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Van het Bestuur 

Korte impressie van de excursie op woensda}» 13 juni 
Prachtig wcci, inteiessante leisdoelen boeiende londleidingen en een perfecte 
organisatie De commissie, die het )aaiii|kse HKL uitslap)e had samengesteld, 
kijkt met heel veel ple/ier en voldoening terug op de excuisie en de luim vijftig 
deelnemeis eveneens, ge/icn de leacties 
Eerste leisdoel was de mooiste synagoge van Ncdciland en die staat in Ensche
de De in 192X gebouwde synagoge is na de giote lestauiatie in 2002, pas sinds 
2004 opengesteld voor publiek De gasten uit Eibergen werden in twee groepen 
rondgeleid door zeer deskundige gidsen, die tekst en uitleg gaven ovei onder 
meci de symbolische veisieiingen, de mo/aieken, de voorstellingen van de 
gebrandschildeide lamen, de joodse sjoel en de andeie veitiekkcn en beziens
waardigheden in het gebouw 
Na een kop koffie weid de reis voortgezet en bracht de bus het gezelschap in 
Bentheim, waar het kasteel werd bezocht Ook hier weiden de bezoekers in twee 
groepen londgeleid dooi een Nedcilandstalige gids en eentje in het dialect van 
de grensstreek, dit voimde oveiigens geen enkel probleem Niet alleen het inte-
iicui van het kasteel weid bekeken en bewonderd, ook buiten was ei nog zo het 
een en ander te zien Aan de voet van het kasteel weid in restaurant Fuistenhof 
een kolliepauze gehouden met een royale keuze aan diverse Deutsche Kuchen 
Daarna weid de bus weei opgezocht en ging het lichting Alstatle, waai in 
restaurant Haaimuhie genoten weid van een uitgebreide en zeei smakelijke 
soep- en bioodmaaltijd Rond 19 ^0 uur aiiiveeide men weer in Eibeigen na een 
leeizame en welbestede dag 
Na een kop koflie werd de leis vooitgezet en biacht de bus het gezelschap in 
Bentheim, waai het kasteel weid bezocht Ook hiei werden de bezockeis in twee 
groepen rondgeleid dooi een Nederlandstalige gids en eentje in het dialect van 
de giensstreek, dit voimde overigens geen enkel probleem Niet alleen het inte-
iieui van het kasteel weid bekeken en bewondeid, ook buiten was er nog zo het 
een en andei te zien Aan de voet van het kasteel weid in lestaurant Fuistcnhof 
een koffiepauze gehouden met een loyale keuze aan diveise deutsche Kuchen 
Daarna werd de bus weer opgezocht en ging het lichting Alstattc, waai m 
lestauiant Haarmuhie genoten werd van een uitgebreide en zeer smakelijke 
soep en bioodmaaltijd Rond 19 ^0 uui aiiiveeide men weer in Eibergen na een 
leeizame en welbestede dag 
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Boerderij "Peppelenhosch". In het midden staat Crisse ten Brinke, zuster 
van de toenmalige eigenaar. Er is weinig gespaard gebleven. 

Heruitgave stormranipnummer 
Onder de titel De cycloon van 1 juni 1927 verscheen in 1987 van de hand van 
B.H.M, te Vaarwcrk, J. Baake en anderen een themanummer van Old Ni-js over 
deze stormramp, die een spoor van vernielingen trok door de buurtschappen 
Voor-Beltrum, Avest, Hupsel en Olden Eibergen. Aangezien de Historische 
Kring destijds beduidend minder leden had dan nu en de oplage dus veel kleiner 
was, bekijkt het bestuur de mogelijkheid een heruitgave van dit interessante the
manummer te realiseren. Uiteraard geschiedt dit in overleg met de auteurs van 
destijds. Met gebruikmaking van moderne technieken stellen wij stellen ons 
voor een eigentijdse uitgave het licht te doen zien, waarbij de tekst behouden 
blijft, misschien hier en daar uitgebreid met wat ander illustratiemateriaal. 
Voorts wordt het boekje gecomplementeerd met een artikel van L.A. van Dijk, 
met daarin opgenomen onder meer artikelen en verhalen van ooggetuigen, zoals 
die na de ramp vooral in de regionale kranten hebben gestaan. 
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Monunientendaj» 8 september 2007 
Thema twintigste eeuwse monumenten. 

In Eibergen bent u welkom in het voormalige gemeentehuis aan de Grotestraat. 
De kapitale villa werd in 1906 gebouwd als ambtswoning voor burgemeester 
Smits, die het in 1924 legateerde aan de bevolking van Eibergen. De villa kan 
bogen op een rijk interieur, dat u kunt bezichtigen aan de hand van een informa
tiefolder met tal van aardige historische wetenswaardigheden. 

Eibergen beschikt over twee Mattheüskerken, die beide geopend zijn. In de 
Oude Mattheüs is onder de naam Saluut aan Wim Izaks een expositie ingericht 
met een aantal schilderijen van deze in 1950 geboren en in 1989 overleden 
Eibergse kunstenaar. In de laatste tien jaar van zijn korte leven heeft hij zo'n 
1500 kunstwerken geproduceerd. In het tegenover de kerk gesitueerde museum 
De Scheper is een collectie gouaches van zijn hand te zien. 

Aan de Nieuwstraat heeft de schitterend gerestaureerde boerderij Reimelink de 
deuren gastvrij openstaan. Het pand is in gebruik als dagopvang voor mensen 
met een beperking van de Stichting Estinea. Er is een thee- en koffieschenkcrij 
en een winkeltje met veel verrassende, creatieve en grappige cadeaus. 

In Mallum draait de watermolen de hele dag op volle toeren en in Rekken is de 
Piepermolen voor bezichtiging opengesteld. 

En als u dan loch in Rekken bent, neem dan eens een kijkje op de begraafplaats 
Rustoord aan de Van Ouwenallerlaan. Het kerkhof werd in 1918 in gebruikge-
nomen, maar dreigde een paar jaar geleden te worden geruimd. Dat werd voor
komen door een aantal Rekkenaren met de oprichting van de Stichting Begraaf
plaats Rustoord Rekken. Met de hulp en inzet van veel enthousiaste vrijwilligers 
oogt de begraafplaats nu mooier dan ooit tevoren. De begraafplaats is de hele 
dag toegankelijk, maar tussen 14.30 en circa 16.00 uur wordt er een Open Mid
dag gehouden en zijn er mensen aanwezig, die nauw bij de renovatie betrokken 
zijn geweest en er van alles over kunnen vertellen. Sinds kort is het zelfs weer 
mogelijk -onder voorwaarden- er te worden begraven. 

En lest best. Bij de VVV aan de Kerkstraat is een aardige fiets- en wandelroute 
verkrijgbaar, die u langs alle beelden en kunstwerken leidt, die ons dorp rijk is. 
Bij de Beeldenroute hoort een boekje, waarin tekst en uitleg wordt gegeven over 
de makers en waardoor zij zich lieten inspireren. 
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Welkom in de villa Smits 
Een kleine handleiding voor een rondgang. 

Let bij binnenkomst door de vestibule, met rechts een kleine wachtkamer, op de 
deurkozijnen met fraai houtsnijwerk. 
In de burgemeesterskamer, oorspronkelijk de eetkamer van G.H Smits, bevindt 
zich een mooie schouw met tegeltjes waarop taferelen uit Bijbelverhalen. Vooral 
de verhalen uit het oude testament zijn rijk vertegenwoordigd. 

Die Stadt Eibergen Ao 1662 
Let op het gebrandschilderde ruitje voor één van de ramen. "Die Stadt Eiberge 
Ao 1662" is een geschenk van mevrouw E.H. Ledeboer-Smits, een nichtje van 
de burgemeester. Het is het enige voorwerp, dat eraan herinnert, dat Eibergen 
ooit een stadje was of genoemd wilde worden. 
Wini Izaks. 
Tegenover de schouw een groot kleurrijk schilderij van de Eibergse kunstschil
der Wim Izaks. Hij gebruikte veel verf en de grote haast, waarmee hij schilder
de, is ook kenmerkend voor zijn schilderijen. 
G.H. Smits. 
Na binnenkomst in de hal rechts het portret van de stichter, burgemeester G.H. 
Smits. (1861-1924). 
Tussengang. 
In de tussengang naar het nieuwe kantoorgedeelte is een driehoekige steen inge
metseld met het jaartal MDCCCLXX (1870), het jaar, dat de oude school naast 
het kerkplein in gebruik werd genomen als gemeentehuis. 
Zijgang. In de gang naar de achterdeur bevond zich vroeger links een keuken 

met bijkeuken van 6.85m x 4.00m. Er tegenover bevindt zich de kelderdeur naar 
een kelder met gewelf. Na 1924 woonde hier Stomps, de huisbewaarder, bode 
en opzichter van gemeentewerken. 
Muurschilderingen. 
In de hal en het trappenhuis zijn mooie figuratieve muurschilderingen in zachte 
tinten op muren en plafonds aangebracht. De bekroning is een mooi rozet op het 
plafond boven het trapbordes. 
Trappenhuis. 
In het bovenste raam het wapen van Eibergen in de kleuren blauw en geel. Daar
onder uit 1948 vier ramen, die de toenmalige economische pijlers van de 
gemeente Eibergen uitbeelden: de landbouw, (tweemaal), de textielindustrie van 
Ten Cate en de leerindustrie van de fa. Prakke. 
Op het trapbordes de bustes van koning Willem III en zijn gemalin Emma. 
Verdieping. 
Vroeger een slaapkamer boven de eetkamer en twee slaapkamers boven de suite. 
Aan de voorzijde een tussenkamer. 
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Verdieping thans. 
Boven de eetkamer en de suite drie wethouderskamer, aan de voorzijde een 
groot raam uit 1929, een herinnering aan het 75-jarig bestaan van de drijfrie-
menfabriek van de gebr. Prakke. Daaronder het portret van de gebroeders Jan E. 
Prakke en Herman Prakke t.g.v. het 100-jarig bestaan van de fabriek. 
Nog een keer Wim Izaks. 
Op de achterste wethouderskamer hangt een interessant schilderij van Wim 
Izaks: "De walvis op tafel", dat iets onthult van de gedrevenheid van deze 
Eibergse schilder. Hij vergeleek zijn behoefte aan schilderen met iemand die 
onstilbare honger heeft. De val vis op tafel, waarop het water nog als witte vegen 
is te zien, suggereert een grote eetbehoefte, tevens zijn behoefte om met schil-
deen bezig te zijn. Hij was voortdurend bezig zijn gedachten in kleur uit te druk
ken, zijn personen zijn vaak slechts vsaag omlijnd. 
Aanbouwkamer. 
Aanbouwkamer van de gemeente-ontvanger. Deze kamer is pas later aan de 
villa toegevoegd. Het is nog te zien aan de console in de hoek naast de deur, die 
vroeger aan de buitenkant van de gevel zat.Ook de balken onder het plafond 
passen eigenlijk niet in deze villa. Het zijn balken uit een boerderij afkomstig. 
Tweede Verdieping. 
Van links naar rechts gaande weer een aantal kamers. Na 1924 gedeeltelijk als 
slaapkamers in gebruik bij het gezin Stomps. Het middenkamertje, de torenka
mer, was in W.O. II het wachtlokaal van de luchtbeschermingsdienst. Op deze 
verdieping was vroeger de 'meidenkamer'. 
Wat verdwenen is. 
De vroegere suite, 12,50m x 4,75 m, met schoorstenen en marmeren schoor
steenmantels, is verbouwd tot ontvangstzaal. De serre, 7,00m x 2,75 m, is na de 
verbouwing van 1997 gesloopt, de schouw in de hal eveneens. De badkamer op 
de eerste verdieping is er ook niet meer. 



-8-

Collage meiboom hi/ Slotboom, 
Stokkersweg 
(foto's E.H Wesseliiik) 

jimsisaÈmii 
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Folklore in de maand mei. Een reactie 

Beste Hennie Wesselink, 

Guidg reageei ik op uw stukje over folklore in de maand mei in het laatste 
nummer van Old Ni/js 
In een deel van Zuid Limburg ten zuiden van Maastricht is nog steeds een 
levendige meivieiing Per dorp wordt er op verschillende zaterdagen een mei
boom uit het bos gehaald door de "jonkheid' d i de ongetrouwde mannen De 
lange denneboom wordt feestelijk naar het dorp gebracht door een paar Belgen 
op een wagen met daarvoor een lange stoet van paarden, beginnend met kleine 
Shetlanders, daarop volgend in giootte andere pomes, paarden en tenslotte Bel
gen, allen getooid met een kleunijke haam Het is werkelijk een schitteren 
gezicht Aan het begin van de avond komt de stoet aan in het betreffende dorp, 
maar de eigenlijke binnenkomst is na de avondmis De boom moet dan naast de 
kerk opgezet woiden met handkracht door de getrouwde mannen Tijdens dit 
karwei vloeit rijkelijk het gerstebier en tot diep in de nacht woidt ei leest 
gevierd Voor mij is 'het halen van de den van Banholt' op de zaterdag voor 
Pinksteren altijd weer een fantastisch schouwspel en gelukkig nog met door het 
groot toerisme ontdekt 

Groet Gemma Brinkhuis 

Meibomen in Eibergen 
Van diverse zijden werd mij verzekerd, dat het geen Eibergse traditie is om een 
meiboom te planten bij nieuwbouw van een gebouw (huis of grote schuui) 
Wie schetst mijn verbazing, toen ik dezei dagen een meiboom zag staan bij 
boeidenj Floiien aan de Stokkeisweg Naviaag bij de tamilie Slotbom leverde 
op, dat de meiboom gezet weid dooi kameraden van Enk en Marielle Slotboom, 
het jonge boerenechtpaar op eive Florien 
Dat gebeurde ter gelegenheid van de nieuwbouw van een giote mestschuur 
Mauelle verzekeide mij, dat dat gebiuik is in hun kring in Olden Eibeigen Het 
is ook bij andere boerderijen, gebeurd, o a bij Poelhuis, zegt ze 
Toen de bouw klaar was, is de boom gezet en natuuilijk voorzien van een spot-
rijmpje, zoals dat gebruikelijk is En daarna moesten de kameiaden getrakteerd 
worden 
Zo hooit dat en zo is het gebeuid Olden Eibergen sluit zich dus aan bij de 
Achtei hoekse folklore van meiboom zetten 

Eibergen, 3 augustus 2007 
Hennie Wesselink 
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Reacties Scheveningse evacué's 

'Haagse zanghulde' 
Deze titel stond boven een stuk in de GOC van 8 juli 1948. Als aanvulling op 
het artikel over de Scheveningse evacués in het laatste nummer van Old Ni-js, 
laat ik een deel van het stukje volgen: 
'Het Haagse mannenkoor "Deo et Ecclesiam Sacrum" maakte bij wijze van pot-
verteren een uitstapje door de Gelderse Achterhoek. Hierbij hebben de heren 
enige tijd in Eibergen doorgebracht, waaraan sommigen van hen, hetzij persoon
lijk, hetzij via hun familie, prettige herinneringen hebben overgehouden uit de 
tijd van de evacuatie. Om half vier Maandagmiddag bracht het koor een zang-
hulde aan ons gemeentebestuur en de bevolking uit erkentelijkheid voor de 
goede zorgen, die de Haagse evacués gedurende enige jaren in Eibergen onder
vonden. De heren v.d. Donk vice-voorzitter en Marinus leider van de tocht, 
spraken hierbij hartelijke woorden tot de burgemeester, die met de secretaris de 
hulde in ontvangst nam, ten overstaan van een honderdtal inwoners, die zich op 
het trottoir tegenover het gemeentehuis hadden verzameld.' 

Het koor bracht enkele liederen ten gehore, waarna de burgemeester hen dankte. 
Betrof het hier een vocale 'overval' op ons gemeentebestuur of was de zanghul
de aangekondigd? Misschien zijn er lezers die er meer van weten. 

Eibergen, juli 2007-07-06 
Leo van Dijk 

Nog een reactie en een herinnering 
Woensdag 20 juni 2007 ontving ik een telefoontje van mevrouw Visser-Tjeenk 
Willink. Ze maakte mij erop attent, dat Mej Louise de Gaay Fortman geen 
onderduikster was ,zoals ik schreef in Old Ni-js nr. 59. Ze was een evacué uit 
Scheveningen of Den Haag. Ze woonde bij dokter H.E. G. ter Braak en later, na 
circa 1946, bij H. Bartelink, die huismeester was bij dokter J. ter Braak en dok
ter J. Visser. Ze was bibliothecaresse van beroep en is circa 1950 of zelfs iets 
later teruggekeerd naar het Westen. 
Jo Wabeke-Nijland, die in de oorlogsjaren en daarna tot haar huwelijk, werk
zaam was als loketambtenaar op het postkantoor, kan zich Louise de Gaay Fort
man nog herinneren. 

Hennie Wesselink 
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Onder de oude ginkgo biloba 

Erfgoeddag 't Assink 
Het eerste dat de onderbouw-leerlingen van 't 
Assink komend schooljaar mee zullen maken is 
de Erfgoeddag op 29 augustus. In samenwerking 
met Gelders Erfgoed, Edu-Art en Museum de 
Scheper worden workshops georganiseerd rond 
de Profielschaaf (houtbewerking), de Strijkbout 
(huishoudelijk werk) en de Koolschaaf (voedsel-
bewerking), waarin de leerlingen ontdekken hoe 
het er vroeger aan toe ging en wat de verschillen 
zijn met tegenwoordig. Zes vrijwilligers van het 
museum wijden hen in in de kneepjes van het vak 
en zelf maken de leerlingen een produkt of pre
sentatie. Het herschreven project "Aanraken 
mag..." is dan voortaan bruikbaar voor de laagste 
klassen van het middelbaar onderwijs. En de leer

lingen hebben een start gemaakt om de geschiedenis van hun eigen leefomge
ving te ontdekken. 

Expositie Wim Izaks 
In het kader van de open monumentendag op 8 september wordt de expositie 
"Saluut aan Wim Izaks" in samenwerking met de Oude Mattheuskerk een week 
verlengd. In de kerk hangen schilderijen, die je uitnodigen er eens een tijdje bij 
stil te staan: kleurrijk, divers en overduidelijk produkten van een gedreven schil
der. In het museum hangen fraai ingelijste gouaches van deze Eibergse kunste
naar, een kleine selectie uit één van de tientallen mappen. Als je even de tijd 
neemt, kun je echt genieten van deze vormen en kleuren. Vanaf dit najaar ver
huist het hele depot Izaks naar Winterswijk, waar het een plek zal vinden in de 
Tricot-fabriek. Steeds wordt daar een gedeelte Izaks geëxposeerd en een gedeel
te van de ruimte zal onderdak bieden aan andere gerenommeerde kunstenaars. 

Euphonia 
Van 15 september tot en met 27 oktober exposeert muziekvereniging Euphonia 
in Museum de Scheper vanwege haar llO-jarig bestaan. Op de openingsdag 
speelt 's avonds ook de Big Band in 't Spieker terwijl Euphonia ook op 29 sep
tember en 6 oktober op de binnenplaats van het museum zal optreden. Tijdens 
de Museumdag op 20 oktober geeft het harmonieorkest om 20 uur haar galacon
cert. In het museum wordt met foto's, instrumenten, dvd's, vaandels, uniformen 
en de oude tambour-maitrestok de geschiedenis van Euphonic in beeld gebracht. 
Er zit muziek in De Scheper en er valt aan muziekbeoefening veel te beleven. 
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Gelderse Museumdag 
Voor de tweede keer organiseert de provincie Gelderland een Gelderse Museum-
dag naast het landelijke Museumweekend in april. Op zaterdag 20 oktober is 
Museum de Scheper met haar streekhistorische collectie en met de jubileum-
expositie van Euphonia gratis toegankelijk. Speciaal voor deze gelegenheid is er 
een verhaal geschreven over Polderdieke, die met haar negotie langs de Eiberg-
se gezinnen trekt en vooral bij de beter gesitueerden wat hoopt te slijten. Intus
sen treft ze overal verhalen en nieuwtjes aan, waarvoor je tegenwoordig naar de 
kapper of het schoolplein moet. 
Leg je oor te luisteren bij de verteller in het museum en de tijden van vóór de 
Tweede Wereldoorlog gaan weer helemaal leven. 

Paul Puntman, 
adviseur Museum de Scheper 

II 

Voor kinderen is er veel Ie ontdekken in museum De Scheper, 
(fotocollectie museum De Scheper) 
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Afscheid van burgemeester Smits en intrede van burge
meester Valeton 

Van Paul van den Brand ontvingen we een brief met een 
gemeenteraadsverslag ter gelegenheid van hat afscheid 
van burgemeester G.H. Smits en de intrede van burge
meester J.M. Valeton, die in Eibergen burgemeester was 
van 1916- 1921. 
Over de eerste is in vele toonaarden geschreven, over de 
laatste niet. Daarom leek het ons de moeite waard, het 
gemeenteraadsverslag in zijn geheel te plaatsen. 

Paul van den Brand schrijft in zijn begeleidende brief: 
"Bij het doornemen van de verslagen van de Eibergse 

gemeenteraad uit zijn ambrsperiode ( 1902-1915), op zoek naar materiaal over 
de spoorlijn, viel het mij op, dat hij - nog meer dan zijn vadser - zakelijkheid, 
overtuigingskracht en emotionele betrokkenheid wist te combineren. 
Zijn opvolger, burgemeester Valeton, had het wat dat betreft, aanzienlijk moei
lijker. Het was in de 19e eeuw vrij uniek, dat iemand uit de plaats burgemeester 
werd, laat staan dat de zoon zijn vader in diezelfde gemeente als burgemeester 
opvolgde. Het burgemeesterschap was in die tijd een functie, waarvoor vooral 
personen van adellijke afkomst een goede kans op benoeming maakten. Het feit, 
dat Smits zijn benoeming kenschetste als een 'triomf' duidt erop, dat de benoe
ming bij de Kroon bevochten moet zijn geweest. Een prachtig stukje lobbywerk 
dus!" 
Aldus Paul van den Brand. 

30 november 1915 
Afscheid van burgemeester G.H. Smits, die met ingang van 1 december 1915 
zijn burgemeesterschap beëindigde. In het bijzijn van raadsleden H.H. ten Cate, 
J.H. Bcnnink, J.H.A. Harbers, CJ.M. Olminkhof (wethouder), H.A. Huender, 
J.A. Kuiper, J.W. Helmers, E.J.W. Schurink, H.J. Meijers, H.F. Ballast (wethou
der). Voorzitter waarnemend was G.J.M. Olminkhof. Openbare vergadering van 
den Raad der gemeente Eibergen op Dinsdag den 30 November 1915 des voor-
middags, ten half twaalf ure ten gemeentehuize. 

Voorzitter G.H. Smits. 
De leden waren alle tegenwoordig. 
De voorzitter opende de vergadering en nadat de lezing der notulen was aange
houden, werd kennisgenomen van het op 1 December aan den heer G.H. Smits, 
als burgemeester der gemeente, op verzoek verleende eervol ontslag. 
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L I E D 
O E Z O N G L N BIJ HET 

1 AF5CMEID \?AN DEIN HEER Q H 5MIT5, 
1 AL5 BURQEMEE5TER VAN EIBERÖEN, 
1 30 NOVEMBER 1915. 

1 Als het uur van scheiden n.idert, 
1 't Eind van wat oiis lief jjeweest, 
1 En ons oog, mei diepen weemoed. 
1 Noj^ eens in '1 verleden leest. 
i ü , dan weten wij de banden 
1 Hecht en teeder, zaeht en sterk, 
1 Die ons bonden aan ons werk, 
i En wi] voelen 't harte branden 
1 Afscheid — Einde — Weemoed — Leed, 
1 Die men nimmeriTieer verfject 

1 Maar, gelijk de donk're aarde 
1 't Ochteiidgioren blij begroet, 
1 Komt ook hier een lichtstraal schijnen 
1 Die het hart verw.irmen moet' 
i Burgemeester, in de stonde 
= Die U toch zóó zwaar toescheen, 
1 Ziet ge vrienden om U heen. 
1 Wier gehechtheid U verkonde: 
1 't Goede wat «y^eens ge/aaid. 
1 Wordt o|i dezen dag gemaaid 

= En wij, burgeis, burgeressen, 
1 Die uw heengaan 7ieii vol leed, 
1 Die het wefen hoe gij altijd 
1 Waart tot hulp en steun gereed. 
g Weten, hoe ge uw beste kunnen 
1 Uw gemeente hebt gebracht, 
1 Tot het „halt" klonk voor uw kracht, 
i Wil owi de/en troost vergunnen 
1 Ging de Burgemeester heen. 
j Zie, den Vriend verliest er geen' 

l̂lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂  
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Afscheidsrede van den heer Smits. Hierna nam de heer Smits het woord om 
afscheid te nemen ais Burgemeester der gemeente Eibergen. In brcede trekken 
bracht hij zijn ruim twaalfjarige loopbaan in herinnering, wees erop hoe de aan
vaarding zijner betrekking door de gemcenlenaren lot een triomf was gemaakt 
voor zijne familie en hoc, mocht hij ai iets tot stand hebben gebracht, dit in de 
eerste plaats te danken was geweest, aan de bereidwillige medewerking en steun 
van den Raad. Hij bracht de leden in 't algemeen en toch ook een ieder in 't bij
zonder daarvoor zijn welgemccnden dank. De leden van het College van Burge
meester en Wethouders bracht hij zijne erkentelijkheid voor diens samenwer
king en steun. Ook tot den secretaris, met wien hij ruim 35 jaren eerst als volon
tair, later als burgemeester steeds vriendschappelijk had saamgcwerkt richtte hij 
gevoelvolle woorden. Den gemeente ontvanger voor zijn trouw beheer en 
bereidwilligheid steeds betoond en den eersten ambtenaar ter gemeentesecreta
rie voor zijn grootc werkkracht en ijver vooral in de laatste zeer moeilijke tijds
omstandigheden getoond, bracht hij zijn oprechte dank. Ook aan alle overige 
gemeente-ambtenaren, te veel, om alle persoonlijk te noemen, betuigde hij zijne 
erkentelijkheid voor hetgeen zij onder zijn bestuur voor de gemeente en ook 
voor hem geweest waren. 
Het viel hem kennelijk zwaar, als Burgemeester afscheid van zijne medeburgers 
te moeten nemen, voor wie hij steeds veel heeft en nog gevoelt. Gaarne zou hij 
daarvan alle de verzekering willen geven en vroeg hij daartoe de Raad, 
gedachtig ook aan het burgemeesterschap van wijlen zijn vader, de vergunning 
om in den toren die met de kerk der NH Gemeente een geheel vormt, een nieuw 
uurwerk met minutenwijzer heel, half en kwartslag, verbeterde gelegenheid tot 
het luiden der klok en electrische opwinding van het uurwerk te mogen laten 
aanbrengen op zijne kosten. 
Met algemeene stemmen en groote erkentelijkheid werd de gevraagde toestem
ming verleend, waarna de heer Smits onder dankbetuiging voor het genomen 

besluit, het woord aan den heer Huender als een 
der oudste leden der vergadering gaf. 

Toespraak Huender. 
Deze schetste hoe de vader van den tegenwoordi-
gen burgemeester, als het ware een regentschap 
had gevoerd en hoe daarna diens zoon met den 
wensch van de geheele gemeente tot burgemeester 
werd benoemd, hoe de gemeente door de omstan
digheden langzaam veranderde, handel en nijver
heid een groote vlucht namen, hoe ook hel beheer 
dientengevolge groote uitbreiding onderging en 
van de draagkracht der gemeente door moderner 
toestanden meer moest worden gevergd. Hij wil HA. Uuciulcr 
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Feestelijk versierd gemeentehuis met poort t.g.v. v. onajliankclijheidsjeest 1913. Voor de 
deur onder de vlag een jeeslelijk uitgedost, maar zeer gevarieerd gekleed gezelschap 
van zes dames en twee heren. Eén dame met chique hoed, een met zwartehoed over de 
knipmuts, (zeer deftig voor hoerenkringen) en één met witte knipmuts, de andere twee 
hlootshoojds, maar modern chique gekleed. Het is niet duidelijk, welk gezelschap dit 
was. 



-17-

verder niel in bijzonderheden treden, maar wijst op de vele goede resultaten en 
noemt daaronder in de eerste plaats de voorziening van electriciteit voor licht en 
kracht. Nog wijst hij er op hoe het in het jaar 1914 vóór den Europecschenoor-
log H.M. onze geëerbiedigde Koningin behaagde de gemeente met een bezoek 
te vereeren. 
Hij betoogde, hoe het de plicht was der vergadering te berusten in het door den 
Burgemeester genomen besluit, te meer nu het is om redenen van gezondheid 
dat Z.E.A. zijn ambt heeft moeten neerleggen; evenwel brengt hij namens de 
vergadering zijn besten dank voor al hetgeen de Burgemeester de heer G.H. 
Smits voor de gemeente en hare ingezetenen is geweest, heeft tot stand 
gebracht, heeft gegeven met milde hand, doch meer nog dan dit alles waardeer
de de spreker des Burgemeesters goede hart en nobel karakter. 

Toespraak Ten Cate: huldeblijk 
Hierna sprak de heer ten Cate zijne erken
telijkheid uit voor al hetgeen de heer 
Smits was geweest voor de gemeente en 
voor de behartiging der belangen van 
allen zonder onderscheid des persoons. 
Hij wees er op hoe alle burgers hadden 
ingestemd met het idee van den Burge
meester bij zijn afscheid een tastbaar 
bewijs van groote sympathie te schenken 
en zeide hoe het hem een groot genoegen 
en voorrecht was, de opdracht te vervul-

H.H. ten Cate 'sn den heer Smits bij zijn afscheid een 
bronzen beeld voorstellende "de Erkente

lijkheid" op marmer voetstuk te mogen aanbieden met daarbij passenden album. 
Hij hoopte dat dit geschenk van de burgerij hem steeds de vervulling van zijn 
ambt in gelukkige herinnering mag brengen, waarna het geschenk, in de raads
zaal opgesteld, werd onthuld en met album den scheidenden voorzitter werd 
aangeboden. 
Dankbetuiging burgemeester 
De Burgemeester diep geroerd, bracht zijn weigemeenden dank voor al het 
gesprokene en voor hetgeen hem in stilte was bereid, hetgeen hem dezen dag tot 
een onvergetelijken maakte. Hij verklaarde dat de gemeente hem steeds lief was, 
en dat ook te allen tijde zou blijven, waarna hij de ambtspenning overhandigde 
aan den oudsten wethouder, den heer Olminkhof, hem kracht en wijsheid als 
waarnemend burgemeester toewenschende en de vergadering sloot. 

De secretaris De Burgemeester 
G.J.deJong G.J.M. Olminkhof LB 
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lo februari 1916 
Welkom aan Valeton. In de raad wordt bekend gemaakt de benoeming tot burge
meester van de heer Valeton. Hij wordt begroet aan het station en de vergadering 
van 16 februari 1916 wordt geschorst. Hierna werd door den voorzitter de heer 
ten Cate, wethouder, aangewezen om vergezeld van den secretaris den heer J.M. 
Valeton benoemd burgemeester der gemeente aan het station Eibergen van den 
lokaalspoorweg te ontvangen en naar het gemeentehuis te geleiden. De vergade
ring werd gedurende de afwezigheid van den heer ten Cate geschorst. Voor den 
oudsten wethouder, de heer Olminkhof, werd de heer Valeton ter vergadering 
geleid en aan de leden van den Raad voorgesteld. Verwijzende naar de in het 
begin der vergadering voorgelezen missives van den Commissaris der Koningin 
meldende de benoeming en de eedsaflegging heette de voorzitter den Burge
meester welkom in de gemeente en in deze vergadering. Hij twijfelde niet aan 
het ernstig streven der wethouders, leden van den Raad en alle gemeenteambte
naren om den heer Valeton behulpzaam te zijn in de uitoefening van zijn ambt 
en hoopte dat Zed met zijne familie in de gemeente Eibergen het geluk zal vin
den wat hij zich voorstelt den wensch uitsprekende dat hij voor de gemeente een 
goed Burgemeester en voor hare ingezetenen een burgervader zal zijn. 

In de koets rechts burgemeester J.M. Valeton. Bij welke gelegenheid en waar deze foto 
genomen werd, is niet duidelijk. Het is de enige bewaarde foto met burgemeester 
Valeton. De twee marechaussees doen vermoeden dat het tijdens de Eerste Wereldoorlog 
was. (fotocollectie J. Baake). 



-19-

Welkonistwoord door de heer ten Cate 
Hierna verkreeg de heer ten Cate het woord en riep den heer Valeton namens het 
college van wethouders een hartelijk welkom toe, wees op de vele werkzaamhe
den en moeilijkheden, die zich vooral in den laatsten tijd voordoen en op den 
bloeienden vooruitgang der gemeente, die der werkzaamheden, verder zegde hij 
de medewerking en steun der wethouders toe, en wenschte den Burgemeester 
gezondheid en kracht bij de uitoefening van zijn ambt. 
De heer Olminkhof overhandigde vervolgens het insigne aan het burgemeesters
ambt verbonden aan den heer Valeton en gaf het presidium der vergadering aan 
den burgemeester over. 
Installatierede van de burgemeester 
Deze nam daarop het woord en wees er op hoe zeer hij dank verschuldigd was 
aan H.M. de Koningin voor zijne benoeming aan den Minister van Binnenlands-
che Zaken en den Commissaris der Koningin voor hunnen voordracht en aanbe
veling. Met goeden moed, zeide hij zijne betrekking te aanvaarden. Allen hier 
tegenwoordig vermeende hij zouden de vraag stellen: Wat zullen wij aan den 
nieuwen burgemeester hebben, wat hebben wij van hem te verwachten? Een 
antwoord kon hij hier op niet geven. Hij veronderstelde dat ook hier partijen en 
nuanceeringen zouden bestaan evenals elders, waarvan hij de gunstigste gevol
gen voor het geheel verwachtte, omdat tenslotte uit verschillende meeningen de 
waarheid moet voorkomen. Hiermede meende hij rekening te moeten houden, 
doch stelde als eisch voor het burgemeesterschap te zijn een man uit één stuk 
met een goed hart voor alle gezindten. Ook deze gemeente is verdeeld in wij
ken, buurten en gehuchten. Elk deel heeft zijn bijzonder belangen maar tezamen 
vormen zij een geheel aan welke hoofd de burgemeester behoort te staan, die 
aller belang en wil behartigen. Men kan het mij daarbij moeilijk maken door de 
meening te zijn toegedaan, het is de mijne en voor anderen is hij niet, doch dit 
wil spreker niet; integendeel vraagt hij aller medewerking om hem zijn werk 
gemakkelijk te maken. Hierna bracht Z. ed. A dank aan den oudsten wethouder 
voor de wijze waarop deze het burgemeesterschap heeft waargenomen en aan 
den heer ten Cate voor de hartelijke woorden hem toegesproken, die getuigden 
van diens goeden wil om hem in zijn ambt bij te staan. 
Ook tot den secretaris sprak hij zeer hartelijke woorden. 
Wat zijn ambtsvoorganger den heer Smits bij zijn afscheid als burgemeester 
moet gemeld hebben kan hij zich voorstellen. Hij weet hoe zeer Zed. Tegen dien 
dag heeft opgezien en hoe noode om redenen van gezondheid, hij zijn 
levenstaak, die hem lief was, moest prijs geven. Hij bracht den heer Smits, 
ofschoon hier niet tegenwoordig, dank voor hetgeen hij voor de gemeente heeft 
gedaan en voor haar is geweest en wenschte hem kracht toe, om ook als lid van 
den Raad de belangen van Eibergen te blijven behartigen. Spreker eindigde met 
den wensch, dat de gemeente mocht blijven groeien en bloeien zooals dit in de 
laatste jaren het geval is geweest. 
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Burgemeester Valeton tijdens zijn laatste raadsvergadering op 15 december 1920. 
Hij werd per I januari 1921 inspecteur hij het lager onderwijs te Assen. 
Raadsleden vJ.n.r. J.H. Bennink. J.A.Kuiper, A.J. Assink, J.Th. Maarse, J.D. Overkamp, 
burg. J.M. Valeton, secr. F.N.H. Gurck, HJ. Jansen, H.H. ten Cate, J.E. Prakke, J.H. ter 
Huurne, G. Schaperclaus. 
(fotocollectie E.H. Wesselink). 

Hierna verlcreeg de heer Huender het woord. Met waardering en voldoening had 
Zed. de rede van den Burgemeester aangehoord. Hij erkende, dat er in de 
gemeente, ook in den Raad partijen bestonden, doch wees er op dat deze nim
mer hinderlijk voor anderen op den voorgrond waren getreden. De belangen van 
alle ingezetenen zijn niet dezelfden; het dorp kent andere dan de buurten, en 
deze laatsten hebben onderling weer andere wenschen, doch twee belangen tre
den op den voorgrond; het zijn voor het dorp in de eerste plaats meer uitgebreid 
lager onderwijs en voor de buurten betere wegen. De vervulling dezer beide 
wenschen is een groot belang voor de gemeente en hij geeft als zijn meening te 
kennen dat de Raad daarbij in de vervulling zijnen voorzitter zal steunen. 
Verder hoopt hij dat de heer Valeton vele jaren voor den bloei der gemeente 
werkzaam zal mogen zijn. 
Hierna sloot de voorzitter de vergadering. 

Ugchelen, mei 2007 Paul van den Brand 
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Eiber^en, Borculuschen luej 

Woningnood 
Toen burgemeester Valeton per 1 januari 1916 benoemd was in Eibergen, was er 
niet zomaar een woning beschikbaar. Zijn voorgangers, W. H. Smits en G. H. 
Smits waren geboren Eibergenaars en hadden een eigen huis en burgemeester 
Koentz ( 1835-1879!) woonde naast de kerk in het oude Wemererve, waar hij 
een modern voorhuis had aangebouwd, waardoor het boerderij aanzicht veran
derde in dat van een villa. Na hem woonde daar dokter ter Braak. 
Voor burgemeester Valeton werd een voorlopige oplossing gevonden, het huis 
op bovenstaande foto, aan de Borculoseweg. Hij schreef 19 februari 1916 op de 
achterzijde van de ansichtkaart: "Dit eerste huis met de serre en de veranda is 
onze toekomstige woning. Ze is helaas erg klein, maar er was hier geen keus". 
Overigens, de bakker bbezorgde er wel brood blijkens de broodkar op de foto. 
Gelukkig vertrok kort na zijn installatie gemeentesecretaris de Jong en kon hij 
diens woning betrekken, het pand 't Simmelink op de hoek van de huidige Sim-
melinkstraat en het Simmelinkpad. Deze villa had allure en een rijke historie. 
Een aantal illustere figuren uit de Eibergse historie had er gewoond. Valeton liet 
het eerst maar eens flink opknappen. Na hem woonden er de burgemeesters Wil
helm (1921-1934), G.J.J.Wouters (1934-1935), A.G. Deelen (1936-1946) en 
L.H.H.R. van Wensen (1946-1964). 
Burgemeester F.J. Hermsen zorgde voor de afbraak. Slechts één prachtige beuk 
herinnert nog aan het vroegere burgemeesterstijdperk. 
Overigens, ook het straatbeeld aan de Borculoseweg is onherkenbaar veranderd. 



-22-

Met de busse noor Eibarge 

A'j noe denkt dat er vroggei niks te belaeven viel, dan he'j 't good mis Want 
soms ginge wie 's zundagsmiddags met de busse van Borklo nooi opoe Wolts in 
bibaige Zo'n leisje was nog een heel spektakel, want eeis mostc wie wal naor 
de karke en wie waien nog neet thuus of mien moo begon al te benzen "Too Va, 
drink de koffie op, Wim deuretten " "Jao, moor de eeipels bunt te hete en 't vleis 
IS zoo tao) " En dan was de pap ok nog te heet eworden "Opschieten," (of 
opstheeten) was 't devies, "de busse wacht neet en wie mot ok nog afwassen " 

En awwe dan endelek met zien zessen, mien moo, mien va, mien zuster en 
miene beide breurs en ikke aover de gemeentehuusbrugge Iepen, konden de leu 
bie de karke de pumps van mien moo dacht ik wal heuren ankommen, zo hard 
klonk dat en zo stille was 't op straote "Weer vols te vrog," zae mien breur Wim 
bie de karke, hee kon al kiokkekieken "Soms iit de busse te vrog vot," wis mien 
moo, "veural as den chalfcur vrog ntxir huus wil " 

Endelek kwam de busse anrammelen, den chaffeur zat in een donkei pak links 
veuiin, hee doekten zich urn op de klokke van den kaïktoren te kieken An de 
andere kante, ok veurin, zat de conductrice in een grcun pekske, ok met golden 
kneupe en op den boek de geldtasse "Hoo old is hee^" vroog ze an mien moo 
en wees nao mien breui Wim "Hee's vieve" zae ze, want kindei ondei de zes 
joor waren gratis Mooi mien bieur had de oorne good los en wiezend naor mie 
zae-t-e "Nee, hee is vieve, ik bun zessc'" En ton mos mien moo ok veui um een 
kaartjen half geld kopen en met een rood heut leep ze doornao de busse in, 
ogenschienlek had 't instappen eui volle meujte ekost 

Mien bieur Wim en ikke wollen achtei in de busse gaon zitten, mooi dat moch 
neet "Achteiin wo'j missclek, dat ku'we dei neet bie hebben " Door kwam nog 
bie, dat ze mien breui lever veur zich had, want dan kon ze em better in de gaten 
hollen Etten later zetten den chauffeur 't spul in gang, de conductrice krop weer 
deur 'n kleine deurken veurin, wie reden haenig de Veuistad deui en dan ging't 
wat haider aovci den Baotendiek nooi Hooi ie Mien vaa wis precies wee woor 
woonden en wees ons ondertussen hoo de boeideriejen en de leu onderweg heet
ten "Hier IS de Baote en door Oltmaot, door wont een nichte van mie Hier 
wont Kamminga en door steet den Kluntjespot, de proeftoerdeiiejc, Nieje 
Molle, den Eibargsen Es en noe ko'j de Eibargse karke al zeen Door he-j de 
huze van Ten Caote, de fabriek en ziene villa, de Willem Sluiterschole, de 
Roomsche- en de Hei vormde karke, de villa van borgemeister Smits, 't huus 
van opoe en 't busstation En noe vlot d'er uut jonges, want den chautfeui mot 
nog wieter noor Rekken " 
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Echtpaar Woljs. grooloucicr.s van G. Kluvers, (foKKollcitie G. Kluvers). 

Opoe stond al veur 't kamerraam van Grotestraote nummer 14, met de zundagse 
mutse op en een schonen schottc veur. Ze was t-er helemaoi kloor veur, want in 
het kökkentjen kokken 't theewater en zoas altied rok t'er nor peteröilie. Veur de 
kinder had opoe ranja en ton Wim en ik dat op hadden, ginge wie noor buten. 
"Neet te wiet en ok neet noor de aoverkante van de straote," zae moo nog, want 
door stond 't Wapen van Eibarge en door zatten volgens eur, de Eibargse zoep-
todden. Nee, door kwamme wie neet, wie gingen bie 't gemeentehuus kieken, 
want door, achter dat grote greune hekke, zwommen heel statig in den viever 
van dee grote goldvissen. Ze kekken ons vraogend an: "He'j ok stoete met-e-
nommen?" Soms krege wie van opoe één of twee plakken olde stoete, moor 
onderweg at mien breur der dan al flink van en de vissen mossen 't doon met de 
korsten. 

Ton we een peusken hadden staon kieken en de vissen de stoete op hadden, zae 
Wim: "Lao-we moor weer noor opoe gaon." Wie kekken nog effen bie Willem-
sen in de etalage en bie Beskers op de delle. "Goejendag, Borklo," zae Beskers 
dan altied, "hoo is 't in Borklo?" "In Borklo is 't wal good," zae mien breur dan 
bicdehand, "moor met oe neet, duch mie, want ie bunt an 't wark." Wie zagen 
hoo-t-e de beeste an 't voeren was, wie kekken ok nog effen noor den vrachtwa
gen van Zwijnenberg en bie Spoor in de etalage. Dan gauw weer noor opoe, 
want wie mosten op tied bie 't busstation waezen, nao Borklo was nog een hele 
reize. 
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Opoe trakteerden ons nog op een keuksken uut een blikken trommel en mien 
breur en ik kekken nog effen in de Elisabethbode. En umdat door niks veur kin-
der in stond, ginge wie met zien beiden noor de slaopkamer van opoe en luuster-
den effen nao 't geluud van den groten zilverkleuregen wekker met dee twee 
grote bellen der baovenop. En ton sloog de klokke van de karke en mosse wie 
ons al weer haösten naor de busse. En weer duren 't een helen tied veur de busse 
kwam, mor kaartjes hoofden wie neet meer te kopen, dee had mien moo in Bor-
klo al ekoch. Onder 't rien wees mien va ons weer wee woor woonden, moor 
noe in umgekeerde volgorde. En ton kwamp ter in Olden-Eiberge een olden 
boer de busse in met een loch bie zich, woor mien moo van an 't hoosten kwam. 
En umdat den man mien va van de coöperatie kenden, ging 'e ok nog kort achter 
moo zitten. Mien breur zae haenig tegen mie: "Dat pak hef op den meshoop ela-
egen." En ik zae nog: "Hee ok!" De loch sloog moo op de borste, moor geluk-
keg had ze as altied eau-de-cologne bie zich en met den zakdook heel ze dat 
onder de neuze en wie waren blie, da'we endelek in Borklo uut de busse konnen 
stappen! 

Meu van de reize liepe wie aover 't uutgestorven Muraltplein noor huus, kort 
veur de gemeentehuusbrugge wees mien breur noor de winkel van Jamin en 
vroog: "Moo, kriege wie nog een ijsje?" Moor hee vroog noor de bekende weg: 
"Niks t-er van, 't is zundag vandage." Want 's zundags dede wie zoiets neet, op 
dat punt was mien moo heel principieel, vcural umdat deur dat extra kaartjn 
veur mien breur 't allemaol al duur genog was eworden. 
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Jao, a'j vrogger met de busse van Borklo noor Eibarge gingen, dan ko'j heel wat 
belaeven. Dat alles is noe onderhand al bienao zestig joor elene. Opoe Wolfs is 
in 1954 aoverleden en ok Jan Beskers en de olde vrouw Spoor laeft al lange neet 
meer. De huze van Spoor, Wolfs, Beskers en Willemsen bunt af ebrokken en 
doorveur in de plaatse steet er noe een "modern" wooncomplex. Wat er ok nog 
wal steet is 't gemeenthuus of zoas mien moo 't neumen, de villa van borge
meister Smits. En ton ik t-er laatst nog ens veur stonne, dacht ik: "Welken onbe
nul zol den mooien tuin hebben verronneweerd (verrinneweerd?) deur der alle-
maol stene in te leggen? Woor zollen dee goldvissen noe waezen en woor dat 
grote greune hekke? En wat zol d-er nog terechte kommen van dee olde villa 
noe 't gin gemeentehuus meer is? En zollen de leu in Eibarge wal wetten dat as 
ze neet oppast, de villa achter de huze van Spoor, Wolfs, Beskers en Willemsen 
angeet? Want as vrogger den gemeenteraod van Eibarge disse huze neet de 
meujte weerd von, wat ku'j dan verwachten van den gemeenteraod van Berkei
land? 

Gerrit Kluvers 
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Jubileumfoto van muziekvereniging Euphonia in 1967 

In ons vorig nummer deden we een oproep aan onze lezers om ons te helpen aan 
namen van een groepsfoto van muziekvereniging Euphonia in Eibergen We 
dachten, dat het hier ging om een toto uit 1957, maar de goede kijkei heeft kun 
nen ontdekken dat de foto in Old Ni-js nr 59 net iets anders is, dan de foto in het 
jubileumboek van Euphonia op bladzijde 74 
Van een drietal personen ontving ik namen, F Giaas |r, mevrouw F Holtmaat-
Ketting en Paul van den Bi and Zij gaven niet alleen de namen, maar konden 
ook vertellen dat de foto is gemaakt bij het 70-jarig bestaan in 1967, en geno 
men is in het oude gymnastieklokaal aan de Hagen De heer Graas gaf nog aan 
dat de heren op de voorste rij en de persoon met nummer 11, het bestuur vorm
de D H C Helmink was dirigent van 1963 tot 1971, en Johan Olthof , voorzitter 
van 1958 tot 1974 

Het 70-jarig jubileum 
In 1966 constateerde de voorzitter, dat de sfeei in de vereniging de laatste tijd 
goed was Wij vermelden dit, omdat in een geschrift als dit de problemen rela
tief veel aandacht krijgen, gewoon omdat daar meer over te zeggen valt dan 
over wat goed gaat In dat jaai besloot de Belangencommissie om f 25 000, bij 
elkaar te brengen voor een nieuw instrumentarium 
Nieuw was de afspraak, dat er tijdens de repetities met meer zou worden 
gerookt H Mcnkhorst Hzn , H Menkhoist Gzn en de vooizitter waren van oor
deel dat de muzikaliteit van Euphonia achteruit ging Dat was met zo mooi met 
de viering van het 70-jarig bestaan voor de deur 
Het jubileumprogramma kende weinig verrassingen Een noviteit was het diner, 
dat acht gulden per persoon kostte Inmiddels was eind 1966 al f 20 000,- voor 
de nieuwe instrumenten ingezameld Om aan het resterend bedrag te komen, 
werd de contributie met een kwartje verhoogd en het overige geleend H Barte-
link vatte de mening van de leden samen in de onheilsvolle woorden "Dit moe
ten we doen, anders gaat de vereniging ten gronde" Ondanks de sombere woor
den die dirigent Helmink daarover tegen /ijn zoon had gesproken, was het jubi
leumconcert mooi Voorzitter Olthof was ei trots op, dat Euphonia 70 leden en 
20 leerlingen telde Hij wekte de aanwezigen op, hun kinderen naar de muziek
school te sturen 'Euphonia dankt ei reeds twee jonge hoboisten aan, te weten 
Jan Wesselink en Wim Ravesloot die zich deze avond wel op bijzondei goede 
wijze hebben laten horen Het hoogtepunt van de receptie vormde het aanbieden 
van de nieuwe instiumenten door J G A Reesink, voorzitter van de Belangen
commissie De eieleden GJ Leuveiink en G Menkhoist mochten even zo'n 
nieuw instrument proberen Zelden waren ze zo toegejuicht Kortom, het was 
een heel geslaagd feest 'Jammer dat het dinei was tegengevallen Dit was te 
wi|ten aan Schutte die zijn excuses aanbood', aldus de vooizitter in een vergade-
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ring naderhand. Er zijn leden van Euphonia die nu nog in geuren en kleuren 
kunnen vertellen hoe ongaar de haantjes waren en hoe aangebrand de aardappe
len. Schutte, eigenaar van 't Wapen van Eibergen, was bereid zes kwartjes per 
couvert van de prijs af te doen. 
Tegenover dit minpunt stond een pluspunt. De gemeente Eibergen stelde een 
subsidie beschikbaar voor nieuwe instrumenten, wat een doorbraak betekende in 
het gemeentelijk subsidiebeleid voor verenigingen. 

(Bron: Euphonia, een eeuw muziek, LA. van Dijk, pag. 78/79) 

BELANGENCOMMISSIE EIB. MUZ. VER. „EUPHONIA" 

Grote rookwedstrijd voor h e r e n 
en kegel wedstrijd voor d a m e s 

voor ALLE LEDEN en DONATEURS van 
„EUPHONIA" 
(met hun echtgenoten of verloofden) 

op donderdag 13 december 
HALF ACHT in AUTO-RESTO ABBINK 
Gratis entree Deelname f 1,--

i^ Leuke prijzen beschikbaar. 

Opgave bij: 
de heer B. Maas, Meidoornstraat 16 
de heer A. Maarse, W. Sluyterstraat 27 
mevrouw Graas, Huenderstraat 39 
mevrouw Otto, Beatrixstraat 15 

Advertentie Onze Gids. 29 nov. 1973 
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De muzikanten van muziekvereniging Euphonia in 1967 

l.Jan Smalen, 2.Jan Paalman, 3.Wim Holtmaat, 4.Anton Helmink, 5.D.H.C. 
Helmink, 6.Johan Olthof, 7.Henk Saaltink, S.Gerrit Haarman, Q.Gerrit Ordel-
man, 10.Herman Wevers, 11 .Jan Renskers, 12.Empie Bartelink (tamboermaitre), 
13.Jenne Broekgaarden, 14.Bernhard Wensink, 15.Jan Bartelink, 16.G. Men-
khorst, 17.Herman Menkhorst, 18. Appie Lenderink, 19.Hermien ten Hoopen, 
20.Truus Winkelhorst, 21 .Lientje Winkeler, 22.Herman Maas, 23. Henk Eekma, 
24.Hendrik Meddeler, 25.Jan Maas, 26.Willem Floors, 27.Harm Wesseling, 
28.G. Beuting, 29.Jan Wesselink, 30.Wim Ravesloot, 3I.Herman Lenderink, 
32.Willie Papen, 33.Bennie Papen, 34.Gerrit Jan Simmelink, 35.Gerrit Maas, 

36.Gerard Lammers, 37.Bennie Bartelink, 38.G. ten Hoopen, 39.Theo Winkel
horst, 40.Willem Bartelink, 41.Herman Floors, 42.Willem Grijzen, 43.Antoon 
Lodeweegs, 44.Hendrik Bartelink, 45.Jan Floors, 46.Roelof Boxem, 47.Henk 
Mol, 48.Gerrit Wevers, 49.Gerrit ten Hoopen, 50.Frans Graas sr., 51 .Roeli Berg-
sma, 52.Henny ter Avest, 53.WiiTi Voortman, 54.Theo te Brake, 55.Jan Maas, 
56.Jan Haarman, 57.Gerrit Meddeler, 58.Gerda Grijsen (Endeman), 59.Wim te 
Nahuis, 60.0. Olievier, 61.Gerard Overbekking. 

J. Baake 
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Ons Zoekplaatje 

Ditmaal hebben we een zoekplaatje uit 1948 zoals op de achterkant staat 
geschreven. De foto is gemaakt in het centrum van Eibergen, want op de achter
grond zijn panden aan de Nieuwstraat te herkennen. De 13 meisjes op de foto 
zullen nu zeventigers zijn. Wie was de persoon in het midden op de voorgrond? 
Wie helpt ons om ook dit zoekplaatje weer op te lossen? 

Wij vragen dan ook weer: 
- Wie herkent één of meerdere personen? 
- Wanneer en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? 
- Wie kan wat meer over deze foto vertellen? 

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

mailto:fambaake@hetnet.nl
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Historische namen van straten en gebouwen 

Hoe maken we onze historie zichtbaar in onze samenleving? Hoe belangrijk 
mensen dat vinden, zien we in nieuwe steden als Almere, waar pogingen worden 
ondernomen om iets van historie binnen te halen en zichtbaar te maken. 
Eibergen kan helaas niet bogen op veel historische gebouwen. We zijn hoofdza
kelijk aangewezen op straat- en veldnamen om iets van onze historie toonbaar te 
houden. 

Historische veld- en persoonsnamen. 
De laatste twintig jaar zijn er, vooral dank zij het veldnamenonderzoek, in het 
Simmelinkplan en de Berkellanden een aantal straatnamen ontstaan, die herin
neren aan vroegere persoons- of veldnamen: Lakkerskamp, Havikhorst, Pagen-
kamp, Tankmaot, Vreegraven en Hasselt bijvoorbeeld. 
Lakkerskamp is een verbastering van Laakhorstkamp. De Laakhorst was een 
wat hoger gelegen bosje aan de Laak bij Rekken, een beekje, dat 's zomers 
droog lag en 's winters voor overstroming kon zorgen dank zij de specifieke 
geologische gesteldheid van de bodem in de Achterhoek. 

Haverkort, Havikhorst. Een verhaak apart 
Bij het veldnamenonderzoek, circa 15 jaar geleden noteerden de veldwerkers uit 
de volksmond de naam Havekosweide en schreven dat zo op. 
Dat leek me een verbastering. En dat bleek zo te zijn. Volgens coördinator Her
man Landewers was de naam Haverkort. Dus nam de straatnamencommissie de 
naam Haverkortweide aan als de juiste. Maar dat bleek niet het geval te zijn. 
Toen de naam reeds vastgesteld en gepubliceerd was, maakte Annie Busink mij 
erop attent, dat de naam Havikhorst moest zijn. Havikhorst was de naam van 
een familie, die vroeger woonde op de hoek van J.W. Hagemanstraat en Kon. 
Wilhelminastraat (later woonde daar Voltman en was er de Rotterdamse bank 
gevestigd en tenslotte aula Salem). Deze in het dorp wonende familie had gron
den had in de vruchtbare landerijen langs Rammelsbeek en Berkel. Dat kwam 
wel meer voor. 
Om voor de geschiedenis de juiste naam vast te leggen, werd besloten een ande
re nieuwe straat alsnog Havikhorst te noemen. Achter de namen Havikhorst en 
Haverkortweide ligt dus een heel verhaal, dat aangeeft, hoe moeilijk het soms is 
de juiste historische naam te vinden. 

Vreegraven 
De Vrcegraven was een sloot (graven) in de Vree, de benaming voor een weide
gebied bij de Berkel. Een Vree (Achterhoeks Vrae) was vroeger een afrastering. 
Het woord is verwant met het Duitse 'Friedhof' (kerkhof), een hof binnen een 
afrastering. Later werd het terrein binnen de omheining 'vrae' genoemd. 
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De Vree, gelegen langs de Berkel. Op achtergrond bosje hoeiderij Haller. 

J 
f: 

( 

1 
Haverkortweide ge:ien \anal iialleipad IK liling sluis, (foto's h.H.Wesselink). 

file:///anal
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Tankmaot, Pagenkamp, Hasselt 
Tankmaot was een hooiweide van de familie Tank uit Eibergen, Pagenkamp was 
vroeger een "pcerdcweideken", dat op verzoek van de nieuwe bewoners de 
naam Pagenkamp kieeg Page was de naam voor een veulen en Hasselt tenslotte 
IS een oude naam voor de hazelaar 

Hofrichterstraat en Kapittelsingel 
In de nieuwe woonwijk die nu aan de Borculoseweg ontstaat, treffen we sinds 
kort de straatnamen Hofrichterstraat en Kapittelsingel aan Het is mij gebleken, 
dat de eerste bewoners /ith afvragen, wat die namen eigenlijk betekenen 
Ze hebben te maken met de middeleeuwse historie van Eibcigen, toen de meeste 
boerenerven onderhorig waren aan wereldlijke of geestelijke heerlijkheden Die 
onderhorigheid gaf een zekere bescherming, maar betekende ook beperking in 
hun vrijheden Vii)e boerenerven waien er in de middeleeuwen weinig onder 
Eibergen Scholte Bruinink was een ei van 

De nieuwe wijk grenst aan het oude boerenerf Te Vaarwcik aan de Vaarwerk 
weg, dat helaas door een brand in 1987 /ijn achterhuis heett veiloren Gelukkig 
IS het vooihuis met de endskamci nog intact 
De Hof te Vaarwerk maakte deel uit van de vele bezittingen van het damesstitt 
te Vreden en had een belangrijke functie in de bestuuisstiuctuur van dat stift 

Het Hooggrafelijk Stift te Vreden. 
Een stift was een instituut met een vooi ons ingewikkelde structuui, die ons dui
delijk wordt uit de boeken van Heimann Terhalle uit Vreden en Bennie te Vaar 
werk uit Eibergen 
Het Stitt te Viedcn was een geesteli|ke instelling vooi ongehuwde adelh|ke 
dames Aan het hoofd stond een door hen gekozen abdis Die was van hoog 
adellijke afkomst, sommige zelfs familie van de keizer van het machtige Duitse 
rijk Het stift was een zgn vrijwereldli)k instituut, d w z dat de leden geen 
kloostergelofte aflegden, geen kloosteikleding dioegen en vrij waren om te trou
wen als zich een huwelijkskandidaat aandiende 
Het was een zeer besloten instelling, want jonkvrouwen, die wilden toetreden 
tot het stift, moesten aantonen, dat ze 16 adellijke vooroudeis hadden 

Abdij en Kapittel 
De stittsdames werden kanunnikessen genoemd (vrouweli|k voor kanunnik) en 

voimden, samen met wat manncli|ke kannunikcn het kapittel, dat het bestuur 
uitoefende over een groot bezit aan onroeiende goedeien 
Het stift was te beschouwen als een klein koninkrijkje met aan het hoofd de 
abdis, die woonde m de abdi| naast de kerk Het kapittel voimde een sooit kabi
net van ministers Hun taken (ambten) waren ook volgens een vaste orde ver-
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dceld. De bezittingen waren verdeeld in abdijgoederen en kapittelgoederen. Uit 
de opbrengst van de abdijgocderen werd de hofhouding van de abdis betaald. 
Die lagen vooral onder Vreden. Het merendeel van de bezittingen behoorde tot 
de kapittelgt:)ederen. Die lagen grotendeels buiten Vreden. De adellijke dames 
leefden op stand en hielden er een aantal bedienden op na. De abdis was lang 
niet altijd aanwezig. Het aantal kanunnikessen varieerde. Toen het stift werd 
opgeheven in 1803 waren er nog zes. Het valt op, dat ze erg jong waren, twee 
van hen waren 19 en 21 jaar. 
Het centrum was de stiftskerk met een aantal gebouwen er omheen voor het 
kapittel en het personeel. In Vreden zijn deze gebouwen o.a. door het bombarde
ment van maart 1945 verloren gegaan. In Weerselo is nog mooi te zien, hoe de 
gebouwen rondom de stifskerk gegroepeerd lagen. 
Tot het damesstift behoorden o.a. 26 hofboerderijen( Höfe), die moesten zorgen 
voor inning der tiend- en andere rechten van meer dan 200 boerenerven in West-
falen en Oost-Nederland van Winterswijk tot Zwolle. Onder Eibergen hadden 
Olminkhof, maar vooral de Hof te Vaarwcrk zo'n belangrijke hoffunctie. 

Boerderij te Vuurwerk in huidige toestund, de vroegere Hof ie Vuurwerk, gelegen uun de 
Vuurwerkweg, even buiten de bebouwde kom, richting Borculo. (foto E.H.Wesselink). 
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Hof te Vaar werk, hofrichter. 
Eén van de grootste hoven van het damesstift te Vreden, was de Hof te Vaar-
werk te Eibergen. De hofboeren, ook scholten genoemd, waren zeer belangrijk 
voor de hofheer, in dit geval het kapittel. Ze hadden o.a. te zorgen voor het ver
zamelen (vaak in natura) van de inkomsten van het kapittel, een omvangrijke 
taak. Het hofstelsel kende regels en het toezicht daarop werd verricht door een 
hofgericht met een hofrichter, benoemd door de hofheer. De hofrichter hield in 
Eibergen ter controle van de rechtsgang enz. zitting op Scholte Vaarwerk. Daar
aan herinnert dus de Eibergse straatnaam Hofrichterstraat. Ze is uniek. 

Kapittelsingel 
De naam Kapittelsingei wil een herinnering zijn aan het belangrijke middel
eeuwse bestuursinstituut van het damesstift, dat meer dan 1000 jaar bestond, 
voor het in 1803 werd opgeheven. 
De naam singel is gekozen vanwege de vorm, die aan een gracht of houtsingel 
doet denken rond een akker, zoals we die vroeger kenden. 

Bron: B.H.M, te Vaarwerk: De Hol'Ie Vaarwerk en zijn bewoners. 1188-1900. Uitgave Historische 
kring Eibergen 2001 
Hermann ter Halle: Vreden an der Jahrtausendwcndc. Landschaft und Geschichte. Heimatverein 
Vreden 

Tuendershof, een historisch plekje 
Tegenover de R.K. Mattheüskerk staan op de hoek Grotestraat en Zwikkelaar-
splein twee huizen, vroeger bewoond door kolenboer Schepers en aannemer 
Maas, die op het punt staan afgebroken te worden om plaats te maken voor een 
appartementencomplex, dat op ons voorstel en dank zij de historische kennis 
van Herman Schepers en Leo van Dijk de naam Tuendershof zal krijgen 
De historie van dit plekje en zijn bewoners is door Hendrik Odink in 1966 
beschreven in zijn verhaal "In een eeuwenoude smidse werden de vuren 
gedoofd". Het staat in "Land en Volk van de Achterhoek". Omdat lang niet 
iedereen dit boek heeft, geef ik hierbij in het kort deze historie weer. 

Bouwmeester, Tuender, Zwikkelaar, Biesebeek en Bomers. 
Het plekje komt voor het eerst voor in 1698. In dat jaar, op 24 februari, verleen
de het stadsbestuur van Eibergen aan Berent Bouwmeester, zoon van de onder
voogd van Eibergen vergunning tot het bouwen van een 'driegebonds smidts-
huysken' buiten de kom. 1) 
De burgemeesters in 1689 hadden bepaald, dat het smidshuis buiten de poort 
geen woonhuis mocht worden. Daar heeft de smid zich wel aan gehouden, maar 
wel werd er in de loop van de tijd een huis gebouwd naast de smidse, een flink 
gebouw van zeven gebinten, aldus Odink. Het was een huis compleet met deel 
en stalling, want iedereen was er boer bij. 
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Voonnaligc smederij Bomers, voordien ZwilKkelaar en Tuender op de hoel^. van Laagte 
en (Jrolestraat. {joloeolleelie museum De Seheperj. 

Vanuit de endskamer van dat huis had men vrij uit/ieht naar het westen over de 
es en dat zou blijven tot 1884, toen de spoorweg werd aangelegd en het hotel De 
Kroon werd gebouwd (nu appartementeneomplex De Kroon). Men moet zich de 
situatie van toen voorstellen door alle bebouwing van de Grotestraat richting 
Borculo weg te denken. 
Toen in 1828 de begraafplaats op de Hoge Oever aan de Borculoseweg werd 
gestieht, een eind voorbij de latere spoorbaan, werd doodgraver Toon Nijland de 
naaste buurman van smid Tuender, de opvolger van de Bouwmeesters. 
Dat de smederij in 1698 niet in de dorpskern gebouwd mocht worden, had te 
maken met het brandgevaar van het vonkend smidsvuur voor de nabijgelegen 
woningen, die immers uiterst brandbaar waren. 
Het smidshuisje van Berent Bouwmeester was drie gebinten groot (± 6 x 6m) en 
heeft er zo enkele eeuwen gestaan. Er hebben drie geslachten Bouwmeester de 
smidshamer gehanteerd in de smitte, zoals destijds een smederij werd genoemd. 
Na Berent kwam zoon Jan, die bekend werd als kapitein van de schutterij en na 
hem kwam weer een Berent. Deze trouwde in 1773 met Maria Wenninkmeuien, 
smidsdochler uit Geesteren. Ze kregen drie kinderen. Berent echter blijkt al in 
1790 overleden te zijn. 
Eibergen was voor 1795 een voogdij binnen de Heerlijkheid Borculo. De voogd 
was een soort ambtenaar voor administratie en justitiële zaken van de heer van 
Borculo. Die voogd had weer een ondervoogd. En die functie had dus Berent 
Bouwmeester. Geen onaanzienlijk man dus binnen het stadje Eibergen. 
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Nogmaals smederij en woning ernaast, gezien vanaf de Laagte. 
Foto's circa 1965. (fotocollectie museum De Scheper). 

Tuender 
In dat /elfde jaar 1790 hertrouwde Maria met Jan Tuender uit Varsseveld, die 
door Odink Tuinder wordt genoemd. Die naam blijkt hardnekkig te zijn, gezien 
de naam Tuinders Laagte die ook in kadastcrkaarten voorkomt. Kadasterambte
naren hadden nogal eens de neiging om Aehterhoeksc namen te verhollandsen. 
Dankzij Leo van Dijk weten we, dat de oorspronkelijke naam niet Tuinder maar 
Tuender was. Maria kreeg met Tuender nog eens 9 kinderen, in Hendrik Odinks 
stijl : "Ze schonk hem 9 kinderen." Desondanks is de naam in Eibergen uitge
storven, lijkt het. 

Zwikkelaar. 
Zoon Arend Bernard, geboren in 1791, was de volgende smid Tuender. Maar hij 
had geen zonen, die hem als smid wilden opvolgen. Dus volgde Garrit Zwikke
laar hem op, die trouwde met Maria (Miejken) Tuender. En daar komt de naam 
Zwikkelaarsplein tevoorschijn. 
Zwikkelaar overleed in 1894. Toen werd de smederij een tijdlang verhuurd aan 
Harry Burbank, die echter na enige tijd een eigen smederij stichtte, gelegen op 
de hoek van Kleine Hagen en Grotestraat naast de woning van de fam. Sche-
pers-Abbink, bekend als bloemenwinkel van Herman Schepers. Het is thans 
Björn en Mariekes bloembinderij. 
Na Burbank kwam nog Hendrik Biesebeek en tenslotte, van 1913 tot 1955, 
stookte Bart Bomers er het smidsvuur. Veel van onze lezers zullen hem gekend 
hebben. 
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WH/,S van kolenhoer Schepers staat op hel punt gesloopt te worden om plaais te maken 
voor wooncomplex Tiiendershof. (foto H.H.Wesselink). 

In 1965 werd de smederij, die stond op een hoekje van het huidige Zwikkelaar-
splein aan de Grotestraat, afgebroken. Het ernaast gelegen huis deed daarna nog 
een aantal jaren dienst als kolenbergplaats van kolenboer Schepers, die ernaast 
in een toen modern huis woonde. 

De overige smidsvuren in Eibergen, die van hoef- en kachelsmeden Crcmer, 
Hondeling, Fcntsahm en Wceink zijn inmiddels ook gedoofd. De ambachten uit 
het dorpsbeeld verdwenen, ze zijn ten offer gevallen aan de industrialisatie en 
grootschaligheid. 

Opmerking. 
Uit het woord Tuendershof kan men opmaken, dat met woord hof in later tijd 
ook gewoon de tuin achter de woning werd aangeduid, die diende voor de 
kweek van groente en hofvruchten. 
Ook die tuin was vaak wel omgeven door een heg of afrastering. 

E.H. Wesselink 
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Volksnaamgeving 

Van oudsher heeft de volksmond met humor of ironie commentaar geleverd op 
nieuwe kunstwerken en gebouwen met een bijzondere vorm. Zo ontstonden bij
namen, die soms snel verloren gingen, andere echter sloegen zo aan, dat ze voor 
lange tijd en soms voor altijd in omloop bleven. Bekend is natuurlijk de naam 
Nachtwacht voor het wereldberoemde schilderij van Rembrandt, dat hij in 1642 
vervaardigde. Het stelt voor het uitrukken van het korporaalschap Banning Cock 
(18 man) van het schuttersgilde. Door zijn bijzondere contrasten van licht en 
donker en de levendigheid van het tafereel week het schilderij zo af van wat 
toen gebruikelijk was, dat men spottend zei: "Het lijkt de uitrukkende nacht
wacht wel" en onder die titel werd het schilderij wereldberoemd. 

Volksnaam van kerkelijke gebouwen 
We kennen in de Achterhoek verschillende kerken met een door de volksmond 
bedachte bijnaam .Zo kennen we in onze omgeving de naam kluntjespot voor hel 
Haarlose hervormde kerkje uit 1857 en Doetinchem kent de klompenkerk of 
zwarte kousenkerk, de volksnaam voor de oud-gereformeerde kerk in de Kruis
berg, nu officieel het kekgebouw van de gereformeerde gemeente, (niet te ver
warren met gereformeerde kerk). 

Mooskarke 
Dat was de volksnaam voor het eerste gereformeerde kerkje aan de Hemstea in 
Eibergen. 
De naam, die iedere Eibergenaar kende, maar jarenlang wat meesmuilend werd 
genoemd, ontstond al in 1908 bij de bouw van dit kerkje. 
In het inmiddels uitverkochte jubileumboekje van de gereformeerde kerk 'Een 
eeuw op weg', verschenen in 2002, noemt één van de schrijvers, Leo van Dijk 
op biz 31 twee verklaringen. 
"In Eihergen werd het de 'Mooskarke' j^enoemd, omdat de grond als moestuin 
was gebruikt. Volgens anderen had het deze bijnaam te danken aan het gebruik 
een boompje of grote tak op de kap van bouwwerk te zetten. De opdrachtgever 
moest de werklieden dan een borrel schenken. Volgens boze tongen was de ker-
kenraad hier te zuinig voor, waarop de bouwvakkers in plaats van met een 
boompje de kap sierden met boerenkoolstronken ". 
Dit verhaal vertoont typisch de kenmerken van een volksverhaal. Lachen ten 
koste van anderen heeft nu eenmaal amusementswaarde. Volksverhalen noemen 
nooit namen, misschien houden ze daarom zo lang stand. Gaat men op zoek 
naar de feiten, dan verliest het verhaal zijn glans. 
Immers, wie die bouwvakkers waren, is nooit vermeld, maar dat zouden in dit 
geval de werknemers van Olthof en Blankvoort geweest moeten zijn, want die 
deden het metsel- en timmerwerk. .1. H. Blankvoort, kleinzoon van de aannemer 
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De ooispiankchjkc Mooskcuke aan de Henntea (loloiolUctie L A \ an Dijk) 

eiBER6EN 6BREP. KERK EN PASTORIE 
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van 1908, kent alleen het eerste verhaal van horen zeggen, van het tweede heeft 
hij nooit gehoord. 
Het is goed denkbaar, dat de bouwvakkers, zoals gebruikelijk, een z.g. groene 
tak (elders in de Achterhoek vaak meiboom genoemd) op het dak plaatsten bij 
het bereiken van het hoogste punt en die als aardigheid versierden met een of 
meer koolstronken die daar op het land gestaan zullen hebben. 
Iets ongebruikelijks maakt altijd de tongen los en zo zal die 'moosstronk' het 
materiaal geleverd hebben voor een volksverhaal, dat gniffelde over zuinigheid 
van een kerkbestuur, dat zich met deze kerk van de bestaande samenleving 
afzonderde. Het is best mogelijk, dat de kerkenraad de werklieden niet trakteer
de. En daarbij kan zuinigheid een rol gespeeld hebben, want de kerk tobde 
steeds met financiële tekorten. Maar gereformeerden waren zeer vrome mensen 
die vanwege hun geloofsleer openbaar werelds vermaak afwezen. Misschien 
vonden ze het gedoe rond zo'n meiboom met drank en zo meer, te werelds en 
daarom niet passend bij de bouw van een godshuis. 
Ook nadat in 1930 het oude kerkje had plaats gemaakt voor een rianter gebouw, 
bleef de naam Mooskarke in omloop. Het werd in eigen kring met humor ver
teld. Enkele jaren geleden werd er zelfs even met de gedachte gespeeld, de 
naam officieel te maken. 
Helaas gaat de kerk haar huidige functie verliezen. Uit historisch oogpunt zou 
afbraak van het gebouw te betreuren zijn. 

Boekweitenhook in Oude Mattheüs van Eibergen 
In de "Grote kerk" zoals vroeger de hervormde kerk van Eibergen vaak 
genoemd werd en die nu "Oude Mattheüs" heet, stond lot 1970 de preekstoel 
tegen de eerste pilaar rechts van de hoofdingang aan de Grotestraat. Die opstel
ling van de preekstoel in de voordien r.k. gotische kerken noemde men de refor
matorische indeling. 
Schuin achter de preekstoel bevond zich tot 1800 een lege hoek, die boekwei-
tenhoek genoemd werd. Volgens Albert te Biesebeck en andere oude Eibergena-
ren heette het hoekje zo, omdat het maar een verloren hoekje in de kerk was, 
wat achteraf, onaanzienlijk. Zoals de boeren ook boekweit verbouwden op een 
stukje slechte grond achteraf. 

Boekweite 
Boekweit gedijt niet op vette grond. Het was typisch een gewas voor de arme 
zandgronden in Oost-Nederland. Boek komt van beuk, het zaad is driehoekig 
van vorm als bcukenootjcs, en weite is Oost-Nederlands (Saksisch) voor tarwe 
(vgl het Duitse Weizen). Het gewas was gevoelig voor nachtvorst en werd in het 
voorjaar altijd met zorg door de boeren gadegeslagen, want één nachtvorst kon 
de oogst bederven. Toch gingen de kleine boeren door met het verbouwen van 
boekweit. Op de schrale zandgrond kon je geen tarwe (weite) verbouwen. 
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Links naast het toegangsporlaal is de hoel^weitenlwel'. n(>i> net :iehthaar. 
(fotocollectie J. Baake). 

Alleen grote boeren beschikten over betere cultuurgrond. Die verbouwden boek
weit op een slecht stukje, wat achterafgclegen grond. Was het een slecht boek
weitjaar, dan moest men bakmeel kopen en geld was betuun. 
Ook de stengels van de boekweit werden benut, daar maakte men bezems van, 
die leken op huttentutbe/.ems, meent Albert te Biesebeek. Van wat men ver
bouwde, mocht niets ongebruikt blijven. 

De Tien Geboden 
In de 'barre winter van 1890' werden aan de Kerkstraat door de hervormde dia
conie van Eibergen tien arbeiderswoninkjes onder één dak gebouwd. Ze kregen 
de naam van het Spieker. Maar al gauw duidde de volksmond ze aan met 'Tien 
Geboden'. De woningen stonden met de voorkant pal aan de straat. Ze kregen in 
1905 als buurman het kerkgebouw van de Eibergse Protestanten Bond. Het 
Spieker vulde de driehoek op tussen Kerkstraat en Nieuwstraat. 
In 1969 werd het afgebroken. Op de plek staat nu het monumentje voor de Indi-
ëgangers en daarnaast een rotonde en het is moeilijk je voor te stellen, dat op die 
kleine ruimte tien woningen stonden, sommige nog met een piepklein tuintje er 
achter. Er heeft in de loop der jaren een groot aantal mensen in gewoond. 
Bennie Meulenkamp schreef in zijn bundel 'Mien vaders hand' een gedicht dat 
gaat over het Spieker en zijn bewoners. 
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Het Spieker {in de volksmond De Tien Geboden) (foloc ollec tie museum De Sc heper). 

^t."T-;s?Èh. 

Koieuspieker ondei Huppel hij Wintei swi/k. (foto- Are liie/ I97H) 



-44-

De rotonde 
In 't Spiekei, ok wal Tien geboden 
Daorhebt 'i vroggei volle ewond 
An 't endc was ne hol met biomen, 
't begon naost 'n Piotestantenbond 

Eerst kwamp Schut, zo gonk 't wieter, 
't middelstukke was meestieds variant 

In 't leste 'gebod' won'n Waeveis, 
Jao den was daoi vasten klant 

Manneke Boei|ink won'n naost um 
Dce naeistein d'r heel wat ot 
Hele dage zat /e te tonneken, 
warkten biej 'lien'en 'giot' 

Op de plaatse van dat Spieker 
daor IS noo wat niejs emaakt 
Eibarge is ne lotonde rieker, 

Waoi icdeiene in de londte jaagt 
Wee had vioggei konnen denken. 

Daw dwars deur 't Spieker zollen gaon ^ 
Deur de kokken van Gerriet Waevers 
Ot veui Manneken d'i bedde staon ^ 

De lotonde mow toch wal beneumen. 
Ik geleuve, ik wette nen goeien naam 
Neum den hook voortaan 't Spieker, 

'l heuit d'i bie| en 't klunk veurnaam 

B J Meulenkamp 

Oude en Nieuwe Testament 
Van 1934 tot 1949 was H Mengennk, alTcomstig uit Maaksbeigen, vooiganger 
van de afdeling Eibergen van de Nederlandse Protestanten Bond Hij woonde in 
de ene helft van de dubbele woning, die staat op de hoek van de Burg Wilhelm-
weg en de Mondevooit In 1937 kieeg hi| als buuiman meestei A van Goicom, 
die van 1907 1937 hoold van de Willem Sluiteischool was 
Een vrijzinnige en orthodoxe leermeester in één huis was in die tijd best nog bij
zonder Van Gorcom was de verbeelding van het oude testament en Mengennk 
van het nieuwe testament Immcis vii|7innigcn waicn modern en oithodoxen 
oudeiwets 
(Hioii H(ui\ (hcikaiup Nooulni/kdlioiil) 



45-

A \an Gonoiii H Mengermk 

()iid( (II Nu Hii ( Ie stanu ut op de lux k \ an Hondi \ ooi 11 n Bui i,' Willu liinx c ^ 
linkswoondc A \anGonoin nclilswoondc H M(ni>ciiiik (foto I HWcssdmk) 

file:///anGonoin
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DL VUI Lxaiii^clun cum dc Ljiocnto 
sewcfi, thans I W Haf'cmcuntumt la 
hoogte \an hit Hcndiik Odmkplcin 
nu IS daar horloniru Roosinheck 
Hit mil \t riihtsi pand is nu de 
Hi'rildMinkcl (foto/aru Soirisen) 

Dl /oni-i Dirk Soniscn met collet^a I 
Winterhi r t; hi :i^ met de houw van 

radio ontvangers 
(fotofam Somsen) 

l liilKminkilt/i \an Soiiiscn in di dioc nlosc hi slicial thans I W liane nianstraat 
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Vier P>angeliën 
In zijn 'Overpeinzingen' van 1978 ( bij zijn vijftigjarig huwelijk) vertelt Dirk 
Johan Somsen, stichter van het destijds bekende elektriciteitsbedrijf, hoc moei
zaam het in 1929 was om in Eibergen, waar hij begon als knecht van Prins, 
(thans Obbink) aan de gang teikomen als zelfstandig ondernemer, als je zoals 
hij, geen beginkapitaal had. 
Daarnaast gaven 'deskundigen' hem weinig kans. De heer Wansink, chef van de 
buitendienst van de elektriciteitsmaatschappij De Berkelstreek, in Eibergen 
bekend als 'Licht-Wansink' zei: "Er zijn al twee elektriciteitsbedrijven. Prins en 
Reith, die al het werk hebben. En je bent geen Eibergenaar en ook nog een 'fie-
nen'. Zet 't maar uit je hoofd. Maar Somsen was een onverbeterlijke optimist. 
Hij wist, dat er 40 huizen aangesloten moesten worden op het elketriciteitsnet en 
dat zijn baas Prins daar geen tijd voor had. Hij zei tegen Wansink: "Of ik hier 
vandaan kom of niet en gereformeerd ben, heeft er niks mee te maken. Het gaat 
om goed werk en of je eerlijk bent en betrouwbaar." Wansink zag zijn ongelijk 
in en beloofde hem te helpen. De optimist had succes en kreeg 27 adressen, 
waar stroom aangelegd moest worden. Toen moest er een winkeltje komen. 
Tegenover het postkantoor (thans H. Odinkplcin, het parkeerterrein van Plus aan 
de J.W.Hagemanstraat' stond een huizenblok van vier woningen. Het had in de 
volksmond de naam 'De Vier Evangeliën'. De huizen waren eigendom geweest 
van een 'tienen' boer uit Haarlo, vandaar de naam, aldus Somsen. 
In het eerste huis woonde Wolfs, in het tweede Hcincman, een fabrieksarbeider, 
in het derde Timmermans. Deze Timmermans had een winkel met een groot 
raam aan de voorzijde. Hij was filiaalhouder van Sellink uit Winterswijk en han
delde in klokken, horloges, trouwringen en wat dies meer zij. Ook was hij chef 
op de pickerfabrick. In het vierde huis woonde de weduwe Ter Horst. Zij leefde 
van haar geld. 
Van Wolfs en Timmermans met wie hij bevriend was, wist Somsen, dat Heine-
man zijn huis wel wilde verkopen omdat hij zelf elders wilde gaan bouwen. ( 
Aan de Middclweg, die later Kon. Julianastraat werd). De beide middelste hui
zen waren maar 4 m breed, de beide andere 7 m. 
Somsen kocht het pandje van Heineman, dus een van de middelste. En dat was 
het begin van Radio Somsen. Op een oude foto is nog te zien, hoe smal het eer
ste winkeltje van Somsen was 

Eibergen, juli 2007 
Hennie Wesselink 
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(Jreiin, riope en j;ael. 
Mien Klein Uruinink vertellen mie aover 
een grova (opa), den met zien kleinkind 
deur den hof leep. En al köttelend (lang
zaam lopend) wees hee "t kind van alles 
an: den kersenboom, den perenboom en /o 
ging dal wielei' tien helen hof tleui'. Aii '1 
hol'pad slonnen ok bae/.enslruke, stekke-
bae/en, rooie bae/en en witten. 
"Wal bunl dal?" vroog '1 kind bi-j een 

siroek. "Dat bunl /walle bae/en, dee neume wi-j ok wal aolbae/en". "Hoo kan 
dat noo, dee bunt Jao rood", ".lao", /ei opa, " dal kump umdal /e nog greun 
bunl". (groen = onrijp). 

dreun en riepe 
Wi-j alten vrogger volle valappels en valperen. Dee waarn meestal nog onrie-
pc." Wi-j wodden dan deur on/e oldcrs ewaarschouwd: "l-j mot neet /ovölle 
van dat greune grei ellen, door kriej piene in de boek van". 

Gael (Keel) 
Ik bun vandage niet volle gaele peren wcerd. Ik wet neet, wat mie mankeert. 
(Sommige peren wordt gael, at / e riepe bunt, /oas sukerperen, misschien had "1 
ge/.egde door met te maken). 

An in, an uut (oet), un op, an at', an too. 
"/-/' kont er better achter an in lopen, dan hoef ik niet iiaor ile heUe. l-j kiiiil er 
wel veiir weer an nut. 
"l-j könl der hier effen neet (ui in. ik hun met de vh>er hezig"• zei Dieneken. 

onze Inilpe. 
"I-J mol er inaor deur de andere deure tui uut. W(Uit de vloer mol noi; een horl-

jen opdreui^en". 
Jan ston baoven op de stromiele. "Hoo kom i-j door cut op? " vroog ik. "O, van 
de f^undse kante. Door kan 'k der ok weer an af." 
't Weer is de leste wekken neet bes. Maor daor /it iederene met. l-j könl ter niks 
an al'of too doon. 
An loo kump ok in een andere betekenis veur. 
"Ik l)iin der de leste lied neet zo l>e.s an too. ik vuh' mi-j neetJil". 

Leeve lied nog an loo. (Lieve lijd nog aan toe. Maar dal is ook gewoon Neder
lands) 

Scheppels Mank/aod 60 

Van alle.s oet de wanne 
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' Ik doo cJLi niks van al ik blieve dei bi | wa k e/eg hebbe en dal doo k 
(Geen wooid terugnemen van wal men heelt üe/egd) 

Op an 
I let NLCILI laiulse op <\.\u kennen we in o a I iel konil LI nitl /o nauw op aan" 
in 1 Plat kenne wi | 
' Ik W( tk IK ('t ^<)(>(l 11 OOI ik hu I op (III mol iiiii lu (/ op (h iiO( n \i (i; /( kom 
men 
IkwdU ludnood wdj nu 1 (lal ( ^^(ii Indooll wooi wil u (i^(iili/k op dii' ' 
' Ik h( iiu'uie mu'i dei neet ineei nu I ik wd lud w ooi of t nu l du (uik op an 
ii(et (twi)lel aan de afloop) 
lypisch Achlei hooks is het ook tweemaal gebiuiken van op 

Wi I mot ~o hum (iiiuiluiiid iiuioi o \\((i op huns op au t h( i;iiit ol (hiiika t( 
worden 
In "Van |onge leu en aole giond" /ei een van de spoileis Mans den an 't dissein 
was met Mai ia kom M ;-/ mot imior es weer op de kokken op aii 

An. . .an. 
Fen aaidig veuibeeid sleet m Diek Bartelinks veihaal "Fataal ogenblik" oet /len 
beuksken ' üait hume 
Derk en Fruus deden uu l i oll( SIK C (s nu t cm < c ii kcuii kun (iid op d( ((iiiipiini 
An tende\(iii t((ist( potji h(ht~( d( m((sl( punk ii hu nu kou (kddil /o 
i^eel t de h(h do\ (nd \ (dan Deik z( u d'i" li""'> h(I ((h 1 sr luiop on t kotte-
k'n an want hie/ elk sp( I h( / :e i^cx u kaai t( n iii (h haiuh 
Een andere versie hiei van is Noo lu \i / s( hoop dii t di K t( n an 

Aniieven 
ik heb /onet een paai poiie |onge eeipels opestokken um Ie /een, ol /e al gioot 
genog bunt Met volle meuite heb ik een emmeiken op konnen garen 't Liett 
nog neet an Wi | mol nog wat geduld hebben ()k 1 iionen plukken iiell nog 
neet an 1 is /uuken um ilei wat te vinnen wooi al een beunl|en in/il 

lUissel ol IJossel. 
On/e jonge gieuil as kooi l woidt al een heien bussel ( stevig goed gevoimd) 

Wal hebt dee bussels van |onges noo weei in de lo/e ( sehuui) oelespookl ^ 
Opsehollelings waain wat oidei Dee waain al van schoie at (12 l'ï)ooi) 
Seholleling kump van hoog opschieten, gioeien Een schotteling is ok een uutio-
pei van een piante eigeniqk een vals iol dat mol uut etiokken woiden 

Dissein. (lu/ie maken met wooulen) 
Wat heb i-|leu toch allied te dissein ' t Is allied disseideii-je tussen owleu bei 
den 
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Gunzen. (begerig kijken) 
Ak 's aovends veur 't anrecht een stuksken kaeze atte veur 't naor bedde gaon, 
zat mien hundjen an mien veute te gunzen um ok een stuksken kaeze 
"War staoj toch te gunzen, hej zo'n hongei "̂ 

Glad, kas, kats 
't Woord glad hef een hoop betekenissen Ze staot in 't grote woordenbook 
Maor den volgenden oetdiukking, dee in 't Eibaigs Plat vake ezegd woidt, steet 
er neet m 
"Zo", zei Dika, ton ze in de kokken alles weer in de riege had en de vloer 
edweild," zo, dat is weer glad" 
Ok wordt er ezegd, at alles um 't hoes hen weei netjes is "Zo, dat is weer glad
de boel Dat kan zich weer laoten zien" 
Glad hef ok de betekenis van slim "zo glad as een aole" "Hie is altied al een 
gladden vogel ewes, ik vertrouw 'm veui gin cent" 

Gladdekkel. (Vlot, slim) 
Door IS e miej weer te gauw af ewes, 't is miej zo'n gladdekkel 
( Vraag is dit wooid in Eibergen bekend'') 
Gladjanus. (Een slimmerik, iemand, niet kieskeurig in de middelen om zijn 
doel te bereiken, niet sympathiek) 
' Aj met den wilt handelen, dan moj de ogen good los hollen want 't is een glad

janus, t IS hl I um "ogen los of de huul los 

Hailo/iemaker. 
"Aj zo secuur wilt waezen ha / haloziemaker motten wodden" 

Haor (of hoor) - heure- eur (haar - haren - haar) 
Vake woidt "haor" eschreven, maor aj 't oetsprekt, klinkt 't net as 't ABN 'hoor' 
van 'ik hoor je' Sthneven zoaj sprekt is ok in 't Plat neet altied makkelijk 
Der bunt nogal wat gezegdes met 'haar" Ze staot in 't woordenbook 
Maor typisch plat is wal, denk ik 
"Dree heure op de kop is neet volle mor dree heure in de soep is heel wat" 
"Ik hehhe veurige wekke nog spinazie ezaeid, 't kump der oet as haor op de 
hond" 
Haor hef ok de betekenis van kleinigheid ' Der mag i>in haor an mankeren " 
Een heel eigen betekenis zit in het volgende 
"Ik kan 't neet zeker zegden, maor um een hoor of hee kump zundai^ nog wel 
effen " 
"At 't een het/en wil kump hee nog wal effen" (Als hi) maar even kan) 
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Ongeveer dezelfde betekenis hef 
'Ik wet 't neet zeker, maar umsgeheks ofhee kump nog wal op ow ver/eurdag" 
(Heel waarschijnlijk) 

Jent. (kwiek, fiis, met een krachtige uitstraling). 
Dee Carollentjen van onze buren, dee is good bi-j de pinken, da's een jente 
meid 
Ome Hendrik is nog altied een jente keerl, good in zien wark en vlot in zien 
veurkommen 

Kastenwark. Eigenlijk, wat gevangenen in de kaste, gevangenis, moesten doen 
Dus waik, gepruts, woor gin ende an kump 

Kas (keurig, netjes) 
At 's zaoterdags de hofpaedjes weer eschotteld en eharkt waren, lei alles der 
weer kas bi-j veui de zondagse visite 

Kats. (totaal, geheel en al) 
Ik bun kats deui de melk hen, ik mot neudig naor den melkboer 
"He j ok botter met ehrach uut de winkel ', vioog mien viouw "Goh nee, dat 
hun 'k kats vergettten 
Kats boem is een klanknaobootsing 

Kat, katte, ketjes 
Vraoge Waor zol 't volgende gezegde vandan kommen"^ 
"Aj dat allemaole op heht, waj opeschept hebt, dan i>eet de katte met ow mage 
neet lopen" 
Bekende gezegden bunt De katte in 't duuster kniepen ( Stiekum doen) 
Typerend vooi onsympathiek mannelijk gedrag lijkt me de uitspraak, 
In t donkei hunt alle ketjes grauw (In 't donker komt het er niet op aan met wie 
je Vlijt) 
Maar dat had nogal eens een ongewenst huwelijk tot gevolg of een 
'onecht'kind 

Kelde 
Wi j vonnen ondei t koffiedrinken een sprekwooid 
"Wat kelde keert, keeit ok hette", zeien ze vrogger Dat was nog in de tied, dat 
de mansleu in zommer en winter lange onderboksen dioogen "Wat kelde keert, 
keert ok hette"zeien ze dan Wi-j mot er neet an denken Aovei onderboksen 
geet ok het versjen, daw zongen op de wieze van de populaire koekoekswals 

Koekoek, koekoek, een viouw m een onderbroek, 
Hoera, hoeia, een heei m een directoire 

Dat was in onze jonge joorn de umgekeerde wereld, een vrouw in een lange 



-52-

onderbokse. 
Iiouwens, viouwleu in een lange bokse d.il nioeh vieftig )oor geleden ton wie| 
|onk w.iain nou neet Dal was, geleul ik, te weields Viouwleu, dee de bokse 
anhatltien tiooi mos ie) ow veui waien Dal lekken nel keeilsen keeils ,dee 
spellen de ba.is legenswooidig liebl /e /owal <iilemaoie de bokse an 

Krejjf'cl (kiegel kias) 
Al de soep wat /olie w.is, was /e kieggel 
Een kreggel keeill|en w<is dei ene, die wis wal e wol en llink van optieden was 
Maoi een kieggeln keerl kon ok wal dwais wae/en, een bel|en legen den diaod 
in ' l)()(>!()(Il n(( t r'A;rt,'i,'<'//t;", wodden dei tl.in e/egd 

Kumcrcl. (Ik weel ei /o geen Hollands wooid vooi) 
ben kumcrd is gin vlotten Ilee kump allied wal aehleian in /len doon en (.leu
ken Ok een bel|en een be/undeien 
Mee dul allied /o kumeiig (1 en beet|e alwi)keiul v.in noimaal, vlot uediag) 
Ik wet neet, ol dit wooid in Libarge veurkump 

Nooddruft. Aimen w.uen vioeger nooddruttig Diuflig komi van deiven -
nodig hebben 
V.in naUiie is nooddiull gm Aehteihooks wooid Maoi ik kenne van mien jonge 
|ooin hel wooid 'nooddiultig waik Wal w<is d<il' 
Noockliultig waik was aibeid,dee no(Kl/akeli|k was maor volle lied kosten 
/ o ' n noockliullig wark von ik vioggei '1 in de week maken van de eilen (ol /egl 
/e m I ibaige ai Hen veui eiwten O 't Begon met plukken Van "I veuiaover staon, 
kieeg i-| al gauw piene iii de lugge Maoi 'I meest nooddrultige waik was 'l 
doppen wdw de eilen Veui mien geveul /al ik uien Ie doppen, w<int i | moslen ok 
nog good kieken, dal ei gin pieien in bleven /lUen 
I">en andei nooddiullig waik was 't wieden en uutdunnen van de woilels en de 
mangels 
"AL van armood iwct hoovcn, dan wa\ ik neet ekoninicii" (Aimoede heelt hiei 
niets met geldgebiek te maken, maar ook met "niet andeis kunneir 
Armood kon ok vervaeling betekenen 
' Al \ (III til iiiood IK cl wel 11 (Ij (loon mol koj iiiic ii mooi (//< ii In l/x ii nu l hom n 
poltcii 

l'loddcn, ploddi'iikcerl 
"Wol I im(l(l(( oldc ploddi II (l( sliaok op dooi kiimp nik\ \(iii in d( ( hiiiil :o 
old d( ( koiil \\( I iKioi d( II plo(ld( iik(( 11 (lom|X'nboei) 
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Scluiii^eleii (w<il doelloos IOIKI1O|XMI) 

De |onges leeix'ii /o n bel|en deui 't doip te scluingelen / e wisten iieel good, 
wooi /e es hen /ollen g<ion 
Al de viouwleu boodschappen deden en ni )sgieiig alle winkels bckekken, lee-
|Kn de niansleu dei een betjcn sehungelend aehteran 

Neet yoocl snik, neet jjood wies. (Spottend bedoold) 
liiiii I I n dl i^ood u li s oj lic hl I (1(1 (IK op (l( lop/x ^ 
HUI iicel i^ood iii 't Iwiij, da/ zo dool' 
Ok wodtlen dei e/egd, al iemand mcl /len gedachten iilwe/ig w.is 
Hec lu'l dei ene hen IK (d {heide} plukk( ii 
ll( e hef dei ene hen hen/ s( luidden 
Al iemand iels /ei , wa| neet geleuven, kieeg hee te heuien 
"()(Il i^do loc II IK II (>l (KIO IO( Il lu n liiils( U n 

At "I OW helemaol neet n.ioi I /m was, heilen '1 '(ïao toch hen diieten" 

Aover Oet en uut en nog wat 
Nog ellen iets aovei de taal 
Geboren I'ibeigenaais /egt "oet" veui "uit" Die 'oe' kump allenig veui in het 
Nooiden van den Achteihook en m Pwente Maoi "uut" diingt ok deui in Pibai 
gen m.iik ik de leste tied Ion ik lestens m een winkel een mansjieisoon alsma-
oi "uut" heuin /eggen, vioog ik m ol e in I ibaige geboieii w<is Dal was /o 
Maoi 1-) /egt "oet" in plaatse van "uut", /ei ik "Noo, wat /ol d<it' "Wi | bi-| ons 
hebt allied van 'uut' epraot Da's net /o good hibaigs" 
't I ibaigs IS in ontwikkeling Laes de buukskes van Diek Bartelink dei maoi op 
nao 
Veiwarrend is 't wal Huis is hoes, een muis is een moes, uit is oet, buiten is 
boeten, kiuipen is kioepen, iiiaoi buil is buul, huilen is huulen, kiuis is kruus en 
neet kioes Hoo is 't spiekwooid, "ledei hoes het /len kiuus" ol "ledei huus hel 
/len kiuus ' ' Ik hem 1 wel 
Len luil IS een uive, maoi sukeiiuven bunt mangels en een ui is een siepel. 
't Is veui Hollandeis um dol van Ie woiden 

Achtei hooks ol" 'l'wents. 
lin dan hebbe wi-) nog last van 't angien/ende Twents, dal binnenkump deui de 
tv-seiie "Van |onge leu en aole gond" Dee spolleis piaot Iwents Achleihooks 
/ol wae/en 'olde giond' 
Wi I Achteihookeis /egt "I ) bunt' en " wie|leu bunt In Iwenle /egl /e "Ik 
bin, ie) bint en willen bint" lin /o is dei meei 
Iwente dut ok neet met an de Waldspelling, /e schiielt 'goan en 'moat' m plaat
se van 'gaon' en 'moat' Ik kie/e veui 't Athteihooks 
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Achterhookse }»rammatica. 
Bi-j een erkende taal heurt een grammatica. Dee had 't Achterhooks neet. Maor 
der wordt an ewarkt. Lcx Schaars van 't Staring Instituut is der met bc/ig. Ik 
kieke der naor oct. Dan wordt 't Saksische dialect een taal met taalregels. 

Tot zowied disse keer. Ik heb de wanne weer Icug. 
AJ wat wet, /eg 't of schriel" 't. 
Good gaon allemaole. 

Eibarge, Juli 2007 
Hennie Wes.selink 
e-mail: wessl879@planet.nl 

Jan Ie Koppclc met kieiuersmaiul vooi liet rei voei van levende have. 
(Jota E.H. Wesselink) 

mailto:wessl879@planet.nl
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Historische Krinj^ Eibergen. Hestelbiljet boeken. 
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Ik kies als piemie het boek ' De Holtei (gedichtenbundel) van G Odink 
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