden woiden ei in de tuin
groepsbi|eenkomslen gehouden De ideeën van de Baghwan ?ijn bi) de aanwezigen populaii 1 1 hangt een gaslvii|e sleei in en om het huis en ci woiden legelmatig giole leesten gehouden Op een van die avonden woidt ei dooi twee poli
tiemensen een oiienterend, maai viiendeli)k bezoek gebiachl aan de Vossebullen Dit leidl veidei met lol maatiegelen Na hel veiliek van Miiiam en Wies van
de Giinten m 1982 is hel met de bewoning gedaan m de villa die dan helemaal
leeg koml te slaan
De hcei lansen doet velschillende pogingen om de Vossebullen Ie vei kopen
Omdat dil met lukt woidt hel huis op I I decembei I9SS bi| alslag vei kocht aan
de lamilie Spanjaaid die een zeei veiwaailoosd pand aantiell Met veel inzet is
villa de Vossebullen daaina giondig opgckn.ipt en heelt ze de alluie van weleei
leiug gekiegen
Rekken, lanuaii 2007

Henk Sieben
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Scheppels Mankzaod 58
Riemelderieje en Poëzie
't Ver/iiiik um het versjen "Anton met de bok" op te nemen in Old Ni-js bracht
mi-j op 't idee um wat meer riemelderieje oet de wanne op te scharrelen. Onder
riemelderieje verstao ik veural versjes in verhaalvorm. Een verhaal op riem was
makkelijker te onlhollen. Heel wat riemelderieje kwam veur in spölliedjes en
spotliedjes. Henk Kroscnbrink hef der een hele riege verzameld in 't beukskcn
"Hosse Bosse Teune". Misschien kent jullie de volgenden ok nog van jullie kinderjoorn.
Lani^e, lange riege, korte, korte stiege, der mot er ene af. Wat een stiege was,
wet ik neet, ok neet, hoo of 't precies espöld wodden. Was 't vrouwleuwark, dat
spelletjen?
Een ander spölliedjen was:
Klikspaon, klikspaon
?
Dörft niet deur mien straötjen te gaon.
't Hundjen zal ow bieten,
den vogel ow beschieten,
de katte zal ow krabben.
Dat hej van al ow babbelen ".
Hoo of 't espöld wodden, wet ik neet. Maor 't dierengedrag was Ier dudelek in
weeregeven.
Een bekend plaogliedjen was:
Slaopkop, slaopkop, steet um negen uur neet op
Pas um halleftiene, ooit z.o'n slaopkop ezeene?
Henk Kroscnbrink schreef bi-j dit licdjen 'hemelvaart'. Hee rekkent 't tot de
klokkenliedjes. Dat had te maken met wakker maken, net as
Bim bam. Beieren, de koster lust geen eieren.
Wat lust ie dan? Spek in de pan. (uit Hosse Bosse Teune).
Aover etten ging ok 't volgende:
Knollen kö] in de boek neet hollen,
Pannekoek, dat vult de boek.
In onze tied köj ow haost neet veurstellen, daj knollen kriegt bi-j 't middagetten.
Dat dut an den oorlog denken. Maor veur een honderd joor was dat neet zo
ongewoon. At de rogge van 't land was, wodden 't roggeland vlood (ondiep)
umcploegd en wodden er stoppelknollen e/aeid.
Dat mos gebeurn veur Sint Laurens (10 augustus).
Wie knollen wil etten, mot St. Laurens neet vergetten.
Knollen greujen in korte tied en konnen tot at de vorst inviel, epiukt wodden
veur de heeste, dee dan weer op stal stonnen. Dee hadden zo den helen harlst tot
in de winter vers greunvoer. Dat uren lang knollen plukken met de hand, in
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november en soms ok nog in decembei, was een kold karwei Mien moodei
vond, ddt de melk dan naor knollen smaken En dat vond ze neet lekker Wi-j as
kinder plukken ok vake van die knollen, die aoveral op 't land langs de
(zand)weg stonnen Wi-j schellen ze met de tande at en knoeven ze as appels op
Dat vonne wi ) lekker, een betjen bitterzuute Maor gekokte knollen bi | 't mid
dagetten, wal micn tante deed, dat lusten wi-) neet
At de beeste te volle knollen mens vratten, kwammen ze der wei es van an de
wind, maor van een paar knollen haj gin last, zeg Wim Kemink In elk geval, 't
gezegde gif an, dat pannekooke een bettere boekvulling was as knollen
Stapelliedjes.
Stapelbedjes, dat bunt verhaalliedjes met herhaling Nao elk couplet wodt her
haald, wat in de veuiigen is veiteld 't Bunt heel olde versjes, ze bunt er in 't
Nederlands, Duuts, Engels en Frans In zangbundels as "Nederlands Volkslied"
en "Jan Pieiewiet", die volle gcbioekt wodden in jeugdheibergen en vakantiekampen koj ze vinden Bekend bi-j haost ledeiene is, denk ik "Ik hen met mijn
Ca toot ie naar de Rt>:enstraat geweest en zij kon maken wat ze zag Vdn Duutsen
oorsprong is "Jan Hinneiik wahnt up de Lammei-Lammerstiaat" Den kon
maken wat e wol sprekkende pupkes, zoas een Engelsman, een Napoleon, een
Hanzeaat en een Hollandsthman Wat minder bekend is misschien het Engelse
"Old Mc Dougall had a laim" en helemaol onbekend liekt mien het Franse "Une
Peidiiole" (een patiijs)e)
Tot dit soort stapelliedjes heuit ok 't bie| olderen bekende "Antoon met de
bok"'t Wodden op alle biuiften (broedlachten) in den Achteihook en ok in
Twente ezongen en is dus neet specifiek Eibargs, wat sommigen misschien
denkt
Het IS wat melodie betieft wat mindei spols dan de anderen, maor 't past deur
ziene stiuctuui helemaol in de bonte iicgc van historische stapel- ol herhaallied
jes En hel dooiumme meei cultuui historische weeide dan waj zollcn denken
Dus, neet meewaiig giinniken um den potsierlijken "Antoon" Wi-j meugt dei
bes een betjen tiots op waezen Allo dan nog een keei
Couplet I

Refrein
Couplet 2

Antoon met de bok den wol es n jen leren
Too had e nog geen peerd, ton kon e dat /'ok niet leren
Ton nam zien mooder de siegehok (sikkehok)
En zetten der Antoon haoven op
Siegehok, Antoon der op
En IS dat dan geen se hone n/c i ijt n/'' (his)
Antoon met de hok, den wol es ri-jen leren
Ton had e nog geen zaal (zadel), ton kon e dat / ok nu t k ren
Ton nam zien moo een hoeskoolhlad en lei dat Antoon onder 't gat
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Ihihdhiii^

lio( skoolhidd, oiidci t i^iil, sici^i hok, Antoon de i op
III IS dot don iiccii s( lionc i i/ci i/ci ij' (his)

Coupled

^ Antoon nut d< hok, den )\ol c s ii /en leien
Ion liod ( iioi^ ^een spooiii, ton ko e dut / ok neet leien
Ion nam :ien inoodei een worstepin en slok die ochtei de luik on in
lliihdliini
Worstepin, hak an in, hoeskoolhlad ondei 't ^al, sie^ehok Antoon
dei op. hn is dat dan
en:
Couplet 4

Couplet S,

Couplet 6

Ton had e nou, i^een speei.
Ion nam zien inoodei een honenstok en
stok den Antoon ondei den lok
Ion had e iiov. i^ieii siioi.
Ion nam zien iiioo een /iiskeii i^ios en slok
dat Antoon ondei de nos
Ion had e iiov, i;een helm.
Ion nam zien inoodei de pissepot en zat den Aiiloon op de kop

Slotlieihaling Pissepot op de kop, h'skeii t^ios ondei de nos, honenstok oneh i de
rok, wotstepin hak an in, hoeskoolhlad ondei 't i;at. sie^hok, Antoon dei op en
IS dat dan i^een schone n/eriienj^
Die herhalingen waren een goeie geheugenoelening
Poe/ie-albums
Vioggei op stholc liaddcn tie nieis|cs een 'poe/ie-album 'l Begon meestenlieds
met een sooil "ex libiis" ( eigendomsmerk) in de vorm van een gedichljen
Deze al hum is van mij, zolanfi, ik hoop te leven
. . IS 1111/11 iiddiii door mi/Il oiidei s mij i^ei^even
IS 1111/11 \aii van \ddeih/km stam
IS de plaats waai ik lei weield kwam
Dan kwanimen vadei en moodei, biuuis en /usteis, buiirkmdei, de lulfiouws en
de meisleis op seiiole an de beuile um dei een "gedichl|en" as heiinneiing in te
sehiieven
Vake w.iain '( nogal viome wensen, maoi dei waien ok luehligei veis|es:
"Rozen vet welken en hloemen \eiv,adn",
maai onze viiendsi hap hli/fl eeuw ii> heslaan .
Aardig was ok
Wees thuis een zonnestraaltje, o/> siiaat (en daidi^ kind,
voor mij een hef vi lendinnet/e, dooi iedei een heniind
J'ji soms wodden dei bic csciueven " Tip, lap, top, de datum sta.il ci op".
'I Was allemaolc <ioveischrielwaik Dus van cciilc poe/ie was gicn spiake
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Versjcs schrieven op schole
Lae/en, schneven, lekkenen en taal waren de hoofdvakken dic op schole op hel
Icsroostei mossen slaon in de hoogste klasse mochten de leeihngen dan gedichten oet een laesbook in een schuit schneven "t Was vake veihaleiuie poe/ie vAn
predikant-dichleis oet de negentiende eeuw, lange veihalen op iiem en de leeilingeii waain een helen /et /uiite met 't schiielwaik
Ne anj'esmeerden
Ik kreeg )oorn geleden een paai schoolschriften van Riek Brendel-ten Bergen.
In één van dee schuilen von ik het volgende iiemsel van B Slegeman oet Wentel s.
"Mooder, heb 'k een hreuikcii ckieigene'
Müi^ ik cm dan es kicken '
(kil. wat 'tl kionintel. zal 'k cm iiiaoi
Ao\ct 't kopkcii stiu'kcii'"
" lao inicti iiiiii^skcii, iiiaoi \ cm zu litii^
Maak cm ticct aii't Sihukken
llci de iiaci>cle v\cl stomp'
Aiidci s zoj cm pukken "
"()(II, licc zit nov, in de pakkc,
All e zo neet stikken'"
"Nee, dat dut zien ru^sken i^ood.
Ander zol 't jao zwikken "
"Moodet. iiiaoi dat kale kopken'
't kan niici \an cm spietcn,
I n i^iii tand ok iii tic mond
Mol e dan lu et hicten '"
"Maoi niicn iiim^skcn, mot dat woniiken,
Noo dan v,iool al liekeii'
Alles wat e na; neet lief
Isimip 1 anzcll u al kicken "
't /inn;skcn kan t noi; neet v,ood \ attc n
Kik met vrao^c eugskes
Eerst naar moodci, dan naoi 't se liaop
hn zey, end'lek dieii^skes
"Moodet. zei; es. uolste ejkes
mi-/ \ e lil 't lepken holden '
Dissen hebt ze ons anesmc eid
Ik !^leii\ e. 't IS een olden "
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l)e Achteihookeis hebl aided van vemdiagen en loneelspollen chollen
De l.inge veilialen oji iieiii van I.in Willem uiil "l (iooi en B. Stcgcman oct
Weiileis, bedoeld iiin veni Ie diageii op leeslaoveiulen van alleilei veiemgingen.wa.im cLiii ok veni hondeid |ooi een gal iii de ni.ukl
il.iiis Keupei hel in I9XS een heuksken eschieven 'Volksii|iiieii, Voouliaehlen
uil Oosl-Nedeii.inir
Dei IS ok eciile hedendaagse Achleihookse poe/ie Hoge op de langliesle slcel
veui mi I (ieiiilOdmk /leii huiidei De Holler is nog Ie koop Bennie Meuleiikamp schieel 'I buiidclt|cii 'Mieii vadeis hand', dal mnmklels is ocivcikoch
Oldeieii /oil /ich de gedichljcs van J Kuppci heiinnein Hel volgende hel deur
/icn inhoid en becidspiaak ccn wat mcei poëtisch kaïaklei dan de gewone veili.ialveis|es
Mieiie (ïedachlen
Mei niieii gedachten geel 'I nel as mei hel golvende kooiii
Dal buugt en kniki en diaeil de halmen in de wind
Soms geel hel di.io, soms |aclileiig en ge/wind
Soms buiil het nel de ki.inken oei den niooien oldeii loom.
Die kliml en liaall en lull, lol /e aigciis euieii weg wal vindt.
Cicdachlen, vaak buiil /e lieuslend, iielpl ons wcei op weg,
Den langen donkien weg, die kont /e hel veilichten
Een stcunt)cn in de lug Ine hel vei vullen v<ui de iihchlen
ricdachlen, j.ioicn liugge in een vei loom huuksken iieei eicg,
Daoi mol de duuslie machten in ons Jaeven vaak veui /wichten.
Gedachten as een dondcischoei vcrschienl /e an den hoii/on
lm onbewust iiemi /e ons dAU mei naoi de wiele vl.iktc v<in hel vei leden.
Soms komt /e dan in bolsmg met de gedachleg.ing van noo, hel heden.
D.in geel hel ci iiiaoi umiiie, wie hel slimsle is, hel pleil dan won
Ol d.il /e <illes an mek.iai g.iol Lissen, ol mei sl.iike b.inden smeden.
Cicdachlen, hoe onlslaol /e, wie lop /e o|i, waoi konil /e vand.in
Ginncn enkelen geleerden k.in oew v.in /ukke tlingen iiel miiisle veikiaoien
Wal d.il mei hel veisliiekcn v.m den lied, mei klimmen van het aiil.il |aoien,
de jaoieii Viin hel knul, 'I oldeishoes, koiiil dichlei op oew an
.1 Kuppei
1'ibeigeii, oklobei 1974
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Vra^en over geschreven dialect
J.iii Klem Blenmmk oei I ochem wil wellen ol i ) schellen! mol schiieven of
schi)leid Al I sclii|leid is dan heuil tlooi loch "1 weikwooid schi|len hi | I n de
lange i| is in 1 Achleiiiooks een ie Maoi wi-) /egl 'schi|leid" en n(H)il 'schie
leid Hoe/Il d.Il' Ik/.il i oellcugen iiuioi 1 is wal ingewikkeld
Schijten ot schciten
Schillen is een stcik weikwooid liet is v.in tie/eilde klasse als de weikwooiden
bli|ken li|keii, hi|len, sliipen De veivoeging tl.uiivan is/;///<// Ixd
i^dxuii
lijken leek geleken, (n:
In de/e giocp slaal de klinkei vooi een 1, k ol p Dal /ipi /ogena.imde slemlo/e
iiiedekhnkeis, en da.iiom woidl in 1 Achleihoeks plal tie 'ie" m hukii
hinken
heken shepen siiiKkn koil iiilgespioken
De vei voeging IS hielen cU hond hil di hond hel, (U lie>nd lief ehelleii
l o l de/e groep bchooil ook schillen In l Aehleihooks moesl dal'sehielen /i|ii,
(mei koil uilgesproken 'ie ) Ma.ii dal wooid beslaal in "I dialed niel Ook in "1
di.ilecl IS hel 'schi|len" I chlei de veivoeging liee sehil liee schel. Iiee hef
esc hellen beslaal wel en hel /ellslandig naamwooid 'scheel" ook Ik hehhe er
duel noch se lic el \ cm c he in cl
lenslotle 'schellen' (mei een koile ei) /oii een /wak weikwooid /ipi, evenals
weiden, leiden en/ 1'Ji die kennen geen klinkeiveiandeiing in de veileden li|d
Dus we moeien schi)len en schi|teid schiijveii
Voor wie iels moer wil weten
VOOI de volledigheid wi|s ik eiop, dal ook chic\cn lieden i ie den se In ie\cii en
\\ie:en, :\\ teilen behoien lol die gioep van sleike weikwooiden lliei slaal de
klinkei 'ie" vooi een d, g, v ol / Dal /i|n slemhebbende medeklinkeis Bi| hel
iiilspieken voel |e hel sliollenhoold meeliillen in 'I Achleihoeks spieken we tie
'ie' 111 eilieven, heden, iiedeii schiieven, wiieven /wiegen lang uil We kunnen
d.il m de spelling mei weeigeven Ie liooil hel bi| hel uils|iieken Hollandeis
kennen die lange ie mei, nel / o mm als de Lmge u m /uunig en I luuve De veile
den lied van diieven en/ in '1 dialed is dan ook andeis
ehie\en
hee ch if de scheiope neioi de sleil, - he e dreej en he e lic j eehc\e n c nz
Nog iels meikwa.udigs Schi|len en diielen woiden vaak m een adem genoemel
Dl iele 11 we)iell ook n e l / o vei bogen chielcn hecdiil
heeehel
hee hef cdiclIcn Maai van diielen beslaal in "I Neeleilands wel de mliniliel "dii|len" (/ie Van
Dale giool wooidenboek elci Nedeilandse laai) Maai diiele, diieleiig en/
komen mei in Van Dale vt)oi
/ o , "1 w.is elil keei een Ling veihaal Veui opmeikingen, viae)gen ko| allied bi-j
mi I leiechle dooelg.ion allemaole
lubaige laiuiaii 2007
ilennie Wessehnk
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Aanwinsten voor ons historisch archief
In november 2006 kregen we van ons lid Geert Ribbels een aantal stukken uit
het archief van notaris ter Braak uil Hibergen, alsmede van de voormalige Deposito en Voorschotbank liibcrgen en Neede en omstreken. De/e bank was in het
midden van de 19e eeuw opgericht dooi notaris G.li.li. tei Biaak, de vadci van
dr. mr. G.P. tei Biaak, de laatste van de drie notarissen ter Braak, die hun kantooi hadden in een pand, dat stond op de plek, waar nu het Chinese restaurant
Nieuw i'aradijs is gevestigd. Geert Ribbels was jarenlang employee van de
Deposito en Voorschotbank, die opging in de Algemene Bank Nederlaiul, die op
haar beurt weer luseerde met de Rotterdamse Bank en nu AMRO heet.
De stukken bevatten:
I doos kranten met exemplaren van de Eibergsche Courant en weekblad/nieuwsblad van 1906-1924, de Necdsche C\)urant van I89X - 1917, de Borculosche
Courant, de Haaksbergsche Courant, de Winlcrswijkschc Couiant, de Graafschapbode, de Zutphense Couiant, de Berkelbode, Tubantia, en het iinschedese
advertentieblad.
Veulei 1 maji met alle gegevens in/ake de finaneiële athandcling van de verkoop van gionden uil de Mark van Mallem,
I boek met notulen van de algemene vergaderingen van "Ons Huis",
I boek met notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen "Ons
Huis",
I ciediteurenboek Voorschotbank,
I map met archiel Voorschotbank liibergen e.o. (o.a.notariële aktes),
I bock met overzicht van vorderingen wegens verkopingen,
I boek met notulen van het Ge/.elschap De Eendragt van IS43.
Huweliiksbijbel van Herman Cremer,
I boek rwentc-Rijnkanaal,
I boek kanaalverbinding'rwente-Winteiswi|k,
I boek kanaalverbinding rwctnte-WinteiswiJk-Hssel-Zutphen,
I doosje diversen,
- aankondigingen openbaie verkopingen, spaarbankboekjes, openbare verkoop
jaehtreehten in Mallem,
-oprichtingsakte d.d. IX otober 1X81 van de Naamlo/c Vennootschap Rekkensche Stoommeelmolen, 2 foto's van de heren ter Braak.

-51-

InventJiiislijst van hoekciibo/it Historische kriii^ Kihorjjeii.
Hieibij de namen v.in de Ihemaiuimmeis mol hun piqs
Acht eeuwen heeili|k Eibcigcn - schiijveistollectiel

€

X,()0

Folkloie en Vioomheid m Beikelkind

€

6,00

Kom Viinavond met veihalen, 1 ibeigen in ooilogstijd

I II Wesselink

deel 1
Idem deel 2
Idem deel ^

€ 12 00
€ 14 00
€ 1 "ï 00

Oud Rekken in beeld - Joh Baake

€

5,00

Bocienweik SchiijveisLollecliel (geen eigen uitgave van HKF)

€.

7,00

Kostgangeis Viin On/e I leve Heei II Odmk /1 11 Wesselink
Gesthiedems van de Oude Matlheus I H Wesselink

€14,00

(+gialis Kostgdngeis van On/L 1 leve lieei
't les kan lieju

II O d i n k / l II Wesselink)

1 A van Diik

De Holtei - G Odink
De liol (e Vaaiweik

B Ie Vaaiweik

€

'S 00

€

7,00

€ 1 5 00

Athteial een mooie tijd (gesehiedems Ch\ I andbouwsehool l^ibeigcn) € 7,00
(bepeikl level baai)
Boerderij- en veldnamen l^beigen (bepeikt leveibaai)
€ 17 95
Old NI )S losse nummeis (enkele /ijii uilveikoLlit)

€

^,50

Wie belangstelling heell vooi een ol meei van de/e uitgaven k<in gcbiuik maken
van het beslelbiljet ol /leh telelomseh in vei binding stellen met Dick Somsen,
Mallumse Molenweg 2^ 7152 Al I ibeigen lel 0545 472517
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Historische Kring Eibergen. Bestelbiljet boeken.
Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 2^, 7152 AT Eibergen Tel 0545 472517
Ik heb belangstelling vooi de volgende uilgave(n) uit de lijst, veimeld in de/e Old Ni js

Mijn adres is

Naam

handtekening

Historische Kring Eibergen. Ledenwerfactie.
Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 2^ , 7152 AT Eibeigen,Tel 0545 472517
ik geel als nieuw lid van de Hisloiische Kimg Eibergen op
Naam
Adies
Pt)slcode en plaatsnaam
ik kies als piemie het boek

■'' De Holtci (gedichtenbundel) van G Odink
' Eolkloie en Vioomheid in Beikelland
(ovei schiijvei Hendiik Odink t g v diens lOOe geboortedag in 1989)

■" Doorhalen de naam van het boek, dat niet geko/en woidt
Mqn naam
Adres
Postcode en Woonplaats

