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l̂ 'olo voor/ijde omslag uit ciica 1966 mei koe
weide van Jan Beskers aan Mallumse Molen
weg. Op achtergrond links de Jóddenbulle en 
icchts boerderij Hofman (thans Ten Dolle). 

Tuinman Jan Beskers 

l'olo achlei/ijde omslag laai /len, hoe hel/elf
de deel van het Bcrkeldal er nu, mei 2007, uil 
/iel als gevolg van ecologische werk/aamhe-
den. (Foto's li.H. Wesselink) 
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Bestuursmededelingen 

Terugblik Filmfestival 
Wc kunnen nicl voldoening terugkijken op hel Filmfeslival op zondag 23 febru
ari in de Huvc. Mede door de wervende aankondigingen in de media en de 
'echte Eibergse films', waren de middag- en de avondvoorstelling beide uitver
kocht, waarmee er zo'n vierhonderd belangstellenden aanwezig waren. Van 
diverse kanten kregen wc complimenten, onder meer voor de begeleidende tek
sten, uitgesproken door Annie Busink. Anderzijds hcefl ons ook hel verzoek 
bereikt om een volgende keer een groter scherm te gebruiken en dit wal hoger te 
zetten, zodat ook de mensen achterin de zaal hel hele beeld goed kunnen zien. 
We zullen zien wal wc daaraan kunnen doen. Hel festival heeft ons ook weer 
een paar nieuwe leden opgeleverd, zodat we op alle fronten tevreden kunnen 
zijn. 

Huldiging duizendste lid 
Een feestelijk intermezzo tijdens de jaarvergadering op zaterdag 14 april was de 
huldiging van ons duizendste lid in de persoon van Willem Benlsink uil Rekken. 
Hel kersverse lid werd, met zijn vrouw Riekie naar voren geroepen. Uil handen 
van voorzitter/auteur Hennic Wcsselink ontving hij de drie delen van Kom van
avond met verhalen, waarin Eibergen in oorlogstijd staat beschreven. Daarnaast 
werd hij verrast met de hele collectie boeken, die in de loop der tijd door de 
Historische Kring zijn (nicde)uitgegevcn. Echtgenote Riekie werd bedacht met 
een Heurig boeket. De stapel lectuur ontlokte Benlsink de spontane opmerking 
dal hel nu hoog tijd werd om in de VUT Ie gaan. 

//('/ dni:('ndsU' lid vim de IIKI'. Wiiii licnlsiiik niel cclilfii'iiDlc Riekie 
en reelils voorzitler lleiinie Wes.seli/iL. (I'olo Miuirleii Wes.seliiik) 
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Korte impressie Jaarverjiiideriii^ 
Als gastspreker op de jaarvergadering was aanwezig 
Derk-Jan ten Hoopen met voordrachten uit eigen werk. 
.Spreker is geboren en getogen in Neede en was als huis
arts Jarenlang werk/aam in Zuidwolde in Drenthe, / i jn 
verhalen over /ijn 'inburgering' in liet Drentse dorp wer
den verteld niet veel gevoel voor iuimor en verschaften 
de toehoorders veel plezier. Daarnaast toonde hij zich ook 
een goed observator, dal bleek uil de soms ontroerende 

Derk-Jan ten Hoopen verhalen, tlie hij sehreel' over zijn wederwaardigiieden in 
(Kin hel woord zijn dokterspraktijk. Zijn gedichten getuigden van veel 

gevoel voor laai en si eer. Zijn optreden werd na a Hoop 
beloond inel een welgemeend ap|iiaus en een dankwoord door de voorzitter. 
Voorai'gaand aan de causerie was het huishoudelijk gedeelte al'gehandeld met 
onder meer de jaaroverzichten van secretaris en penningnieester. Bij de 
besluursverkiezing werden tie allredende pcnningnieester Wim Scholl en de 
leden Dick Somscn en Bert van der Ziel bij acclamatie herkozen. 
Elders in deze uitgave van Old Ni-js treil u de financiële veranlwoording over 
2006 en de begroting voor 2007 aan. 

De kdseoniiiiissie: links derril ie Koppele IKUISI hem lleniiie Floors. 
(l''(ito's Maarten Wesselink) 
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MoniimeiUeiulaj; 2(M)7 
()]■) /aleidag X seplembei nemen wi|, zoals elk |aai in het eciste weekeinde van 
seplembei deel aan de landeli|ke Open Moiuimenlendag Het thema is de/e 
keei Moiuimenlen van de 2()e eeuw Helaas heblien wi| ei daai niet zoveel van, 
w<in( de meesle monumenten zi|n van een veel oudeie ckilum I nkele villa s aan 
de Giotestiaat en een aantal m het doip veispieid staande huizen vallen onder 
die noemei, maai deze woiden bewoond en zipi dus niet geschikt vooi bezichti

ging De wateitoien a.in de I Luiksbeigseweg dateeit uit I9^S maai sinds enkele 
laien is deze gesloten vooi publiek I en moiuimenl van tie teisle oide uil die 
peiiode IS wel het gemeentehuis aan de Giotestiaat, de vooimaiige ambtswoning 
van twee buigemeesteis Smits In oveileg met de gemeente Beikelland willen 
we piobeien daai enkele londleidmgen te oiganiseien, want dat is zeei de moei

te waaid 
Het |.iai 2007 is uitgeioepen tot 'Het |aai van de Molen' en daai mee kunnen we 
natuuili|k wel wat de waleimolen in Mallum en de Piepeimoleii in Rekken zi)n 
die dag dan ook volop in bedii)( Uiteiaaid zullen ook de beide Mattheuskeiken 
en museum De Sehepei hun deuien weei g.islvii| oiienzetlen In de komende 
maanden zullen we naai nog meei mogeli)kheden speuien Hebt u een sug

gestie, laat van u hoi en' 
Ons bestuui buigt zich ovei de organisatie van de jikiatseliike Monumentendag 
en m alle andeie keinen VM\ Beikelland doen de hisloiische veienigingen het

zelide vooi hun eigen doip ie zi|nei li)d woidl ci een gezamenli|ke loldei en/ol 
postel uitgebiachl met daaim inloimatie ovei openstellingen en evenementen m 
de hele gemeente Ook in de pers kunt u tegen die ti)d meei gegevens tegeinoel

zien 

/ (// inonmiic III ml (h Iwinligsic aim lul ooilo^siiionumcnl luin il< dnx nhm VK {• 
{hilol II W< SU link) 
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Onder de oude Ginkgo Biloba 

registratie 

In 2006 werd Museum de Scheper toegelaten tot 
het Nederlands Museumregister. Met de Lebben-
brugge is De Scheper nu het enige geregistreerde 
museum in Berkeiland. 
Om aan dit museum-keurmerk te voldoen is een 
meerjarig beleidsplan nodig, dat wij hebben opge
steld vanuit een sterkte-zwakte-analyse. Daar moe
ten ook de bestuursstructuur, de organisatiestruc
tuur, de financiële basis, de collectie, het educatie
beleid, de samenwerkings-verbanden en de doel
stellingen beschreven worden. Naast behoud en 

tonen van de collectie, heeft het museum ook educatie en studie in haar doelstel
lingen. 
Verder is er een collectieplan vereist, waarin de collectie wordt beschreven, 
compleet met prioriteiten en doelstellingen. De onderdelen archeologie, Menno 
ter Braak en geologie vallen voor een deel binnen de hoogste categorie van het 
Nederlands cultuurbezit. In het collectieplan wordt ook geformuleerd, waar wij 
ons vooral op richten en welke onderdelen voor verantwoorde afstoting in aan
merking komen. 

De collectie moet ook digitaal geregistreerd zijn volgens een erkend registratie
programma. Dat is voor een groot deel gebeurd en wordt verder vervolmaakt. 
Op den duur kunnen wij onze informatie ook aan het publiek en via het internet 
ter inzage aanbieden. 
Dan moet het museum ook voldoen aan alle klimatologische eisen (temperatuur, 
luchtvochtigheid, lichtsterkte, zuurgraad bij papier en textiel, enzovoort) en 
maatregelen treffen voor ongediertebestrijding, behoud door restauratie en ver
antwoorde opslag. 
Ook marketing en public relations worden planmatig aangepakt. Bij zo'n onder
deel is samenwerking met de VVV van groot belang. Met andere culturele 
instellingen, collega-musea en met de locale overheid wordt ook veelvuldig 
samengewerkt. 

Beeldmateriaal 
De werkgroep beeldmateriaal van Museum de Scheper heeft zo'n honderd films 
onder haar hoede, een paar duizend foto's en wel vijfduizend dia's. Alles wordt 
gesorteerd, geregistreerd, zo nodig gerestaureerd en bewerkt en ten slotte ver
antwoord opgeslagen. De werkgroep bestaat uit een stuk of vijftien vrijwilligers 
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en die stellen het op prijs, als mensen uit Eibergen met oude foto's langskomen. 
Wij kunnen de foto of dia goed gebruiken, al is het een digitaal kopie ervan. 

Exposities 
Voor de rest van dit jaar zijn er nog een aantal exposities in De Scheper gepland. 
Eerst komt Bianca Leusink van half mei tot eind juni met vrolijke, kleurrijke 
schilderijen en beelden, die zeker ook kinderen aanspreken. Dan volgt in de 
vakantie een "Saluut aan Wim Izaks" in samenwerking met de Oude Mattheus-
kerk. Van half september tot november hebben we een expositie over Euphonia, 
dat alweer 110 jaar bestaat. En we sluiten het jaar af met een expositie van 
Eibergse kunstenaars. 

Paul Puntman, 
adviseur Museum de Scheper 

Wim Izaks, een teken van leven, schilderijen 1978-1989 
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Reacties Old Ni-js nr 58 februari 2007 

Van de heer F.G. Henkei ontvingen we twee reacties op het artikel over burge
meester Frans Hermsen. 
Op biad/ijde 15 schreef Bert van der /iel over hein; "Hij heeft niet geestdrift 
gewerkt en geleefd." Bij dat "geleefd " plaatst de heer Henkei de volgende aan
vulling: 
"In de ofi'iciersniess van het Nijmeegse kazernecomplex ( Snijderskazerne, 
Prins Hendrikkazerne, Kraijenhofkazerne) stond burgemeester Hermsen bekend 
als Whisky-Frans. Van "onbekwaam" huiswaarts gaan was echter geen sprake." 
Hermsen had een brede belangstelling en had als burgemeester van Nijmegen 
ook contacten met de officieren in de kazernes. Hén van de officieren daar was 
de heer F.G. Henkei. 

Bij bladzijde 26, waar een opsomming wordt gegeven van de destijds bestaande 
bibliotheken, de Nutsbibliolheek, en de bloeiende uitlcenbibliotheek van het 
CJV in Elim en een bibliotheek in de St. Jozefschool, vult de heer Henkei, 
schoonzoon van de heer Muller van het bekende Instituut Pitman, aan: "En de 
eveneens goed lopende particuliere uitlcenbibliotheek als nevenactiviteit van de 
handelsschool van de lain. Muller, beter bekend als Instituut Pitman. Deze is bij 
het overleg in hel geheel niet belrokken geweest, wat bij het 25-jarig bestaan 
van de huidige bibliotheek door hel bestuurslid de heer .1. Lensink nog als zeer 
incorrect is gememoreerd." 

N.H. Ik heb clcslijtls namens tie (MV-bibliolheek dc/.c besprekingen meegeniaakl en kan bevesti
gen, dal door de inilialielnemers, burgemeester Hermsen en gemecnie-ontvanger, tevens ambte
naar eulliirele /.aken, de heer N.P..I. Zeeman, de heer Muller van het Instituut Pitman nooit is uit
genodigd. Inderdaad, ineorrect. E.H.Wesselink. 

Insliliiiil "l'iliiKiii". Ihiudelsscluiol ('tl ('opicciiiiriclilliii^. tuin 
cIcJ.W. Ihii^ciiitin.slnuil. (h'iilo fdiii. Ilcnkel-Miillcr) 
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Scheveningse evacué's 

Er kwamen drie reacties binnen Eén van mevrouw Visser - Tjcenk Willink, 
echtgenote van doktei J Vissei en thans wonend m Den Haag die per teletoon 
meedeelde, dat in de ooi log meviouw Louise de Gaay I oitman ondeigedoken is 
geweest bij hetzij dokter J ter Braak aan de Haaksbergseweg of bij diens huis 
meester de heei Bailelink 01 dit een evacuee was, is met duidelijk 
Een tweede reactie kiegen we van mevrouw Nijinan-Kiuideniei, (geboien 
1919), dochter van aannemer metselaar J Kiuideniei die destijds woonde aan de 
Klaashotwcg Zij weet, dat het cchtpaai Vrolijk met 2 kindeien uit Schevenin-
gen een tijdlang bij hen in een vooikamei was ondeigebiacht / e weet, dal dit 
echtpaai ook een tijdlang bij de lamilie G Rhebeigen aan de Gioenloseweg 
was 

Van Wim Rhebergen uit Venlo, oudste zoon zoon van Geuit en Dina Rhcbei 
gen Hasselo ontving ik ondeistaande biiel met het vcihaai van zijn moeder 
ovei ' hun" Schevcningsc cvacue's 

Mijn oudeis woonden sinds hun tiouwen 3 juli 1941 aan de Gioenloseweg B^Ob 
- latei nummei 12 Het was een nieuw huis en vooi hen beide ledehjk gioot Zij 
besloten toen kostgangers m huis te nemen Het waien twee Scheveningse vis
sers, die in het kadei van de werkveischatting werkzaamheden verrichtten aan 
de Berkel Hun namen waicn Willen Koiving en Leen Spaans 
Op een gegeven moment was dat wcik ten einde en zij zouden uit Eibergen vei-
trekken 
in diezelfde tijd was ei al sprake van dat Scheveningse cvacués m Eibcrgse 
gezinnen veiplicht opgevangen zouden woidcn De beide kostgangeis zeiden 
toen dat zij wel een nette Scheveningse lamilie kenden die moest cvacueien 
Mijii oudeis kwamen toen m contact met Jan en Lmmy Violijk en hun twee 
zoons Kaïel en Cor bmmy is nog eerst wezen kijken in welke lamilie zij teiecht 
zou komen Mijn mocdei weet zich nog te hennneien, dat zi| haai boteihammet-
je bij zch had, besmeeid met maigaiine - in tegenstelling tot mijn oudeis die op 
hun biood loombotei smeeiden 1) 
De kennismaking veiliep positiel 
Emmy en haai twee kindeien kwamen bij mijn oudeis wonen Lm Violijk, die 
visser was, kwam als hij veilol had loen mijn moedei in veiwachtmg was van 
haai eeiste kind, zocht de lamilie Violijk eldeis onderdak Zij woonden daaina 
op velschillende adicssen, o a aan de Boiculoscwcg in een huisje eigens lussen 
de Giotestiaal en de Hagen en latei op een boei dei ij in Mallem 
Jan Vrolijk woonde op het eind van de oorlog ook in Eibeigen, maai moest zich 
wel schuil houden om met opgepakt te worden 
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Gerrit Rlwhergen met het echtpaar 
Vrolijk in de tuin van zijn huis aan de 
Groenloseweg. 

Na de oorlog vertrok de familie Vrolijk weer naar Scheveningen - Duindorp. 
Het contact tussen de familie Vrolijk en mijn ouders bleef bestaan. 
Zo logeerden wij enkele malen tijdens de vakanties in hun kleine huisje aan de 
Markensestraat, en omgekeerd bezochten zij ons om weer enkele dagen in 
Eibergen te vertoeven. Dat contact bleef tot hun dood bestaan. 
Ook met hun kinderen hadden mijn ouders contact, maar minder intensief. 
Tijdens een van de vakanties in de jaren vijftig, zo herinner ik mij, hebben we 
ook nog de familie Korving bezocht. 

Mevrouw Dina Rhebergen-Hasselo kan zich dat nog herinneren en haar herinne
ringen vertonen overeenkomst met de mijne uit de oorlogsjaren in Zelhem en 
leveren een beeld van het lot van de Scheveningse bevolking in de Tweede 
Wereldoorlog. 
De Scheveningers leefden van de visserij, die in de oorlog kwam stil te liggen. 
De Duitsers legden de zee vol mijnen. De vissersmannen werden grotendeels 
werkloos en kwamen in de werkverschaffing. Daarvoor moesten ze o.a. naar de 
Achterhoek. Mijn ouders kregen ook twee vissers als kostgangers toegewezen. 
Het waren stoere mannen, die in de Achterhoek grondwerk moesten verrichten. 
Ze zaten echt niet tot tevredenheid bij ons. Het jonge echtpaar Rhebergen aan 
de Groenloseweg in Eibergen kreeg enkele kostgangers, die polderwerk aan de 
Berkel moesten verrichten. Maar na enige tijd keerden die Scheveningse kost
gangers, zowel in Zelhem als in Eibergen, terug naar Scheveningen. 

De Duitsers begonnen omstreeks 1943 of al wat eerder met de bouw van de zgn 
Atlantikwall, een verdedigingsgordel van bunkers langs de Noordzeekust om 
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Mevrouw D. Rhehergen-Hasselo met het echtpaar Vrolijk tijdens een uitstapje. 

een invasie van de geallieerden het hoofd te kunnen bieden. Resten van die 
Atlantikwall ziet men nu bijvoorbeeld nog aan de stranden van Texel. Ten 
behoeve van die bunkerbouw werden veel woningen aan de kust gesloopt en 
moest o.a. de bevolking van Scheveningen worden geëvacueerd. Elke Achter-
hoekse gemeente kreeg er een aantal toegewezen. 
Zo kreeg het jonge echtpaar Gerrit en Dina Rhebergen-Hasselo aan de Groenlo-
seweg het echtpaar Jan Vrolijk met twee kinderen. De man was er aanvankelijk 
niet altijd, volgens Dina. Hij had blijkbaar nog werk in Scheveningen. Het ligt 
voor de hand, dat hij als werkloze visser moest werken in de bunkerbouw, zodat 
hij slechts af en toe zijn gezin in Eibergen bezoeken kon. Maar na de invasie in 
Normandië was die bunkerbouw in Nederland niet meer zo nodig en werden de 
arbeiders bedreigd met uitzending naar Duitsland of elders. Mijn broer heeft dit 
meegemaakt en wist in de zomer van 1944 uitzending te voorkomen door hals 
over kop uit Noord-Holland naar de Achterhoek terug te keren. Of dit ook de 
reden was, dat Jan Vrolijk wegging uit Scheveningen, is niet bekend, het lijkt 
erop. 
Het echtpaar Vrolijk heeft een niet zo vrolijk bestaan in Eibergen geleid, want 
Dina Rhebergen werd zwanger en toen werd die inwoning toch wel lastig, 
immers, het gezin Vrolijk at gewoon mee bij hen aan tafel. Het echtpaar vond 
onderdak bij Besselink in een huis van Ten Cate aan de Borculoseweg en van
daar zijn ze bij Kruidenier aan de Klaashofweg terechtgekomen. Maar toen daar 
bij de bevrijding brand uitbrak (zie Kom Vanavond met Verhalen deel 3), en ook 
bij Rhebergen hadden ze schade, verbleven ze enige tijd bij Ter Aardt van de 
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Rommelci in Maliem De Rhebcrgens hielden wel alti|d eontael met lan Violi|k 
en /i)n vrouw Emmy Na de bevii)ding konden /e niet meieen naai Sehevcnin 
gen teiug 7e woonden toen nog een ti)d|e in een huis)e aan de Kluversgang bi) 
Iimmcimans In de loop van 1946 vertiokken/e weei naai Scheveningen 
Ook in Zelhem kenden wi) Scheveningse evatue's Mipi viouw, toen een meis|e 
van 16 jaar, kreeg met haar moeder, die in 1941 weduwe was gewoiden en mei 
2 kinderen in een ruim huis woonde, ook twee jaai inwoning van een Scheve 
nings visseisechtpaai hn die keelden ook pas in 1946 weer naar Scheveningen 
terug 

Dina Rhebeigen weet nog, dat /e ook bi) bakkei P S v d Beek in de Nieuw-
stiaal, toen ook nog een jong echtpaar, ook evaeuc's uit Scheveningen hadden 
Bi) dokter Strumphiei kregen /e in |uli 1944 ook twee evacué's, piol di lean 
Phihppe Vogel en diens viouw, een al wal bejaaid echlpaai, een oom en tante 
van meviouw Stiumphlei, die in üegstgeest hun huis hadden moeien veilalen op 
last van de Duitseis Hi) hield een dagboek bi) ovei wal ei in de laalsle oorlogs-
wintei in hui/e Stiumphlei met |oodse onderduikeis en Duitse militairen vooi-
viel en ovei wat hem tei oie kwam ovei de bibeigse gebeuitenissen in de laat 
ste oorlogswinlei 
Er /uilen nog wel meei adiessen /i)n geweest, maai ei /ijn inmiddels al veel 
mensen uit die ti)d overleden 

Eibergen, 26 apiil 2007 

Hennie Wesselink 

1 RoonibolLi 111 de ooi log in een aibcideisge/m cLil geelt wel de bi|/ondeie situatie van 
de bcvooirechimg van hel platlckincl ui tic ooi log weei De oucleis Viin Genit Rhebergen 
en /i|n viouw waieii boei Die loombolei kwam van de boLuIcni Ook 'echte' maiganne 
was m de ooilog slechts nioiulicsnia.il vcikiiigbaai Wc behielpen ons niet alleilci 
snieeisell|es van ei en/ Het eten was heel schiaal (bHW) 
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Folklore rond de maand mei, meifeest, meimarkt, meiboom 

In mei Ic'm^en alle vogelt/es een ei, 
Behalve de koekoek en de Griel, 
Die lei^f^en in de meimaand niet 

De maand mei is vanouds een heel bi|/ondeie maand Ei is geen andeie maand, 
waatovei zoveel liedeien gesthieven en ge/ongen /ijn 
Al op de lagere school zongen wi| 

Hela i>ii bloempjes slaapt nii nu iio^ ^ 
Springt uit in\ knoppen haast ii dan to( h. 
Mei IS gekomen en heeft op het veld 
Duizenden bloemen lentooni^esteld 

I.n wie hennneit zith met het jubelende marslied, dat gezongen weid in jeugd 
kampen en jeugdherbergen 

Nu bleekt uit alle t^M/i^en het frisse jom^e i>roen 
De leeuwenken stijfden de hemel te{>einoet 
De bloemen staan m bonte toot. 
Natuur, wal ben jc noiuh iiiiooi in Mei e 

IVIeikonin}>in 
De meimaand is de maand van de volheid en de veiwachting l^e natuui ont
waakt uit haar winterse doodsslaap, struiken en bomen staan in volle bloei, de 
lentezon doet het gias en de gewassen op het land onstuimig gioeien, alles 
ademt de vei wachting van nieuw leven en een nieuwe oogst 
De mensen ademden op, de dagen werden langer, eindelijk kon men weei naai 
buiten na de lange donkere winlei maanden Had men met keist nog genoten van 
kaarslicht en intimiteit, na Pasen was men de winter zal 
De eeiste meidag weid vioegei in ons land en nu nog bij onze Oosteibuien uit
bundig gevieid 
hl werd gedanst rond de op het dorpsplem opgerichte meiboom En zoals nu 
nog bij buuitleesten de schutteiskoning een koningin kiest, een tiaditie, overge
nomen van de jaaimaikt met kei mis en volksleest, zo was bi) het meileest het 
kronen van de meikoningin een hoogtepunt, waaivooi het hele doip uitliep We 
hebben het zeil nog enkele jaien geleden meegemaakt m West Duitsland 
Wij kennen dit met meei, maai in een leestgids vooi een lolkloiedag in Boiculo 
tei gelegenheid van de opening van de oud-saksische boei dei ij de I ebbenbiug-
ge op zaterdag 25 augustus 1934 las ik dat men daar een grote ojitocht hield, 
die 126 groepen telde, waaibi) o a allegoiische uitbeeldingen van de maanden 
van het jaai l^e maand mei weid vooigesteld dooi twee meikonmginnetjes 

De giote lolklorekcnner II W Heuvel vertelt, dat in vioegei tijden op 10 april 
dooi de mannen uit het doip een dennenboom uil het bos gehaald weid vooi het 
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meileest, dat op I mei met vecl 
volksverniaak werd gevieid. Daaibi) 
hooiden mii/iek, dans en drank en 
ook Amoi kwam dan aan /ijn liek

ken. 
(lilt Out! Achloihocks Hocieiilevcn, 
hooldsliik Mci) 

On/e oostci buren hebben het mei

feest met de meiboom tot nu toe in 
ere geiiouden Vooial in het midden 
en /uiden van Duitsl.ind /iet men m 
de meimaand nog in alle stadjes en 
doipen de nieiboom stii.in, ii)k vei

sieid met uitlK'eldingeii van de 
thveise takken van ni)verheid, /owel 
lolkloiistisehe <ils moderne 

M( ihooiii III IK I ll< I iv.()tlsl(iii(lU iii IK I liiii 
hrildl (DIIIISIIIIKI) (IDIOI II Wisse link) 

Mcivicriiij» en l'inkstoi leest 
De I meivieimgen w.iien, net <ils de 
mulwinteihooiii en de paasvuien 
van heidense ooispiong en het is 
mogeli)k, dat de nieileesten bi) ons, 
net als de inidwmteihoiens en de 
paasvuien, moesten wi|ken vooi de 

eliiisteli|ke leesten I lemelvaaitsd.ig en l'inksteien 
llendiik Odink veitelde in 1956 van een eeuwenoud gebiuik van |ongeiui om 
pinksteikionen (ooispionkeli)k van tiemsen = koienbloemen) boven de sti.ial op 
te hangen aan een touw van het ene luns naai het andeie (ILRI die l'inkstei

ktoon veiwanlschap met de vioegete kiansen aan de meiboom O 
Wie onder de kroon dooi wilde, moest een looi (diinkgeld) geven De dag ein

digde dan 111 "/upen, dan/en en het /mgen van 'liehtleidige" lietleien en deige

hjke." ündei invloed van Willem Sluitei weiden in de 17e eeuw de gebiuiken 
wal geiatsoenceid en /ong men met Pinksteien op sliaat hedeien \Lm Willem 
Sluiter. Dal hield sland lot 1795 
Over pinksleigebuiiken in de 19e eeuw veitelde Oilinks moedei, geboien m 
1847,o a het volgende 
hl dic dagen had ledeie doipsbewonei wel een koe De/e beesten weiden naai 
de Vrae gebracht bi| de M.illemse molen Die koeien moesten d.iai gemolken 
worden dooi de 'maagden', dat waieii meis|es ouder dan 14 jaar. 
Met 14 |aai kregen de iiieis)es tie knipnuits oji en mochten dan gekust woidcn 
"Mooder, zd 'nic/ de iiiulsc es Iwkc, wiinl de joiiv^es n ill niw/ LKSSCII " 
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I ulspcnl l(ii\^\ (It lU ik( I iiu'l II (Ills (U \\< ihiiuU II \iiii IK I \ i< i (luui 1 II Wiwilnik) 

Ondei t melken weiden de koeien dooi de jongens veisieid, en dan volgde hel 
hooglejinnl \An de dag, hel kie/en \M\ de jiinksleibund 
De dag weid veidei m ge/elhgheid iii de heibeig dooigehiachl, en lensloUe, lei-
wijl de seiingen geiiiden en de nachlegalen zongen, hel Amoi / i th niel onbe-
liiigtl akiiis Odink 
hl Mallem weid een scluilleisleesl gehoiitleii, wa.iibi) de konning / i th een 
junksleibloem, de koningin van het leesl" koos ml de aanwe/ige '|onge viouw-

leii , die naliiuihjk mei spanning hadden toegekeken (Hion II Ocliiik I aiui LII 
Volk van de Achtcihock, Pmkslcigcbiuikcn) 
De Hibeigse pmksleigebimken /ijn evenals die van hel meileesl lolklore 
gewoiden 

Meimaiind, maand van do minne 
De mei was vanouds de maand van de minne, de helde Die weid in veel ondc 
volksliedjes be/ongen Hel leesl begon ei mee, dat jonge viijeis hun aangebetle-
ne m de naeht van 1 mei veieeulen met een meie een gioene lak van een den ol 
sjiai Weid die geaeeepleeid, dan kon men samen de meie vieien lien van de 
leuksle liedjes is hel ondeistaande, tial veilell van een slome viijei (dooi de viij-
slei mei "selioon heveken" aangespioken) , die de bons kieeg 
(Uion Hel NLCILI lands Volkslied van Pollmanen liggeis) 

"Si hoon hl \iki II, H (Uil v\ iiiiiili t^i/ ili ii u islui nu n iiiiai hl 
Dal i>ii nil) i^i'iicn incie hmi hl ^" 
"Dl II i (I \li II nu iiniuu hl iiiijn In f in was ik ji k 
Ik kon (I 1 (III nil III hl ilili ki II nu I 

file:///iiii
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" Sc hoon lu'vckcfu wcuti waaide i^ij den Ineedcn nicuniiadil 
Dat gij mij genen meie brac ht'" 
" Den tweeden meiennacht zocht ik een e^laiiliei,(Hilde loos) 
Schoon lieveken, sta op en uwen mei is hier'" 

"Ik en sta er voorwaar voor uwen se honen mei niet op 
En zal er mi/n venster met ontshiiten 
Uw mei die komt te laat 
l'Uiiil vrij hein op de sticiat' 
Schoon hexckin, phini iinen inei chiaihinten 

Daai kon de vi i|ei hel mee doen De minne ging met door 

Maar eenmaal hleiiH in 't jaar de Mei, 
Maar eenmaal ut 't laeven de He/de" 

Mooiei kun |e de lieldemaand mei niet beschrijven Hcndiik Odink vermeldt 
niel, ol dc/e legels van hem /ijn ol van een andcie diehtei Maai hi| geelt m 
Middcwintciaovendvelelseis m hel veihaal ' Besvaai' een haast lyiische impies-
sie van mci 
" 't Wodden een geteutelte in de buskc en tcuge van geetclinks en tocfvinkcn en 
nachlegaals van anbelang De holtdocven en de wiclewaal hadden ne wille, doar 
was 'l cnde van vol Hel holl /al op ecnmaol volop in 't blad en aoveial langs de 
gravens en de wacge bleu)en de bleumkes (gcteutel = gekwcttei , leuge /ipi lak 
ken, twijgen) 
"Koekoek, koekoek", reep de boonenpollci De leu kwammen haosl hande 
tekoit um alles nog bi |licds in de giond Ie kiiegen 
De heeste bi//en de weide duui 't gios wos cui oei 'n bek De |onge blagen 
klopten den godsgansclijken dag op euie sapholtjes. 

Sappe sappe sicpe, wanneer hun i-j iiepe^ 
lookeii jooi um disse lied 
As de veugle eiei le^t 
Wat legt ze dan ^ 
Leuge, leuge doppe 
Siiiiel ze inekaie cicin de koppe 
Dan kump de Hesse met de se hcitpe messe 
Wil 't kat/en 't oor afsnien 
Lu lu pempe. de klokke i\ ojelopene " 

N B lil nici h)L,giniiLii cit Itvciiss.ipptii iii licl jongc hoiil CIILIU onder de sehois te stromen lii| liei 
ken sliooml ei /ovetl sap dal | t liet licilveiisap kiiiil allappcii D.iai wcul liaaiwalei v.iii gciiiaakl 
Van wilgLiil.ikkcn kon |L meilhnliLs ni ikcn Dooi II kloppen inil IILI IILII V in |L /akiiies weid liet 
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l.uij\|c Iccltwcciscl vlak oiulci tic schois sliik geklopl en tkin /.il ilc scliois los en kon |c tlic cial 
draaien. Inniuldels is hel llinl|es maken ook lolkloie gewoulen Ik lieh liel ni niijii len îd nog 
gekend. (1,1 IW) 

Hel emde van hel lied|e is laai en onbegii|pelijk, /«als vaak in die lolkloiislisehe licd|es. Heuvel 
dacht, dat de Hessen te maken had met een be/weringsloimule tegen heksen en 't kat|en de kop 
alsnien heiinnerde volgens hem a.iii de kallenofleis van tie (ieimaanse godin 1 leya (l'.HVv') 

Kn over de opbloeiende liefde tussen de jongeren schrijft Odink : 
"De jonge gebbelers van deerns en jongcs hadden ok schik, maakten babbele-
guutjes en /ongen as de vcugcle, dee druk an 't nusselcn waren: 

Mcior ('cniiKiol hlciiil in 'l jaor de Mei, 
Mcior eeiiiiitiol in '/ hieven de liefde" 

De kloppcrmcnnekes, de spechte, begonnen schadelijk te lachen. 
Zo gonk de Meitied hen en dee duurn in dee dage haoste tot den bouw too, 
zodat men kon praoten van vief/es wekke in den Mei." (Met bouw is de rogge
bouw, oogst bedoeld. EHW) 

1 Mei, daj» van de arbeid 
Het was oudti)ds regel, dat "smeiens" boerenknechten en meiden van dienst 
konden veranderen. Dus niet met begin van het kalenderjaar. Op I mci, het 
begin van het nieuwe sei/.oen, begon het arbeidsjaar. 
Ook het schooljaar begon voor 1900 op het platteland op Imei. In mijn jeugd, 
tot ± 1952 begon het schooljaar op 1 april, daarna in het hele land op I septem
ber. 
Thans is I mei wereldwijd de dag van de arbeid. Die ontstond in het kader van 
de klassenstrijd en de strijd om de achturige werkdag, die in 1884 in Amerika 
werd ingevoerd. 
Merkwaardig genoeg was I mei, net als bij ons, in Amerika ook de dag waarop 
de arbeid.scontracten voor een jaar werden vastgelegd. Ook daar begon het 
arbeidsjaar dus op I mci. 
In Europa werd in 1889 lot 1 meiviering besloten met het doel strijd voor de 
achturige werkdag te versterken, (dagblad Tubantia van I mei 2007). 
In 1890 kende men in de fabrieken van Ten Cate en de gebr. I'rakke nog werk
dagen van 10 uur. 
Uit een krantennotitie uit 1932 van Eeo van Dijk is op te maken, dat in Itiber-
gen de SDAP de dag van de arbeid toen inmiddels ook vierde. Maar I mei was 
in ons land geen vrije dag. Op de morgen van I mei trok, wie zich vrij had kun
nen maken mee in de stoet, vanuit "Ons Huis" het "rode bolwerk" aan de Kerk-
stiaat, naar de begraafplaats aan de Haaksbergseweg om de doden Ie licrdenkcn. 
Mevr. Jasink herinnert zich ook I meiwandelingen en 's avonds was er een 
gc/eilige bijeenkomst in /aal Kroneman, later ook wei in Ons Huis volgens 
Truida llooisma. 
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Groep wancU'lauis op I luci ai 1950. Ailleiui vl.ii.r.: S(hollen van 't Ihciulckc. Te Loo-
huis, erboven links de dames Te Hoonte en Te Loohuis. Zesde van links op de achterste 
rij Herman Schaperclau.s, met hoed op Jan ten Di/ke, rechts Wennink van de Parallel
weg. Zittend op één na laatst Grijsen, die woonde op de Brink, hekend door zijn lengte, 
evencüs zipi zoon die postbode was. Vijlde van links hinkend Hennie ./asink (oud wet
houder), naast hem zi/n viouw Linie .lastnk-Timmermans. Zittend deide van links Beitus 
ten Dijke. Andeie personen niet hekend. 
(Foto mevt. L. lasink-Timniermans) 

Maar inmiddels wordt er in Eibergen geen 1 meiviering meer gehouden, er is 
geen belangstelling meer voor. Het klassenbewust/ijn is op zijn retour, lijkt het. 

Meimaand, maand van poten en planten. 
Mei had met planten en poten Ie maken. Maar daarbij was wijsheid nodig, wanl 
elke plant had zijn meest gesehikle planttijd. 
"Wie hoeskool pot in inei, kng kculc us een ei". 
"Plant ie hoeskool met Sint Jan (21 juni), 
dan kriej keiile as een wan". (Uit Van lioc/cwnul en Kiclusncc, Henk ll.imiscn) 

"Meiaovend is de tied van koolzaod/acien" zei men. 
De slabonen moesten rond 10 mei gepoot en worden. Ik herinnei me nog, dat 
mijn broer en ik in 1940 tijdens de inval van de Duitsers in den hol het land aan 
hel "ommaken" waren, want de bonen moesten gepoot worden. 
"Meiregen brengt zegen". Die regen braeht wasdom. Zelfs kinderen konden er 
van groeien. "Van meiregen word je grool", werd er gezegd. 

IJsheili^en 
In ons klimaat is het weer in mei wisselvallig en dat baarde menigmaal zorgen. 
Vaak was (en is) hel voor)aar sehraal en koud. Regen kon wekenlang uitblijven. 
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Hendrik Odink vertelt, hoe vooial de ai me boeitjcs aan dc veldkanl daaronder 
leden, het gras in de wei gioeide met, maar de koeien moesten de wei in, want 
het hooi was op Ze konden van /wakheid haast met meer op de benen staan 
En dan de nachtvoisten Boekweit en vlas waicn daar gevoelig vooi 
De ongewisheid duurde tot de drie Usheili^en, Sint Pancratius, 12 mei, Sint 
Servatius, 13 mei en Sint Ronifacius 14 mei, ( ook St. Mamertus genoemd) 
Tot dc/e data is ci nog alle kans op nachtvoist laag aan de giond 

Oldc mei, 12 mei 
In 1582 werd ci een nieuwe kalender ingevoerd dank /i) paus Gregorius XIII 
Vanal 46 vChr gold de )uliaanse kalender, genoemd naar Julius Caesar Het 
burgerlijke jaar liep na 15 eeuwen met meer in de pas met het zonne|aai In 
1582 ging men van 4 oktober ineens ovei op 14 oktober Dat verzetten van de 
tijd had ten dele een leligieus motiel, dc keu/e van een datum vooi het Paas
feest Dc paus kon dal slechts beslissen voor dc rooms katholieke landen, de 
protestantse ( o a Engeland) deden met mee, zodat het tot 1917 duurde, (Bulga-
ri)e), voordat alle Europese landen de gregoriaanse kalender hadden ingevoerd 
Wat vroegei 1 mei was, werd in 1582 ineens 12 mci Heuvel noemt 13 mei Fr 
was toen dus een Ni )c en Olde Mei Die Olde Mei leclde nog lang vooit ondei 
de boeien, want /e had met een aantal oude boerengebruiken te maken 
Op Olde Mei ging het vee weer naar de wei na maandenlang op stal te hebben 
gestaan /onder cnigc beweging En met Olden Mei moest dc rogge m dc aicn 
komen 
Al 11 Olde Mei zuli ne kraeje in de roi>i^e \eihai^(n kan dan wordl ze wal 
i^ood lieelle hel (MidtlLwiiULMovLiul VLILISLIS) 

Meimarlit 
"Met mei wordt on/c koe melk", /ci de knecht en daarmee bedoelde hij, dat hij 
en de dienstmeid dan hun |aailoon uitbetaald kicgcn 
Als de dienst ciop /at bi) de boei, dan biacht die dc kist met het kistcntuug van 
meid en knecht naai de nieuwe boer Zo ging dat Ik hermnei me nog die tuug-
kisle van mi|n moedei, dic van haai 12e tot haai 26c diende bij drie boeien Het 
was een sooit hoge hutkollei met een gewelld deksel Bovenin /aten een paar 
vakjes, inschiien heetten die, die dienden vooi het opbeigen van het psalmboek 
en wat eigen snuisteiijen, een kettinkje en een horloge bijvoorbeeld Dat was 
een vooi loper van de moderne 'beauty-case' 
Volgens Heuvel kiegen de knechten en meiden due dagen vooi dc Ic mci viij 
van hun dienst en due dagen na de Ie mei moesten /e bi) dc nieuwe boei begin
nen In die tussentijd viel meestal de meimarkt Hendrik Odink vertelt ervan in 
/i)n vcihaal "Annemiejkes leste meimark" (MiddcwmicKiovcndvetelseK) 
De meimaikt was een gelegenheid om met het pas ontvangen geld inkopen te 
doen En men had een dag om eens heerlijk uit te gaan Lielst met ge/elschap 
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natuurlijk. Het was een goede gele
genheid om verkering te krijgen, de 
"schadden dreuge te kriegen". 
De mei markt kon ook op de laatste 
dag van april vallen. Zo /al in 
Eibergen de meimarkt geleidelijk 
aan de naam 'voorjaarsmarkt' 
gekregen hebben, die we nu nog 
kennen. Nog niet lang geleden was 
dat voor Jong en oud een vrije dag. 
Als men vroeger vroeg: "Wanneer 

ga Je trouwen?" was het antwoord 
'Te Meie". De meimaand was een 
trouwmaand. Maar het 'in de bus-
kes bruden' leverde nogal eens 
gedwongen huwelijken op en 
zodoende werd die meilradilie ver
stoord. 

Meiboom en bouwtradities 
De groene tak, die door de werklie
den vaak op het dak van een in aan
bouw /ijnde woning of ander 
gebouw werd geplaatst, wordt 
elders in de Achterhoek heel vaak 
mciboom genoemd. 
Groenio en Eibergen schijnen de 
uitzondering te zijn, vernam ik uit 

betrouwbare bron. Theo Boland vertelt over het meiboomgebeuren in Dinxper-
lo. Die wordt daar door de Jongeren uit de buurt bij avond geplaatst als een 
nieuwbouw (huis of groot bijgebouw) zover gevorderd is, dal het dak erop staat. 
Als de boom staal, worden de (nieuwe) bewoners uitgenodigd om de boom te 
inspecteren. Als dank worden de buurlui alvast getrakteerd op een borrel om bij 
te komen van het zware werk, zoals in Eibergen nog gebeurt, als de buren het 
huis hebben versierd voor een a.s. huwelijksl'eesl. 
Als na enkele weken de nieuwkomers hun huis op orde hebben, wordt de buurt 
uilgenodigd voor een visite thuis of in een café "om de boom nat te maken", 
(anders kan hij immers niet groeien!), hi ruil daarvoor biedt de buurt de naober-
schap aan, die hulp betekent bij bijzondere werkzaamheden op het land of bij 
het vee en bij familiegebeurtenissen zoals trouw en rouw. 
(15i()ii: Tlico I5ohiiKl iii de Volkskniiil van 24 oktober 2006). 

Een echte meihooin voor een huis m aanbouw 
aan de Bronheekslniat 32 in Eiher^en. Opge
richt door familieleden en vrienden uit Dinx-
perlo. Opname uil 1975. 
(Foto Henk Ruesink 
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27 April 1954. Eerste sleeidei^i^ini; Willem Shiilersehool aan de Huenderstraat door 
oud-seeretaris van het svhoolhesliiur R.Kijftenhelt (seer Van 1904-1944). Terwijl voor
zitter ds. .1.11. de (Iroot toekijkt, verleent aannemer .1.Cl. lilankvoort assistentie. Daarna 
was er voli>ens ond i^ehriiik voor de i^enodii^den een horrei in eafé Wormmeester 

Eerste steen, richtmaöltjen, pannenbier 
Eibergen heeft de traditie van het plaatsen van een meiboom bij een huis in aan
bouw niet gekend. De groene tak is thans meestal vervangen door een vlag 
(liefst van een biermerk is mij verteld) op het dak, als het hoogste punt is 
bereikt. 
Vroeger werd dan door de opdraehlgever een 'riehtmaöltjen' gegeven, thans vol
staat men met een aangeklede borrel of een extraatje in het loonzakje. 
Andere momenten, waarbij getrakteerd moest worden, waren de eerstc-stecnlcg-
ging en het pannenbier, als de pannen gelegd werden ('om de pannen nat te 
maken', heette hel). 
De opdraehtgever moest driemaal tijdens de bouw 'den buul trekken'. 
Met de meiboomtraditie heeft dit niets te maken, lijkt me. Hoogstens klinkt in 
de wens: "Laot 't er ow good met gaon" iets door van hoop voor de toekomst bij 
hel nieuwe begin, die in de meiviering van vroeger meespeelde. 

Eibergen, mei 2007 Hennie Wesselink 
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Oplossing zoekpiaatje 

\l\- kwamen sleehts twee reacties binnen, een van B. Luttikhuis en cén van Annie 
en .lan Aarnink, die alle namen wisten. 
Bovenste rijil Bcrnliard Scholte van Mast (Veld). 2 Toon ter Woorst. 3 Teun 
But/. 4 Toon wSpanjaard. 5 Hendrik Brus. 6 .lan Konniger. 7 Bernhard ter Woorst. 
X Bennie Lubbers. 
Midden: 9 .lohan (Broer) Reesing. 10 Albert Leusink ('t Hag). 11 Henk (Broer) 
Kerkenieijer. 12 Albert Leusink (Reeker), 13 Harrie vSpanjaard (kleermaker). 14 
,lan Scholte van Mast (Veld). \5 Herman Winkelhorst (Hakertweg). 16 Gerhard 
Vennevertloo. 17 H. lüjsink. (technisch adviseur). 18 Gerhard Leusink. 
Onderste rij: 19 Bertus Spanjaard. 20 Tonnie Geessinck. 21 Hendrik Kok. 22 
Pastoor Ign. Smit (geestelijk adviseur). 23 Jan Aarnink (secretaris en bruide
gom). 24 Annie Aarnink-Engelberts (de bruid). 25 Harrie ter Woorst (voorzit
ter). 26.Theo ten Have (erelid). 27 Johan Vennevertloo (penningmeester) en op 
de voorgrond 28 Bertus Pierik (fietsenmaker). 

Van hen die op deze foto staan zijn er inmiddels al 13 overleden o.a. nrs: 2, 3, 5, 
7, 11, 12, 16. 17, 18, 22, 25, 26 en 27. 

Met vriendelijke groet, 
Annie en .lan Aarnink 
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JBTB Rekken 

De geplaatste loto is gemaakt tei gelegenheid van ons huwelijk op 8 (ebruari 
1956 Het IS een loto van de toenmalige I B I B aid Rekken De naam JBTB 
betekent Jonge Boeren- en Tiiindeisbond Dit was een jongerenoigamsalie van 
de A B T B (Aartsdiocesane Boeien- en Tuindersbond van het aailsbisdom 
Utiecht) 
Van de JB I B aid Rekken was ik toenteitijd setietaiis 
Volgens mij is dit de enige foto die ooit is gemaakt van de JBTB Rekken 
De JBTB was een vooruitstrevende organisatie met een dagelijks bestuur van 
voor/ittei, setietaiis en penningmeester, /ij weid bijgestaan dooi de geestelijke 
adviseui (m Rekken was dat de pastooi van de paiothie) en de tethnisthe advi-
seui 
In mijn tijd was dal al vele jaren het hoofd van de Si Theiesiaschool, wijlen 
meestei I H Overkamp Meestei Oveikamp was m die jaien ook een van de 
ondeiwij/eis van de landbouwavondsthool op diverse plaatsen m on/e legio, 
samen met het hoold van de Rekkense O L S de heei Van hekeien 
De heer Oveikamp weid in 1951 als lethnisth adviseui ojigevolgd door de heer 
H Fijsink van 'Kagehnk'uit Maikvelde, die Oveikamp opvolgde als hoold van 
de Rekkense St I heiesiasthool 
De IBTB Rekken is ojigeiitht ± 1910 Ie kon hieivan lid woiden vanal je 
/estiende jaai en lid blijven tot aan je huwelijk ol tol je veeiligste jaai De leden 
kiegen bij hun toetieding een speldje met de letteis IBB (jonge boeienbond. na 
de ooilog weiden de letteis JBTB gebiuikt 
In de wintertijd waien ei veel bijeenkomsten waai in diveise sooilen van onder
wei jien weiden behandeld 
Op keikelijk gebied weiden die vei/oigd dooi de geestelijk adviseui en op hel 
gebied van de nieuwe ontwikkelingen in/ake land- en tuinbouw, veeteelt en hun 
huisvesting weid hel leeuwendeel ei van behandeld dooi de tethnisth adviseui 
Oveikamp en daaiiia/ijn opvolgei H Eijsink 
Maai ook de landbouwvooilithlei, de heei len Cale uit Haailo behandelde 
menigmaal een onderweip op één van die bijeenkomsten samen met de ABTB 
Op een \im die monden lie( fl iDeiili ili/d de lieei Hendnk Odink een diepe 
induik i^enuiakt cuini>aande de lustone van Rekken /(mei hij als ik waien naza
ten van de een van de bewoners van de Hollo in Nekken (liians Pai^ehoom'aan 
de Rekkensehinnenweg), waarvan nii/n \ooioiideis de lannlunaam llollei s had 
den 
Ook het jaailijks toneelsjiel in de wintcidag, één ol meei extuisies in de /omer-
lijd en het hebben van pioelveldjes met veisthillende gewassen behooiden tol 
de taken van de IB I B 

Haaksbeigen lan Aainink 

file:///ooioiideis
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In 1997 Vleide nui/iekvereniging Euphonia ha.u lOO-jarig bestaan Hen liaai hoek onder 
de titel "Len lieuw Mii/iek" veischeen toen van de hand van Leo van Di|k In dit bock 
/i)n veel loto's met namen opgenomen Ixhtei, op blad/i|de 74 staat de hieibi| alge-
diukte loto, helaas /ondei namen Wi| loepcn de hulp m van on/e le/eis en le/eiessen 
om ook dit /oekplaat|e op te lossen De loto is nit 1957 en veimeldt, dat in het midden 
/itten de diligent D H C Helmink uit Doetinthem (Ome Deik) en vooi/ittei kapper 
Johan Olthol 

Reacties, giaag schnlteli|k, /ipi welkom bi| 
I Baake 

Nieuwenhni/enstiaat 5, 
7161 VB Neede 

Email l<imbaake('''hetnet nl 
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Kwekkemeijers en Kwekkenbrug in Rekken 

Voor zover mij bekend zijn in Rekken van de vier vroegere bruggen over de 
Berkel er drie vernoemd naar de naaste bewoner. 
Vanaf de Duitse grens is de eerste en ook de jongste brug, de 'Stompsbrug', 
nabij de Lindevoort. Zij is waarschijnlijk genoemd naar de eigenaar van het 
vroegere in het dorp gelegen café 'De Prins', bakkerij en boerderij van de fami
lie Stomps. 
De tweede brug had voor 1795 de naam: Eunksbrug, genoemd naar het nabij 
gelegen erve Eunk. Na de stichting van de windmolen en het muldershuis 
aldaar, kreeg ze de naam van 'Molenbrug' en na 1907 werd ze de 'Piepcrsbrug' 
genoemd. 
De derde brug heeft waarschijnlijk vanaf haar bestaan de naam 'Kwekkebrug' 
gekregen, en niet Polbrug, hoewel er in de naaste omgeving wel een boerderijtje 
was met de naam 'De Pol'. 
De vierde brug had de naam 'Kupersbrug' genoemd naar het nabij gelegen oude 
erf 'De Kuper' dat waarschijnlijk na 1850 'Olde Kuper' werd genoemd ter 
onderscheiding van de stichting 'Nieuw Kupers' aan de overkant van de Berkel. 

De voormalige Kwekkenbrug hij Rekken. Op de brug Jan Tenkink (foto uit 1930). 
Collectie Museum de Scheper 
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Aangaande de 'Kwekkenbrug' heb ik een gesprek gehad met de heer Hottenhuis 
uit Zenderen op een lezing van de Historisch Kring Haaksbergen. 
Hij was van mening dat het Kwekkehout een soort iijsterbes was. 
Enkele weken geleden belde hij mij daarover op en stelde aan mij de vraag: "Is 
de houtsoort Kwekkemeijer in Rekken en omgeving als naam voor de in het 
wild voorkomende populierensoorl bekend? En eventueel ook in de Duitse 
grensstreek?". Ik kon hem daarop geen antwoord geven. 
Inmiddels heb ik die voornoemde 'kwekkemeijers' ook aangetroffen aan de Hut-
tendijk in Rekken tussen 'Elfers' en 'Horstman'. 
Later schoot mij nog een uitspraak van vroeger te binnen aangaande de waarde
loosheid van de kwekkemeijers. Volgens Hottenhuis waren de 'kwekkemeijers-
boeske' nog te slecht om er de fornuispot mee te stoken. 
Wilt u bij gelegenheid in 'Old Ni-js' ooit een artikeltje wijden aan de plaatse
lijke benamingen van de hier nog in het wild voorkomende houtsoorten, zoals; 
gagel( posse), brem ( braom), bezewegge( een soort wilgen ?), warfholt ( ook 
een soort wilg) stoefeik ( knoteik), stoefwilg( knotwilg), akkermoalsholt( ong 
eikenhout t.g.v. looizuur werd het ook wel schelholt en klopholt genoemd). 
Mogelijk zijn nog meer ofwel andere benamingen hier ter plaatse bekend. 

Haaksbergen Jan H.J. Aarnink. 
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Wolfs in Amerika 
DOOI Cïeiiil Kluveis 

Als we vioegei als kindeien wensen hadden, waai on/c oudeis geen geld voor 
hadden, dan /ei mi|n inoedei wel eens om van hel ge/eiir al Ie /i|n "Wath moor 
tul den rieken ome uut Amerika kunip met een schip vol geld dan bu'we ok 
iieke en ku'we vanalles kopen " Want lang geleden was een oom van on/e opa 
Willem Wolls (1861-1936) naar Amerika veiliokken en we gingen er van uil, 
dal iedereen in Amerika rijk was en dal ze die rijkdom graag mei ons wilden 
delen 

Hel was in 1972, dat de bekende hibeigenaar 
lan Beskers /oals gewoonlijk aan hel weik was 
m de tuin van doklei Visser aan de Haaksberg-
seweg nummei 7, genaamd De Rietkamp Hi) 
/ag een dame uil de G IW bus slappen, die het 
huis mei het neten dak en de bijbehorende 
tuinman op klompen en met een blauwe kiel 
aan een mooi taleieel vond vooi een lolo 7e 
kwam aan de pi aal met de tuinman en kon 
hem, met wat moeite, duidelijk maken, dal /e 
Wilma Diena Wolls heette, uil Amenka kwam 
LU op /oek was naai haai familie Jan Beskeis 
luid ontleitussen met een oog ge/ien, dat mijn 
oom (ieiiit (Gerhardus) Wolls (1896-1975) uit 
de Hondevoort aan kwam wandelen en hel con
tact was dus snel gelegd Geuit Wolls loerde 
velschillende dagen met haai langs de lamilie 

1(111 li(\k(is en kwam ook bi| mijii oudeis in Boiculo, mi)n 
moeder was immeis /ijn /usler Wilma Diena 

weid geboien in 1904 en was kunstenares en tekenlerares van beroep Maar in 
de vi|ltigei laien was /e nog aan het Radclille Instituut gaan studeien en was er 
gepiomoveeid tot Doctoi in de natuuiwetenschappen 

In een bedankbnel aan de lamilie Wolls in Rekken gal /e een koite samenvat
ting van haar 45 dagen duiende culluiele reis Van Kopenhagen en Odense in 
Denemarken was /e , via Hamburg dooi Nederland, België en I uxcmburg 
gereisd Ze was daaina vanuit Fi ank luit in "a big 747 au plane" weer terug 
gevlogen naai Amenka / e veimeldde nog, dal /e op de leiugweg veischnkke-
li)k moe en 10 kg lichlei was Ol /e vooi dal laatste dankbaar was, werd niet 
veimeld 
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Fdiuilicporlrcl faiuilic Wolfs lüheif^cn. V.l.ii.i: Gcrril .hiii/.laii. I90I-I9H6, 
(Icriianliis/dcrnl. I,S96-I975. Jolumna Hcminka/Hcmna, IH93-I99I. Willem jr.J9()5-
I96S. Willem sr.JH61-1936. Hiirmiii(i Uemirika Wolfs-Ruiters. IH66-I954 en voor liiiiir 
sldiil Diiui Ileniiiii<i/I)iiui,l9()9- I9S4. de moeder van G.KIuvers. 

Enige tijd later kwam er nog eens een dame uil Amerika, Mary een zus van 
Wilma Diena, zij werd geboren in 1902 en toen ook deze mevrouw weer ver
trokken was, vroeg ik aan mijn moeder of de dames nog kinderen hadden en dat 
bleek niet hel geval te zijn. Dus ik nam aan, dat met hen de familie Wolfs in 
Amerika zou uitsterven. 

De geëmigreerde oom van mijn opa was Albreehl Marinus Wolfs, geboren in 
Eibergen op 16 januari 1X47 en zoon van Willem Wolfs en Berendina Bouw
meester. Hij trouwde in Eibergen op IS november 1X70 met Hendrika Nijkamp 
doehler van Marinus Nijkamp en Cieerlrui Ier Huurne. Op 19 december 1870, 
een maand na hel huwelijk, werd in Bibergen hun zoon Willem geboren en dit 
zal in Eibergen voor de nodige ophef hebben gezorgd. 

Door de trouw- en doopakten en de bijbehorende bijlagen in het archief na Ie 
lezen, krijg je wal meer inzicht in de achtergrond van hun doen en laten. Hieruit 
blijkt, dal Albreehl Marinus in de periode voor zijn huwelijk diende bij hel 5e 
Regiment Infanterie in 's Hertogenbosch. Hij kreeg op 19 oktober loeslcmming 
van zijn commandant om Ie trouwen, knap laat dus. Volgens de Irouwakte was 
Albreehl Marinus metselaar van beroep en omdat het toen economisch slechte 
tijden waren, zal hel hem moeite hebben gekost om aan werk te komen.(Hel was 
toen net als nu, gaat het slecht in het land, dan wordt er weinig gebouwd) Hij 
had daarom zelfs al een lijd in Lochem gewoond en gewerkt, maar ten tijde van 
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De Gmtestraal mei links hel huis waar Wolj's woonde. Opiiaiue uil liel hei^iii van de 
twintigsie eeuw. 

zijn huwehjk woonde hij in het dorp Eibergen op nummer 59. Naderhand werd 
dit gewijzigd in Grotestraat 20 en werd het bewoond door de famihe Willcmsen, 
die er hun schoenwinkel en werkplaats in hadden. In 1958 werd het pand afge
broken en werd er een meubeltoonzaal gebouwd door de firma Thesseling. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat Albrecht Marinus in Eibergen door de 
ophef rond zijn huwelijk en de geboorte van zijn zoon, een minder goede naam 
had gekregen en dus in de toekomst nog moeilijker aan werk zou kunnen 
komen. Als soldaat zal hij zeker niet bang zijn geweest en metselaars zijn nu 
eenmaal handige mensen, die met hun handen kunnen maken wat hun ogen 
zien. Bovendien zal hij zeker gehoord hebben over reeds geëmigreerde plaatsge
noten, die roemden over de mogelijkheden en vrijheden in Amerika. En hij zal 
dus gedacht hebben: "Ik redde mie door wal." 

Zowel de huidige Amerikaanse als de Eibergse familie Wolfs hebben geen idee 
hoe de overtocht is verlopen, omdat alle brieven in de loop van de tijd zijn ver
dwenen, onder het motto: "Door heure wie nooit meer wat van." Maar gelukkig 
heeft Hendrik Odink in zijn boek Kroniek en Volksmond van de Achterhoek 
hierover in het hoofdstuk - Landverhuizers in vorige ecuwen - het volgende 
geschreven: 



-31-

De Grotestraat in de jaren zeventig. In het midden de meubelzaak van Thesseling. Op de 
voorgrond 'Het gat van Eihergen', waar de atoomkelder zou komen, die nogal wal stof 
deed opwaaien, thans parkeerkelder 

Toch volgden hel andere jaar, daags na Eihergse kennis, (dus 22 september 
187IGK) reeds anderen: de Sikkings, Bruggers, Wolfs, Derk ten Hoopen met 
zijn vrouw, Batjen Tenkers en 5 kinderen. Tot Nijmegen, waar ook emigranten 
uil Neede en vooral uit Overijssel samenkwamen, werden ze met het "gevaar" 
(paard en wagenGK) weggebracht, daar ging men op de boot naar Rotterdam, 
om zich vervolgens voor de oceaan-reis in te schepen. Een familie-lid vertelde 
me, dat Frederik de Brugger, die ze weggebracht had, later steeds verteld 
had: "Ik brenge nooit gin landverhuuzers meer weg, ik wasse der dree dage 
kapot van, 't was gin welde dee uer deed gaon, ze waarn hier ok ge e me ebleve-
ne". Tussen Kerstmis en Nieuwjaar kwamen ze eerst in New-York aan. Met veel 
tegenspoed hadden ze te kampen gehad en groot gebrek aan levensmiddelen. De 
landverhuizers deden toch in die dagen hun eigen menage. Van eigen weite 
(tarwe) werd stoete gebakken en weer in de oven gedroogd voor men weg ging. 
Varkens werden geslacht, in de kuip gezouten en verder "alles nao rato". De 
reis zelf kostte 104 gulden. Deze voortrekkers vestigden zich op den duur in 
Louisville in Cleveland en het ging hen, na eerst lal van moeilijkheden te heb
ben overwonnen, goed en ze kwamen tot welstand. 
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l)e Jaiiiilic Wolfs in Amerika. V.I.ILK: Albrechl Marinus Wolfs (IS47-I922). Herman B. 
{IH76-IHHI), William {IH73-I954), Mary (IH75-1963), (Gerrit) John (im)-l96J), Hen-
drika Wolfs-Nijkamp (IS46-I9.U), Achter op de foto staat: ca.lHHJ, maar dit moet zijn 
IH<<() of /(%'/ want llerinan li overleed in IHHI. Ook f^ezien de leeftijd van John die hij 
llendrika Wolfs-Nijkamp op school :il. 

Albrechl Marinus Woll's en /.ijn vrouw llendrika vestigden zich inderdaad in 
Cleveland Ohio en vooral hel eerste jaar moet voor hen extra moeilijk zijn 
gcweesl. In 1872 was namelijk hun zoontje Willem overleden, dat anderhalfjaar 
daarvoor in liibergen was geboren. Zij zullen zich vaak hebben afgevraagd: 
"Woor bu'we an begonnen, is dit onze verdeende straffe?" Maar AM, zo werd 
Albrechl Marinus in Amerika genoemd, zat niet bij de pakken neer en verdiende 
goed door liard Ie werken als metselaar en later ais voorman. Bij diverse grote 
bouw|irojecten in Cleveland was hij werkzaam en hij maakte 's winters klom
pen, ais hij vanwege de vorst niet kon werken. Hij verkocht vaak meerdere 
paren per dag en diverse familieleden hebben thans nog een paar klompen als 
herinnering aan hem in de kast staan. Hij en zijn vrouw kregen de volgende kin
deren: William 1873-1954, Mary 1X75-1963, Herman B. 1X76-1X81, (Cierrit) 
John 1X80-1963, Harry B. 1882-1919, Diena 18X5-1904 en Albert 1897-1922. 
AM en Hendrika waren naar Amerika vertrokken om zichzelf en hun kinderen 
een goede toekomst te bezorgen en daarin zijn ze zeker geslaagd. Op de latere 
foto's is goed te zien, dat de familie Woll's goed geboerd had en toen Albrecht 
Marinus in 1922 overleed, liet hij onder andere drie woonhuizen na aan zijn kin
deren en vijl kleinkinderen. Het klompenmakersgereedschap werd na zijn dood 
geschonken aan hel Cleveland Museum. 
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Dczclfitc laniilic Wolfs In I9I).\ AchlcrsW liJ.Joliii, Mary, Willlcini, Ihirry. voorste rij: 
Diciui. vader Alhreelu Mcaliiiiis, moeder Hendrika Wolfs-Nijkainp. Aan de klednif^ Ie 
zien. i^ini; liet ze i;oed. viiidl Clerril KInvers. 

Hel was rond 1995, dat Karl lillis WoH's, geboren in 1922 en klein/oon van Al-
breeht Marinus Wolfs nu eindelijk wel eens wilde weten waar /ijn opa vandaan 
was gekomen. Hij had inmiddels in Cleveland Ohio en Kansas City gewoond, 
was inmiddels gepensioneerd en woonde sinds 1991 in Clearwater aan de kust 
van 1̂ 'lorida. lin als gewe/en ontwerper van elektriciteitseenlrales pakte iiij hel 
groots aan. Van de firma Halberts, een dubieuze leveraneier van stamboomgege-
vens, had hij voor 35 dollar 35 bladzijden ontvangen met de adressen van alle 
familieleden Wolfs in Amerika, Canada, Australië, Duitsland, Frankrijk, Neder
land (alleen al meer dan 750 adressen!!) en Zuid Afrika. Hij wilde er zeker van 
zijn, dat geen enkele Wolfs hem zou ontgaan. 
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Fato uit I99H: 
Karl Ellis Woljs, 
geh. 1922 
inel echtgenole Simone, 
geh. 1924. 

Denisc Woljs uil Amerika op bezoek hij Berlie Wol/s uil Appelscha mei dochler 
en jonge hond. 
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Oni Ic beginnen sluuide hi| een biiel aan een lO-lal lamihes Wolls in Amslei-
dam, maar niemand had gehoord van zijn opa Albiechl Mannus Wolls En hij 
realiseerde /ich loen ook, hoe weinig hi| van hem wisl Ja, opa was metselaar 
geweest en had veiteld, dal hi) spullen ovei de Duitse giens gesmokkeld had en 
opa maakte in Ameiika \ winters "wooden shoes" (klompen) vooi de Nedei 
landse immigianten en de havenwerkeis Maar meer wist hij eigenlijk met en 
van Nedeiland wist hi) helemaal niets Kaïl Wolls gal dus hel zoeken naar zijn 
verre verwanten op Maai zijn neel David, eigenaar van een IT bediijl, wist een 
betere manier en via internet kwam hij in contact met Bei lil Wolls in Appelscha, 
achlerneef van de schrijver Deze wist van het vertrek van Albiechl Mannus 
naar Amerika en zo kwam Karl Wolls na jaren in contact met zijn bibergse 
familie en kwam zo wat meer te weten over zijn opa en zijn vooigeslacht 

Op 15 septembei 2005 landde Denise Wolls na een bezoek aan de ohcstaat Abu 
Dhabi, op Schiphol Ze is de dochtei van Kaïl bllis Wolls, is als ingenieur/junst 
werkzaam bi) Exxon-Mobile en hoopte wat meer aan de weet te komen over het 
land dat haar overgrootvader in 1871 had vei laten Na Nederland op een Ameri
kaanse manier te hebben vcikend en ook de lamilie in Appelscha Ie hebben 
bezocht, vertrok ze diic dagen later weei naai huis, bestemming Houston Enke
le dagen later hoorden we, dat Houston moest worden ontruimd in veiband met 
de naderende orkaan Rita En het was weer net als in 1871, want weei maakten 
Nedeilandeis zich zoigen ovei lamilie in dat veiie Amerika En toen wc na een 
week hooiden, dal de schade aan hel huis \iXn Denise meeviel, haalden we weer 
opgelucht adem, net als in 1871 

Bronnen Gelders An linf Arnhem 
Oostgelders lijdschiill \(H)I C/enealoiite en Boerdenjonderzoek 
Famdiearc hief Wolfs in Rekken en Clearwalet 11 USA 
Riet en Wim Wol/s m Rekken 
Hendiik Odiiik Kionuk en Volksmond van de Gelderse Ac hieihoek 
Bert Smeenk, hi/ neet wie waar \ toeter vi oonde m Lihergen 
Historisch Museum De Scheper zij stelde de oude foto s viin 
Eihergen beschikbaar 

Met dank aan higiid Wolls Ainhcm die bovenstaand verhaal m goed Engels 
vertaalde vooi de lamilie overzee En vooral aan Kaïl Elhs Wolls die de inioi-
matie over Albrecht Mannus en zi)n gezin op papici zette en al zi)n oude loto's 
schonk aan de schrijver om ze te bewaren voor het nageslacht 

Ainhem apiil 2007 Geriil Kiuvcis 



-36-

Huiselijk laj'ereehje hij boerderij Lovink van de Stampert, thans Halseweg 20, Doetin-
cliem. Twee hoeren, bezig hun z.iehl te haren, moeder schilt de aardappels, jongetje zit te 
lezen. 
(collectie oudheidkundige vereniging Zelhem, overgenomen uit Oud Achterhoeks Boe
renleven in Beeld, hlz. II. Uitg. Gherre te Gaanderen ,1989). 



M 

Scheppels Mankzaod 

Jagen 
Jagen - ikjage, hiejog, heejog (]Oüg) hee het ejog ( gejaagd) 
Hee jog der wat af op zien nieje fietse 
Hoovolle kilometers zol hee dissen maond wel atejotht hebben op /icn motoi'^ 
Hee |og oew de zenuwen op 't het ( de zenuwen op 't lijt) 
Jagers gaot in de wintei op jacht naor wild en opgreuiende jonges gaot op jath 
achter de vrouwleu an 

Afjacht 
Daoi lop hiei al een hortjen een vremde katte um de poste Pas op, daj cm neet 
anhaalt Wi-j mot 'm afjach geven (we^agen) 
"Den Derk van Jans", zci Dientjcn "den lop miej dl vols te lange achter de 
rokkc an 't Henk mic) de kaelc oei Hoo kan 'k den atjach geven, dat e neet 
weer kump ^" 

Jachterig 
Doo toch neet zo jachlcng, de weicld is neet laozcnd emaakt (ge)aagd) 

Dikke, niet dun, warm vet, genoeg 
Den jas is miej vols Ie dikke met dit weer 

"Wol lej met dit weer zeek wadden met zukke dumie klere au en owwen 
bloten hals "^ Doot maor een dikken dasse umme" anders sleet oew de 
koldigheid noi> op 'n hals" 

Moodei zetten een giote panne met stamppot op tafel en zei "Zo, noo koj ow 
lekker dikke etten (meer dan verzadigd) Doot ow beste,laat er miej neet met 
Zitten " 
Jan had zich stieperdikke egetten, de bokse spannen 'm um de boek (buik) 

Haren, sliepen (slijpen) 
De boer bekek zich de zicht (sikkel) met kennersblik en zac Dee zicht is \ols 
te dikke, daar koj zo neet met maeijen Dee mo'k eers ni-js haren " Dus hee pak 
ken de haarhamei en 't spit van 'n haok, sloog 't haarspit in de grond en begon 
te haicn (Mei een hamei de snede van de zicht of zeis dun (scherp) mdken op 
de vldkke bovenkant van hel hdidc i|zeien spit Dat haicn was een stukje vak 
werk 
Ander geiccdschap weid dltied esleppcn op een sliepstecn 
Wdt heb ik vdke de sliepstecn motten didcien veui mien brcui den timmermdn 
Wds, at er es weer een beitel slee was ewodden (bot) 
Heel vake mos de vrouw de sliepstecn draeien, zo zeg een old veisjcn 



-38-

Wat kan hm nu I Iciuiuio cloon ~c kan nu I spiiiiu n oj luu icii 
Wal kan Idiiiiid hiiiiKio dooii ( kciii (h slu pstu n dnu un 

Schorenslicpcrs, wannenlappers 
Zo al en too kwam dei een sclierenslieper langs de deure um de scheren te slie
pen, want dal was een vak apail Maoi de scheicnsliepei wodden dei mei iieke 
van 
Een andeie gioep waain de Wiinnelappeis, dee kwiunmen langs um te /een ol de 
wanne ok opelapt mos wodden Ze konnen vake ok stule matten 
Schercnsliepeis en wannenlappers waain neet eig in tel bi ) de gevestigde boe
ien en boigeis 
Mien moodei had as vaste aniwooid, at iemand liep te schelden "Schelden doot 
scherensliepeis en wannenlappers" 

Marskraomer en hoonderkraeiner (kramei en kiemei) 
Ik heb in de cnsisjaorn I9'̂ () - 1940) nog met emaakt dat ei allerhande leu met 
koopwaar langs de deure gingen Maiskiaomeis met een kolterken vol klein-
gocd veur mooder de vrouw, naeigaoin, spelden, ellestiek, hooi spelden en /o'n 
grei 
Andere koopleu langs de deuie gingen met de pak lond Dat waien de lepkes-
keerls, okwal todden eneumd Dee vei kochten veuial lappen met weel lontjes, 
dee 7e in de labiiek in Iwente goedkoop konden inkopen en ok weer tegen een 
laege pries van de hand konnen doon Fen goeie naeister kon daor van alles van 
maken veui de kindei ik /ee nog veui mic| hoo ' lansen de Pak" en Reerink oet 
Reuile eui pak in de kamei op de giond oetstallen Meestentieds veikochten /e 
wal wat W I J kiegen net veui den ooi log nog een katoenen /wempak Het 
enige, da'k ooit heb ehad Van /wemmen is nooit wat ekommen 
Eibergen kennen de gebr Frank in eur statige pand an de Grolestraote Dee had
den een gioothandel in textiel en éen van eui tweeen Sally, was vake met /len 
pak de boer op t Hel um met /len viouw Jenny 't laeven ered, want Biummel-
huus in Bentelo, één van eui klanten gat eur in 'n oorlog 2,5 )aor onderdak 
Nao den oorlog waarn der gin marskiaomeis ineei Ze h.iddcn vast weik evon-
nen ol wisten een eigen winkel Ie kiiegen 
Fen andeie gioep koopluu waain de hoondeikiaemeis Die kochten hoondei op 
bi ) de boeren en vei handelen die vake an slachthu/e In Eibergen kennen wi ) 
o a Kippen-Grie/en en Moorman 

Wat in de marse hebhen. 
Een kiaom is van ooispiong een atgeslotten ruumte onder een tent/eil Daormet 
in velband ston het woord kiaom van "in de kiaom liggen" een algcslotten 
luumte wooiin de vrouw mos bevallen 
In zo'n kiaom op stiaote stallen de kiaomei /len waien oei, dee te in een kollei 
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' " ^J ^ ^-r-r- C.O^^yen J>tark>sfr„t ̂ _ _ ^^ _ 

Vinl Ril» u'lhandel vd Nooidaa. Iieienlniis \an Heiman Piakke. lalei .1 WC lei 
Ihaak. lliain miiseiiin De Sdiepei. deide pand van rechts hel woonhuis van de jainilie 
l'iaiik, daaiaduei winkelpand van Oldenampsen. De overige panden, o a boekhandel 
Hemen, :iin inmiddels aji>ebioken Ansa hikaail ml 1904 ((oll ./oh /iaake) 

Monmnentendag 2002. /lieina 'Koopmansgeest'. Anion /eilmine mei de kiepe (mars) 
op de rug en Gerne te Velthuis die in de rol van 'Poldeidieke'haar waren ie koop aan
biedt in de kinderwagen m het eentrum van Eibergen. De dames /'loois en Hemen kij
ken i;eainiiseeid toe /)e kooplust viel tes>en (/'OIo /i W Wesselink) 
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(inaisc) bi-| /ich hadde Wie volle waien kon oetstallen, had heel w.it in /len 
niaise \\n /o is het spiekwooid ontstaon "Hee hel heel wat in de marse" (hee 
kan heel wat an) []n van spulletjes, dee neet m de kiaom heurn, kwam het 
ge/egde "Dat kump neet in de kiai)m te passé" 

Drammen 
Naoi den moj neet luustein, den hel allied wat Ie diainmen, daoi kan e niks an 
doon, hee het den diani lek ( hij /euil altijd) 
Iemand die altijd /it te /euien wodt ok wal een dramkouse ol een diamkonte 
eneumd 
En dan wodden dei wal es tegen um ol eui e/eg "Hol toch op, wat heij toch an 
dee diammeneje'" 

Greun (groen) Wit en Zwart 
Vroggei as jonges reupen wiej oniiejie iippels VA\^ de beume Dee waiiin nog 
greun en smaken /oer, neet lekkei 
Ik wa//e veurige wekke biej de kaesboer en den vioog oi ik een stuksken 
"gieune" kae/e /och ik /ag niks gin gieuns en ton wees e mie een stuksken an 
Ik /egge "Dee is neet gieun, die is wil" "la" /eg e,"maoi dat heet /o, dat is 
jonge kae/e Dee moet nog nepen" 
Studenten dee pas begint mot ontgieund wodden 
Wie greun is, wet nog van niks Hee is nog /o greun as gres. 
Cjieun hel dus betekenissen, dee soms niks met een kleuie te maken hebt. 

ük wil IS neet allied wit Wilmensen in /uud-Aliika bunl neet wit Wiej hebt m 
de staeden witte en /walle scholen De wille kindei bunl neet wit en de /watten 
bunl neet echt /wal van kleuie De witte Hessen in de glasbak bunl ok neel wit 
Dat neume wiej maoi /o 
Gieun IS good, lood is loul, wit is good, /wait is lout 
Der IS wit geld en /wart geld, maoi met de kicure hef dat niks te maken Wit is 
wellig veikiegen, /wait neel, maoi 'l /walle ciicuit is groot.. 
Koojc wien is lood, maoi wille wien is blank en neel wil 

Kot (kort) 
Rotan (kort kort aan) 
Bi-j den klomjienmakei hebt /e een al"kot/age um de holtblukke op maole af te 
/agen 
Holt kol maken (houtjes hakken vooi de kachel) 
Dal was kolaii, daoi haj /owal een ongeluk ekiegen In 't veivolg bettei oetkie-
ken 
Hee IS allied nogal kolan (diillig, ongeduldig) 
Ik mol um allied koliioilen, andeis hel e /len geld vols Ie viog op Hee koch 
vols Ie geeine Wal e /ui, wil e allied meiene hebben 
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Lckken, lekkasic. 
Wie| hebt lekkasie. Waor /ol die lekkerieje vandan kommen.? 
Lek mien 't vesjen. 
Den keeri, da's ter ene van lek mien "1 vesjen, ij kont ei niks opan van wat e 
veitell. Zo ene neumen /e ok wal "Jan Lek mie 't Ves|en". 
Lekken  ik lekke, ij lekt, hee lekt, hee hel de panne oelelekt. (likken hkte

gelikt) 
"Wat smek dat taait|en lekker, ie) /ollen ow de vingers der biej aflekken." 
Daor stonnen /e weer biej de bushalte mekare al te lekken, der kwam gin ende 
an. "Den afgelekten hooi" ik neet", dat was een deerntjen dat al heel wat jongens 
had ehad. 

Sloeken (slikken). Slokdarm 
Sloeken is een staik werkwooid met klinkerverandeiing in de stam. 
Ik sloeke, iej sloekt, hee sluk, hee slok, wiej hebt eslokken. 
Ik hebbe pillen, dee mo'k in ene kere deursloeken. 
Den armen sloekerd köj neet met niks wegstuurn, den hel'een betjen hulpe hard 
neudig. 

Slikken-slikkcri-jc. 
Slikkeren kump van slikken. Herhaald slikken. 
■Vrouwieu holt vake nogal van slikkern. (Snoepen). Hapje vooi hap|e dooishk

ken, 
Wiej kregen in de winkel vrogger vake wat slikkerije met veur onderweg. 
Op shkkeiije koj lekker sabbelen, en dus vake sloeken, veurdal 't balletjen op 
was. 

Soe/.en en broe/x'n. (sui/en en bruisen) 
At 't m mei eiaegcnd hel en 't is warm weer, dan gieuit alles, dat 'l soest, 't 
broest de grond oei. 
't Deeg in de panne ging /o hard rie/en, 't broe/en zowat de panne oet. (riezcn= 
rijzen) 
Soeze ofzoeze ( een ongeordende massa) 
Ik mot neudig naoi den kapper, 't haor is miej vols te lange, ik kan dei niks met 
geworden, der zit gin beslot meer in ,'t henk mie an ene soeze um de kop. (Len 
dikke bos haar, die ongeordend om het hoold hangt). 
Onze appelboom zat zo vol bleuisel, 't was ene zoeze van bloomen. 
Vraoge: Is dit wooid in Eibergen bekend? 

Vrie/en-vrusterif» (kouwclijk) 
't Vrus boeten dal 't kraakt. 
Ik vule miej de leste lied toch zo vrusterig. Wat zol ik toch ondei de leden heb

ben? 
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A) gaol collectedn, mo| wal optimistisch wae/en, want "I kan ow hiei en daor 
lillek op den emmei viie/en ('t Valt tegen) Waaisthi|nii)k ontstaan, omdat ei in 
Apiil nog wel eens nachtvorst is, wat |e met meei vei wacht 

Wies- onwies. 
Bun ie| wal good wies'̂  
"Den bokse is op /o'n hoop plaatsen veisletten, daoi kan k gin wic/c dinge 
meer met beginnen", zae mien vrouw 
"Piaot toch neet /o'n onwie/e taal" 
Maoi onwies kan ok posliei veislaikend wae/en 
"Hoo was 't conceit'" "ünwies mooi", was 't anlwooid 

Dit IS 't veur disse keer Der is nog wal meei, maoi ik laote 't ei bie| Volgende 
keei wielei 1 aot 't ow allemaole good gaon 

Eibarge, mei 2007 Hennie Wesselink 

Tel 0545-471866 
e-mail wessl879planel n I 
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As kleine jonge was ik vrogger en net 
as .lapie later, volle biej Maoten Hanna. 
Door koj good waen. Hanna was een 
mense dee nogal drok in de piaot was. 
Dorus was nogal röstig en den olden 
Gerrad was een betjen nolTelig. 
Op ne meddag zatten Dorus en Gerrad 
in de veurkökken met 'n stool achterao-
vcr eleund an weerskanten van "t 
t'enuus te slaopen. Beiden hadden ne 
handdook, dee daor an ne spieker hing, 
aover de kop, anders konncn ze 't med-
dagsliuipkcn neet doon vanwaege de 
vliegen, want door zag 't er zwart van. 
Hanna slon boeten an 'n waskeldraod 
met Otten Jans te praoten. Olten Jans, 
meestal in ne greunen kiel, leunen dan 

Dcmcinve Maown. vvonm.i; van <U'Jawi- '^5^^" "^ ekelboom en was dan met 
lil' Nijhuis aan cU' Slemphutterwcn 17. Hanna 't niejs an 't oetwisseln. Hanna 
(Foio Maarten Wcssclink) koj van wietn al heurn praoten. Opens 

zeg Otten Jans: "Hanna, dreij ow es 
umme, daor kump allemaole damp oet de kokken". Hanna dreijen zich umme en 
zae: "O Here God, 't fenuus steet in brand". Hanna rennen op hoes an en sprong 
dwars aover 't gottengat hen. En jao beur, ton ze in de kiikkcn kwam, kon ze 
bienao gin hand veur ogen zeen. Ze ging gauw biej de pompe een kanne water 
haaln en dat wodden baoven op '1 veur esmetten. 
Too koj zeen wat er gebeurd was. Hanna was neet nauwkeurig met 't boesken-
holt in 't fenuus te stoppen. De ringen van 't fenuus konnen der nooit good 
opeleg wodden. Daor stok altied een hoop boeskenholt tussen de ringen deur en 
dee waarn noo in brand evlaogen. Maor jao. endeleks was 'l veur oet. Smoken 
deed 't nog wal. Dorus en Gerrad waarn natuurlijk ok wakker ewodden. En 
Otten Jans mos natuurlijk ok elïen kieken. Maor Hanna reep: "Noo gaot ieluu 
allemaole hen, ik redde miej wal." 
Ton 'n smook zo'n betjen weg was etrokken, ging Hanna weer wieter met eur 
wark. Ze deed eersl 't gebit oei de mond, dal passen in dee tied nog neet zo 
good, en lei dat in 't mendeken biej 'l slopgood. 'l Was maor elïen en iej zaggen 
't hele gebit neet meer liggen, 'l was zwarl van de vieegen. Dorus ging naor de 
daele um de mangels te schrapen veur de beeste. Dorus was nogal secuur en hee 
maakn de mangels zo mooi schone, dat de beeste 't water oet de bek leep. 
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Gerrad ging naor de fenuuspotkamer mei Prins 'l bundjen uni eerpels te kokken 
veur de varkens, 't Hundjen Iae allied zo kort biej 'n hakpaoi, daj bange mossen 
waen, dat 'n start inekort wodden. 
Dat Gerrad een betjen nolTelig was, had ik al ezeg. Ne kere zat Gerrad boeten en 
zae tegen Hanna: "Waor is mien kruwagen toeh ebleven, den zölt de jonges van 
Kleinstal wel meienommen hebbn". "Aeh Vader", zae Hanna, "iej zit er jao 
baoven op!" 
's Aovcnds, kot veur 't slaopen gaon, wodt er allied ne rozenkrans ebaed. Ger
rad, Doms en ikke lagen dan op de knecne op de potlandervloer en Hanna leep 
dan hen en weer van de k()kken naor de kamer en van de kamer naor de kokken. 
En ze baeden allied veur. "Gegrüssl seist Du Maria"enz., enz. Doms was met de 
strofe nog neet klaor, of Hanna begon al weer met : Gegrüssl seist Du 
Maria"enz. 

Daornao mos ik weer op hoes an. Het was boelen hartstikke duuster, ie zaggen 
geen hand veur ogen, want door brannen nargens een straollanleerne. Ik was 
allied een betjen bange, want daor biej üllens in 'n goordn ston nc riege knol-
wilgen zonder lekke en dal lekken net van dee keerlsköppe. As ik d'r op an leep, 
fluiten ik hardop, maor as ik der veurbiej was nel in "n boehte van 'n goordn, 
dan leep ik zo hard as ik konne en was ik bliej dal ik weer in hoes wazze. Hn zo 
zag ne dag biej Maots d'r oei. 

'n Volgenden dag ston der nog heel wat te gebeurn. Slats Truu oei Wenlerswiek 
mos in Grolle opehaald wodden van de Gelderse Tram. Zee bleef dan een paar 
dage biej Maolens. Dat ophaain ging dan gebeurn met een langen platten wagen 
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niet t peeid di veui Vos was neet een v,m de vlotsten Dan iiiaoi iets vioggci 
weggaon van hoes 
Op 'n wagen wodden ne gioten leelen stool neei e/at, waoi Slats liuu in kon 
zitten Ik inogge met naor Grolle en dat von ik wal mooi 't Peerd wodden inc-
spannen en daoi ging t lang/aam op GioUe an 
Ondeiweg was Toone Beeintsen nog met de grintweg an 't opknappen Oet 'n 
barm wodden een paai plagggen estokken dee dan in de gaele van de giinlweg 
wodden esmettcn 't Ging neet vlot met Vos veur den wagen en Dorus leep dan 
wal Kom Vos veuioet' maoi dat heelp neet volle Doius had wei ne /woppe 
bie| /ich dec hici e dan ai en too baoven t peeid maoi t leei van de /woppe 
kwam nooit op de lugge van t peeid teiethte 

Endelek wa//e wiej dan in Grolle Wie dieien veur bakker Wissink langs en 
stoppen dan veui 't postkantooi F n daoi kwam de bussc an Met muite kwam 
Stats Iiuu dl oet /ee wodden eholpen dcui den chaulieui Maoi ton mos /e nog 
in 'n slool op de wagen, maoi met voile muite lukken dat ok nog ie kont oe 
veursatelln, wat veur 'n mooi gc/iehle as dat was Ne olde tante in 'n baalschol-
dook met ne mooie knipmutse op in ne groten rcctcn stool op ne platten wagen 
En ton gingen Ddoius en ikke met Tiuu naoi n Holleihook hen Ik was tiou 
wens allied bliej, dat /e weei leiugge mos naoi Wenterswiek, want t was nogal 
ne slrabante Tante 

Gert Slailman, Zecwolde 
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Historische Kring Eibergen 
Rekening van baten en lasten 2006 

Baten Lasten 
Contributie 
Losse verkoop 
Boek "Berkel en 
Slinge" 
Rente spaarrekening 

Excursie 
Monumentendag 

Totaal 

€ 1 4 308,00 
9012,14 

634,30 

398,80 
372,55 

€ 26.817,99 

Old Ni-js 

Boek 'Berkel en 
Slinge" 
Bestuurs- en 
administratiekosten 
Excursie 
Monumentendag 
Vergaderkosten 
Website 
Kerstattenties 
Kerkruitjes Oude 
Mattheus 
Diversen 
Voordelig saldo 

Totaal 

€ 7 316,33 

7 352,44 

2 254 45 

425,50 
372,55 
348,75 
161,15 
361,80 
500,00 

442,82 
7 282,20 

€26.817,99 

Balans 2006 

Rekening 
3164 48 095 
Rekening 
3164 226 470 

Totaal 

€ 325,55 

24 562,33 

€ 24.887,88 

Reservering 
Computer 

Eigen vermogen per 
31/12-2005 
Voordelig saldo 
boekjaar 

Totaal 

€ 1 000,00 

16 605,68 

7 282,20 

€ 24.887,88 

Begroting 2007 

Contnbutie 

Losse verkoop 

Rente 

Filmfestival 

Totaal 

€ 14 000 

600 

300 

100 

€ 15.000 

Old Ni-js 
Verzendkosten 
Bestuurs- en 
administratiekosten 
Vergaderkosten 
Excursies 
Website 
Monumentendag 
Kerstattenties 
Diversen 

Totaal 

€ 1 0 000 
1 000 
1 200 

500 
400 
300 
400 
400 
800 

€ 15.000 
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Prijslijst boeken H.K.E. maart 2007 

De Höltcr - G. Odink € 7,00 

Deel I - Kom vanavond met verhalen - E.H. Wesselink € 12,00 
Deel 2 - Kom vanavond met verhalen € 14,00 
Deel 3 - Kom vanavond met verhalen € 15,00 

Waarvan 150 st. in archief bij E.H. Wesselink 

Bocrenwerk - schrijverscollectief € 7,00 

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

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

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

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

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

(beperkt leverbaar) 

Folklore / Vroomheid in Berkeiland - H. Odink € 6,00 

Veldnamenboek (beperkt leverbaar) € 18,00 

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

Tien man en tachtig gulden (CNS) - E.H. Wesselink € 5,00 

Leven in Geleende Tijd € 16,00 

Leon Hanssen over Menno ter Braak 

Land van Berkel en Slinge - Jan Wabeke € 20,00 

Old Ni-js losse nummers (I t/m 7 niet meer leverbaar) € 3,50 
Wie belangstelling heeft voor één of meer van de/e uitgaven kan gebruik maken 
van het beslelbiljet of/ich telefonisch in verbinding stellen met Dick Somsen, 
Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel. 0545-472517. 
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llistorisclic kriiij^ Kil)crm'ii. IU-stcll)il.jct hoeken. 

Aan Oiek Somsen, Maliumse Molenweg 2^, 71^2 Al l'ibeigen Tel ()'i4'S-472'i 17 

Ik heb belangsleiiing vooi tie volgende uilg<ive(ii) uil tie li|sl veiineltl ni tie/e Okl Ni |s 

Mqn atiies is / 

( 

Na.uu hantltekening I 

Historische Kriii^ Kibcr^cii. Ledenweiriiclie. 

Aan Dick Sonisen Malliimse Molenweg 2^, 71S2 Al 1-abeigen, lel ()54'S472Si7 

Ik geel als nieuw lit! \.in de llisloiische Kiing I ibeigen tip 

Naam 

Adies 

l 'osln)de en [ikialsnaam 

Ik kies als piemie het btiek ' De Htillei (getliclilenbundel) van d Odink 
' l't)lkloie en Vit)t)iniieid m Ucikelland 

(ovei schri|ver Hcndiik Odink t.g.v diens lOOc gebtuiiledag in 1989) 

■•■ Dt)oihalen tie naam \an liel boek tial mei geko/en woitlt 

Mi|ii naanr 

Atlies-

PtisiLtitie en Woonjilaats: 





!-,| " .Jri'^f 4:1... 1.'"^ 
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A^^Kl^MBf -
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^IsaaitiJiïMai^MiatMMKv -vivHMmsiiaiütHNSRsuNiaerataini 


