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Bestuursmededelingen
Compliment
We beginnen de bestuursmededelingen deze keer met een compliment en wel
aan de Gemeente Bcrkelland. Bind vorig jaar werden wij erop geattendeerd dat
het middengedeelte van het oude kerkenpad, dal loopt van de Hagen naar de
Nieuwstraat helemaal overwoekerd was door een uitgedijde heg. Na een telefoontje naar de Gemeente, was het pad binnen een week weer toegankelijk; een
complimenl waard! Hel paadje begint op de Hagen naast de voormalige snackbar Harry en komt uit op de Nieuwstraal naast hel woonhuis van schilder Kiffen
(andersom kan natuurlijk ook). Oorspronkelijk liep er ongeveer halverwege een
aftakking naar de Kerkstraat, maar die is (bijna) verdwenen. Hel is een leuk
paadje, loopt u er maar eens door. Er zijn nog wel meer kerkenpaden in Eibergen; misschien kunnen wc er l.z.l. eens een artikeltje aan wijden, maar hel vergt
wel enig speurwerk.
De Jappe
Ook eind vorig jaar speelde de kwestie 'De Jappe'. Het is u vasl niet ontgaan,
want het heeft met foto en al vrij uitgebreid de pers gehaald. Albraak dreigde
voor dit boerderijtje, dat aan de Hagensweg stond, maar beter zichtbaar was
vanaf de Zwilbroekseweg. De Jappe ontleent zijn naam aan de laatste Eibergse
Berkelschipper Gerard Wolfs, die als bijnaam de Jappe droeg. Het pandje was
eigendom van de familie Te Biesebeck die zich na ^bliksemoverleg' mei ons
bestuur bereid verklaarde het systematisch af te breken, waarna de gebinten,
dakpannen, stenen en wat dies meer zij, beschreven en genummerd, werden
opgeslagen door aannemer Hofman in Beltrum, die gespecialiseerd is in restauraliewerkzaamheden. Hel boerderijtje is gered en kan herbouwd worden. Voorwaarden daarvoor zijn het vinden van een nieuwe plek, een nieuwe bestemming
en de financiële middelen. We hebben overleg gehad met wethouder Johan Vennevertloo en er wordt verder aan gewerkt, onder andere ook door de Dienst
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Landinnchling De klus /al met een, twee drie geklaaid /i)n maai het boeideri)l)e IS in elk geval behouden
Wij/iginj» Statuten
In verband met De Jappe moet er in on/e Slatuten een wi|/iging worden doorgevoerd De HKE heeil nameli)k het boeideii)t|e lijdelijk in eigendom en volgens de Slatuten kan dal met dus dal moet worden aangepast Daarnaast /i)n er
enkele kleine andeie wi|/igingen, /o moet bijvooibeeld Gemeente Eibergen'
moet wolden veivangen dooi Gemeente Berkelland' Op de Icdenveigadermg
woidl u gevraagd hiermee in te stemmen
Ledcnverj»aderinj> op /aterdaji 12 april
Vooi de ledenvergadering op zaterdag 12 april om 14 00 uui in de Huve hebben
we als gastspiekci uitgenodigd Theo Roes Die naam /egt u misschien niet veel,
maar hi) is de /oon van hians Roes (1902 1974), die onder de naam Heiman van
Vel/en /o n tweeduizend verhalen schieet in Achterhoeks dialect over de legendarische, maar met bestaande Aornt Peppelenkamp en Olbcit van Neuzen
Hanne Zoon Theo rnmiddels ook al 70 plusser draagt voor uil het werk van
zijn vader en kan natuurlr)k ook pullen url een schat aan eigen herinneiingen
Frans Roes was van beroep horlogemakei in hel Gelderse Hengelo, maai mcei
plezier beleefde hi| aan het fantasievol beschii)ven van alledaagse dingen en
alledaagse mensen Zr|n rnspiratrc vond hi) op straat in de kioeg en in /i)n
diiecte omgeving Gedurende ciica veerlrgjaai verschenen /rpi columns (/ouden we tegenwoordig zeggen) in de zaterdageditie van met name De Giaal
schapsbode Zi)n verhalen zijn verzameld in zo'n 25 bundels Het beloolt een
ondeihoudende middag te worden waarop u als HKE-lid ol als belangstellende
uitciaaid van haitc welkom bent
Terugblik Filmfestival
Het lilmleslrval dit )aai weei georganiseerd rn samenweikmg met Museum De
Scheper blr)il onvermindeid popularr De twee voorstellmgen waren met een
klerne vierhonderd belangstellenden heel goed bezocht Het piogramma, samengesteld dooi de ge/aiTrenlr)ke filmcommissrc omvatte ondei meer beelden van
de 108e en 110c vei|aardag van Chiissemeuje, ooit de oudste inwoonster van
ons land, een impressie van de nasleep van de stormramp in 1927, opnames van
het Rekkense bloemencoiso van 1975 en de vieiing van het 75 jaiig jubileum
van de St Jo/efschool aan de Laagte Cineast Ben Tiagtei was er knap in
geslaagd uit hel schaaise materiaal over de Bloemcnsymphonreen een lilm te
componeicn, die toch een heel rcpiesentatief overzicht gat van dit unieke evene
ment De films werden van commentaar vooizien dooi Annie Busink en Johan
Baake en gastcommentatoi Hans ten Cate die de tiouwlilm uil 1936 van /r)n
ouders loelrchlle
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Lxcursie op woensdajj 28 mei
Ook dit jaar hebhen we weer een leuk en leerzaam uit)e op het piogramma
staan Op woensdag 28 mci gaat de reis naar Oosterbeek, eeist naai het An borne
Museum 'Hartenstein'
Dit museum is gewi|d aan de Slag om Arnhem, de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis, die weid uilgevocid van zondag 17 tot dinsdag 26 sep
tember 1944 Deze opeiatie is de geschiedenis ingegaan als 'Maiket Gaiden
De bedoeling was de verovering dooi Ameiikaanse, Poolse en Britse luchtlan
dingstroepen van de biuggcn tussen Eindhoven en Arnhem (Market) en het
geli|kti)dig opiukken van de giondtioepcn van het Biilse 3()e Koips tot ovei de
giote iivieicn, waarna via het Ruhigebied zou worden doorgestoten naai Bei lijn
(Garden) De veiwachting was dat de Tweede Wereldooilog bij het welslagen
van deze operatie vooi de kerstdagen van 1944 was algelopcn, maai het pakte
anders uit'
Aansluitend woidt ei een korte stop gemaakt bij de Airborne militaire eiebegi aal plaats, die op een steenworp al stand van het museum ligt Daarna wordt de
reis vervolgd naai Kasteel Middachten in De Steeg voor een londleiding door
het stceivolle kasteel en een ki)k)e in de mooie tuinen Het kasteel daleeit uit de
17e eeuw en is momenteel eigendom van de 24e Vrouwe van Middachten I A
Gravin Ortenburg Gravin van Aldcnburg Bentinck Het is ingericht met de oor
spronkelijke inboedel, waaronder meubels en kasten, serviezen, glas- en zilvei
weik en linnengoed en een grote collectie portretten
De laatste pleisterplaats van de excursie is het iJsselpaviljoen in Zutphen, waai
brood en soep worden geserveerd Voor een lunchpakket dient men zeil te zoi
gen
Het vertrek is om 10 00 uur en de kosten bedragen circa € 3^^, pei persoon
Opgave bij Annie Busink-te Biesebeek, Laiiksweg 21, 7151 XV Eibergen, tel
471498
NB Kasteel Middachten is moeili/k toegankelijk voor rolstoelgebruiken
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Historischc Krinj» Eiber}»en
Seen: A. l)ijkhui/en-Blankvoort, Vogelenzangstraat 34
7151 VD KIBLR(iKN, lel.: 0545-473393
Eibergen, februai i 2008
Aan de leden van de Historische Kring Eibergen,
Hieibi] nodigen wi) u uit voor de Algemene Ledenvergadciing, die gehouden
woidt op /alcidag 12 april 2008, om 14 00 uur in de Huve, Grolestraat 52, te
Eibergen
AGENDA
1 Opening
2 Goedkeuiing en vastslclling notulen Algemene Ledenveigadei mg
van I4apiil2007i)
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Vaststelling van het )aaiveislag 2007
5 Vaststelling van het tinantieeljaarveislag 2007, WO ')
-Jaai rekening van het verenigingsjaar 2007
-Balans per 31 decembei 2007
-Verslag van de kascommissie
-Begioting van het vcienigingsjaai
6 Benoeming nieuw lid van de kascommissie
7 Bestuuisverkic/ingen
De heei E H Wcsselink is altiedend en niet heikicsbaar
De heer J Baake is altiedend en heikicsbaar
8 Onze plannen voor het jaar 2008
9 Rondvraag en sluiting van hel huishoudelijk deel van de veigadei ing
*) Deze liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.
PAUZE
Voor de invulling van het tweede deel van onze vergadering hebben wij de heer
Theo Roes uitgenodigd Hi) vertelt over en leest vooi uit het werk van zijn vader
Frans Roes, die ondei de naam Heiman van Velzen vele amusante veihalen in
dialect schreef
Het einde van de/c veigadei ing is om ongeveei 16 30 uur
Met viiendelijke gioel namens het bcstuui,
A Dijkhuizen-Blankvoort
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JAARVERSLAG HKE 2007
Dit IS het drieentwintigste jaarverslag Wi] hebben nu 1007 leden
Het bestuur bestaat uit de volgende leden dhi b H Wesselmk, vooi/, mevi J
van Di)k Sijbiandi), vice-voor/ , dhr J W Scholl, penningm , mevr A Dijkhui
7en-Blankvoort, seci , dhi Joh Baake, alg adjunct, mevr A Busink-le Biese
beek lid, dhi D Somsen, lid en dhi A van dei Ziel, lid
Het bestuui heelt in 2007 acht keei veigaderd ovei diverse ondeiweipen en activiteiten
De redactiecommissie van Old Ni-|s vergaderde diveise malen pei uitgave In
2007 zijn de nis 58, 59 en 60 uitgegeven Het themanummei van dil |aai is het
boek In de baan van de windhoos De stoimramp van 1 )uni 1927 in de
gemeente Eibergen
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenveigadeiing van /ateidag 14 apiil 2007 in de Huve is be/ocht
door 48 leden We hebben ons 1000e lid, de heer (en meviouw) Bentsink, gehuldigd
Het tweede deel van de vergadering is ver/oigd door de heer Derk Jan ten
Hoopcn, oud-Needenaai Hij veitelde ovei /ijn belevenissen als huisaits in
Zuidwolde in Drenthe
Dodenherdenking
Ook dit jaai hebben we op 4 mei met een kranslegging deelgenomen aan de
jaarlijkse dodenherdenking
Excursie
Op woendag H mei was ons eeiste leisdoel de synagoge in Enschede, die na
een grote restauratie in 2004 is opengesteld vooi publiek Vervolgens biacht de
bus het gc/elschap naar Bcntheim, waar het kasteel weid be/ocht Ook in de
tuin van hel kasteel was nog het een en ander te zien Na het genieten van een
bioodmaalli)d bi| de Haaimuhle arriveerde men om 19 00 uur weer in Eibeigen
Open Monumentendag op zaterdag 8 september 2007
Thema twintigste eeuwsc monumenten De beide Mattheuskeiken waien geopend In de oude Mattheus was een expositie ingericht met een aantal schilden)
en van Wim l/aks en in het museum kon men een collectie gouaches van /i|n
hand /len Ook de Villa Smits, een echt monument van de twintigste eeuw, was
de/e dag geopend vooi be/ichtiging
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V ilmtestival
Dit |aar hebben wc op /ondag 25 lebiiian weer een filmfestival georganiseerd
Er weiden veel iilms gedraaid ovei Eibeigen die dooi Anme Biisink vakkundig
van commenlaai weiden vooi/ien
Waar zijn we verder mee be/ig geweest?
Dick Somsen heelt ti|dens aiieilei activiteiten boeken en exemplaren van Old
Ni-js vei kocht We /ipi be/ig een boek te schrijven over de bloemensymphonieen die tussen 1958 en 1972 /even keei /ijn gehouden De eeistc was lei gelegenheid van het 50 |aiig bestaan van hxcelsioi In decembci 2008 vieit Excelsi
or haai 100 jaiig |ubileum Hel boek kan dan gepicsenteeid worden
De gemeente Beikclland heelt ons ook dit )aar gevraagd om te helpen bi) het
geven van namen aan nieuw aan te leggen sluiten en pleinen in Eibergen
We willen alle leden bedanken die ook dit jaai weei bijdragen en leacties hebben gegeven op ons blad Old Ni-js
Namens het bestuui
A Dijkhui/en Blankvooit (seci )
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Onder de oude dünk^o Biloba
Museum de Scheper heelt leuke expositieplannen voor 2008 Na de weikstukken van
t Assmk en na het lilmleslival i s m de
liistoiische Kling hibeigen komt ei wcei
een liaaie leeks die met schoolpiojecten,
het Nationale Museumweekend (5 6 apiil)
en de Open Monumentendag (zaterdag H
september, i s m de HKE) op gc/ctte ti|den
nog een extia stimulans kiijgt
Koto's van Adiie lA'uveriiik en Cristi
Kluivers
Dit |aai bestaai de beeldende kunst m
Museum de Sthepei bestaan uit loto's
Van 1 maait tot 12 apiii iaat Adiie 1 euvei
ink /i)n werk /len Adiie, m hibeigen gebolen op 20-2 19'SI, is al 30 |aai druk in de
poitiet en huwelijkslotogialie, maar hi|
verlegde de afgelopen laien /i)n aandachtsveld ook naai andeie kunstvoimen
Zo ontstond de artistieke tak van /i|n werk Waai andeie kunstenaais vaak een
bepaalde sti)l ontwikkelen en daaiaan herkenbacU /i|n, weet hi| als geen ander
ovei de meest uiteenlopende ondeiweipen unieke kunstwei ken te creeien herst
betrok iii| de li)sl bi) de loto, toen ging hi) beide beweiken en /ocht hi| steeds
meer de abstractie op en nu veilegt hi| /ipi gien/en nog veider en neemt hi)
steeds meei ruimte in De estheet m hem bli|lt het roer in handen houden het
moet mooi /i|n, welk pad hi| ook bewandelt Met Adrie Leuveiink woidl hel
weei een heel avonluui m Museum de Scheper
Van 20 scptembei tot I oktobei komen de loto's van Ciisti Kluiveis centuial te
staan Ciisti veikeeide met haai toenmalige echtgenoot Aat Veldhoen in leidende kunstkimgen in Amsteidam Toch bleel / e aandacht houden vooi haai
gebooitestieek met giote, mooie loto's van Ciisti dansend vooi een gioot paasvuur, haai na<ikte vadei die met in het Casino m Den Haag mocht hangen, loto's
van de piachtige natuui lond 1 ibeigen die met aan een londweg ten pi ooi mag
vallen Cnsti is een van die markante liguren, die een dorp tot leven brengen De
lusl 111 tic Schepel /al wel een beet|e veistooul wolden, maai dan heb )e ook
Wilt We laten het u /len
(iras
Bi) de historische exposities speelt gras een belangrijke lol
Van 24 apiil tot 31 mei is het gias haid Lr woidt op gevoetbald dooi de keisver-
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se lusieclub I C Eibergen, dic al 90 )aai oud is, altiians in /i|n woileis Die
geschiedenis wordt getoond met loto's, objecten, geluid en misschien kunnen we
nog een ballet|e tiappen De Eibeigenaren /uilen hun eigen voetbalti|d weei
opnieuw beleven We nemen / o een heel lokale aanloop naai het 1 uiopees kampioenschap, dal de/e /oinei gespeeld woidt
En van 5 juli lol 6 seplembei latei we ei weei gras over groeien, we gaan onder
de groene /oden met de expositie "Begiaven in Eibergen" Naai aanleiding van
het veischijnen dit |aai van /even gedichten in een kunsl/innige piesenlalie op
de begi aal plaats, behandelen wi| de hele begialenis geschiedenis iii hel
museum Met medeweiking van begialenisondeinemeis, keikelijke gemeenschappen en een beeldend kunslenaai laten we u in de geschiedenis van begraven en cremeien duiken maai ook de hedendaagse vondsten en gebruiken
komen aan botl Mei de medeweiking van de VVV woull een lietsroute uitge/et
langs giallieuvels galgen en umenvelden en begiaalplaatsen We bieden ook de
inogeli)kheid om eigen gialschiillen en bidpienl|es te onlweipen, vooi de kindeien ol vooi uw eigen veistiooiing
Excelsior 100 jaar
We sluiten hel |aai al met de hondeidste veijaaidag van 1 xcelsioi Na 110 )aai
Euphonia maken we dit keer een wat andere expositie, waai in het spektakel van
de 'bloemensymlonie' een giole lol /al spelen Dat komt ons goed uit, want
Heiman Schepels was toch bloemist en de weikgioep beeldmaleiiaal (m n toto's en lilm) speelt de laatste |aien een piominentc lol m hel museum Dus on/e
eigen bagage kan hier meehelpen aan een succesvolle teiugbhk op dit stuk
mu/iekgeschiedenis van Eibergen
Museum de Schepel (Hagen 24, 71^1 CA I ibeigen lel ()S4S 471050) is open
van woensdag tol en mei /aterddg van H 00 lol 17 00 uui Raadpleeg ook
www deschepei 8m com
Paul Puiilman
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Woonlniis van dokter Ellerheck aan de Grotestraat. Achter dit huis
werd m 1930 de nieuwe r.k. Mattheuskerk gebouwd. De bijzondere
deuringang van Bentheimerzandsteen
kwam uit
Haaksbergen.
Toen het Ellerbeckhuis in I95S werd afgebroken, verhuisde deze
omlijsting in Lodewijk XIV stijl weer naar Haaksbergen,
(coll. Museum De Scheper)
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EUerbeck Eibergen. Vier generaties
De Familienaam Eilerbeck duikt in 1819 in Eibergen op. Dan wordt de jonge
dokter Sigismund Maria Eilerbeck uit Vreden door burgemeester Van Heeckeren
benoemd tot arts te Eibergen. Hij had in Berlijn de studie in de medicijnen voltooid en mocht zich 'Doctor Medicinae' noemen. Hij werd hier de eerste gediplomeerde heelmeester, waar tot dan toe slechts ongediplomeerde chirurgijns de
geneeskunde uitoefenden. Het blad van de provincie Gelderland vermeldt in
1849, dat hij vanaf 1821 tot het ambt van gemeente-arts en vroedmeester was
toegelaten.
Sigismund Eilerbeck woonde eerst op de Brink, zoals het gebied toen heette tussen de huidige J.W. Hagemanslraat en de Hagen. De straat heeft dus nu zijn
oude naam teruggekregen. Daarna woonde hij een poosje in de Grotestraat in
het na 1945 afgebroken pand, dat plaats maakte voor de doorbraak van de Julianastraat. In 1827 kocht hij een stuk grond op de "kale es" buiten de poort en liet
daar een nieuw huis bouwen. De dorpsbewoners hebben zich misschien verbaasd afgevraagd, waarom de dokter zich vestigde op een terrein aan de onbestrate landweg naar Borculo buiten de 'stad'. Even voorbij dit stuk land liep een
zandweg naar de Koem aan de Berkel, waar schoenmakers hun looikuipcn hadden. Die zandweg werd later de Fabrieksstraat, genoemd naar de fabriek van de
fa. Prakke.
De dokter had hier een plek gevonden, waar hij niet meer ingeklemd zat tussen
andere huizen, maar waar hij meteen ' buiten' was, want richting Borculo was er
nog geen enkele bebouwing. Eenjaar later, in 1828 werd het eerste huis aan de
Borculoseweg gebouwd naast de nieuwe begraafplaats op de hoge Oever aan de
Borculoseweg. De bewoner was doodgraver Antoni (Toon) Nijland. In de loop
van de 19e eeuw zou dal beeld veranderen, want de straat werd toen aan de
noordzijde langzamerhand volgebouwd tot aan de spoorbaan met woningen en
de Willem Sluiterschool. De bebouwing aan de zuidzijde vond wat later plaats.
Die woningen en villa's uit die tijd staan er anno 2007 grotendeels nog.
Het doktershuis werd een huis met stalling, want Eilerbeck bezocht zijn klanten
buitenaf te paard. De stenen voor het nieuwe huis had hij voor een prikje weten
te kopen. Het was een partij, die bestemd was geweest voor de aanleg van de
Deventer Kunstweg, maar daarvoor afgekeurd was.
Bijzonder was de deuringang, die hij wist te bemachtigen bij afbraak van een
huis van kennissen in Haaksbergen. Ze bevatte een mooie omlijsting van Bentheimer zandsteen in Lodewijk XIV stijl met springend hert en het wapen van de
familie Van der Sluis. Zo kreeg hij op een koopje een interessante voorgevel aan
zijn woning. Achter deze woning werd in 1930 de nieuwe r.k. Mattheuskerk
gebouwd. Pas in 1958 werd het Ellerbeckhuis afgebroken. Toen ontstond het
fraaie voorplein van de r.k. Mattheuskerk, zoals we dat nu kennen.
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De CiidUsliiKil Ier luxii^lc van hel /wiklwlam SJIICIIL De w<)ninf>en rechts op (Ie jolo
stonden voor de Imidii^e r.k.-kerk. Ze zijn eind jaren vijftii^ aff^ehroken De tweede
woning; werd door Sii^isniiind Ellerheck in l<S27 gebouwd. Links was de smederij vtin Te
Bieseheek. {coll. .lohoii lieuike)

Sigismund Maria Ellcrbcek werd in 1797 te Vreden geboren. Zijn vader behoorde tot de betere kringen. Hij was rentmeester geweest van liet Hoogadellijk
Vrouwenslift (bij ons bekend als hel damessliri) en toen dat in de hYanse Tijd
werd opgeheven, werd hij door de nieuwe landsheren, de Duitse vorsten Salm
zu Salm in dienst genomen die ook het kasteel Anholt bezaten. Ook na 1815,
toen Vreden Pruisiscii was geworden, bleel' hij zijn belangrijke positie behouden. Hén van de twee peten bij de doop van de Jonge Sigismund was de laatste
abdis van Vreden, Rijksgravin Maria Tiieresia zu Zeil - Wurzaeh. Zes Jaar laler
werd het stift werd opgeheven, de abdis overleed twee Jaar later, nog sleehts .'^5
Jaar oud. Hen graitomiic in de stiftskerk vermeldt haar verdiensten ais moeder
van de armen en hulp voor de zieken. Dokter Hilerbeek was getrouwd met
Johanna Arnolda Nieuwenhuis, in 1X0.5 geboren in Oldenzaal. Volgens Hendrik
Odink was hij een gezien arts, die in zijn taai zijn Duitse al"komst nooil verlooeheiule. liij overleed op hoge ouderdom op 19 januari 1879.
Nog een heelmeester
Uil liet l'rovinciaal Blad van Gelderland uit 1849 blijkt, dat dokter Hilerbeek in
1846 een eollega kreeg in de persoon van li.J.Hagens, geboren in 1810, een zoon
van Reindt llagens, die bakker was en tijdens burgemeester Van lleeekeren
gereehtelijk deurwaarder was. Tot deze l'amilie behoorde ook .lohanna (iesina
Hagens, die trouwde met .lan .lans Prakke en zodoende de stammoeder werd van
de Eibergse l'amilie Prakke. Hendrik .lan llagens was geen doctor in de medicij-
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//; hel woonhuis links woonde in hel hei^ni viin de voii^ic een» de jdiiiilie II W. LI leihe(k llendnk Willem l.lleiheck was i>eiiieenle-onl\'(ini^er van l'jheii>en en on>iinisl van
(Ie loonis kdiliolieke keik Hel et liijxitii woonde loeii op de hoek viiii de (lioiesliiiiil en
J.W. IhiiieiniinsiKKil In de /dien nulling eledio-zdcik Voeiiiidii, nu een iiiodeine winkel
van Clrool-Ohhink. {(oll. Joluin lUuike)

nen /oals Sigismund Rllerbeck. Hij had zijn opleiding als 'iiccl- en vroedmi'c'ster ten pkiltenlande' genoten m Amstcidam. Dokter Hagens overleed eeht e r a l i n 1854. (Zie Old Ni-js nr 37 bl/ 14).
IVledisclie werkliii}»en en neneosmiddelen in 1849
Uu liet /elide Piovmciaal IJlad van Cieldeiland blijkt, dat ei toen al degelijke
medisehe voorschriften waren vooi heelmeesters, vrocdmecsters, apotheken en
drogisten. Het blad bevat een li|st van werktuigen door de heelmeesters erop na
te houden: lancetten, stiletten, schaien, een sonde, kromme en rechte naalden,
een lavementspuil (legen dainiveisloppmg) een baai moedei spuit|e, mannen- en
vrouwencathelers en spalken. Ook een klein apparaat tol redding van tlicnkelingen' \ln ook moesten de heelmeesters ten plattenlande altoos vooihaiulen hebben tie Ncileilandschc Apotheek en geijkte maten en gewichten
Vrocdmeeslers moesten beschikken over X werktuigen, een helhoom, stomjie en
scherpe haken, een hooldbooi, een khsteeispuil, viouwencathcters en een baaimocderspuil Al dc/c instrumenten moesten schouwbaar aanwe/ig zijn lii kon
dus contiole komen De geneesmiddelenlijst voor heelmeesters bevatte circa
hoiulcul .iitikelcn Allemaal keurig m het Latijn. Potjeslatijn werd dit m de
volksmond genoemd I let stoiul immers op de pollen.
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Op (Ie Jolo zien we Hendrik Willem Ellerbeek, zijn vrouw M.L.
hllerheck- Bauwrichlen Verder
op de Jolo de oudste dochter
Ernestiene en de enigste zoon
Hiirry. De foto is i>enui(ikt in
l<S9<S. (roll. Museum De Scheper)

H.W. Ellerbeek, j»emeente<)ntvan};er
Het echtpaar Ellerbeek kreeg acht kinderen, van wie er twee dokter werden, één
werd priester en verzamelaar van fossielen en stenen. De jongste, Hendrik Willem (1852-1922), bleef volgens Hendrik Odink het ouderlijk huis bewonen. Hij
was leerlooier en bouwde achter de woning een leerfabriek, maar hij moest dit
vak opgeven vanwege de toenemende concurrentie van o.a. zijn buren, de gebr.
Prakke. Hij werd toen gemeenteontvanger en volgde in die functie Van Eps Reerink op, ook één van de illustere figuren uit de 19e eeuw, gehuwd met een dochter van ds. B. Smits.
G. Odink beschrijft in "Keiil u ze n(>i>... de Eiher^enarcn", dat dit echtpaar
Ellerbeek woonde in een pand, waar nu de zaak van Obbink is gevestigd aan de
J.W. Hagemanstraat. Hij had toen waarschijnlijk het ouderlijk huis met de leerfabriek erachter verlaten. Er is een foto uit 1898, waarop het echtpaar Ellerbeek
staat met dochter Ernestienne en zoon Harry, zoals men hem in Eibergen noemde, maar hij heette Henri. Een later geboren dochter ging naar een klooster in
Venray. H.W. Ellerbeek was volgens G.Odink ook organist van de r.k. kerk aan
de Wemerdijk. Hij nam namens het gemeentepersoneel met een lang lofgedicht
afscheid van burgemeester G.H. Smits bij diens aftreden in 1915. Het staat te
lezen in Old Ni-js nr. 57.
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l'Olo van de Niciiwslnuil in I97H Rechts de winkels van de Eil?ei<-;w lUi^ar en Rosing.
Daarachter de drogisterij / hoineopatheek vtni Wiin Ellerljcck. Nu onigeixniwd lot bakker Bart. (coll. Museum De Scheper)

Drogisterij Ellerbeck
In de 2()e eeuw kende Eibergen de drogist Ellerbeck, de zoon dus van de
gemeente ontvanger. Hij was geboren in in 1893 en heette officieel Clenmens
Sigismund Henri. In Eibergen sprak iedereen van Harry. Hij had wei medicijnen
gestudeerd, maar de studie blijkbaar niet afgemaakt, hij vestigde zich als 'apotheker' in de Nieuwstraat naast het huidige pand van slagerij Boenders.
Ellerbeck was jarenlang de enige drogist in het centrum van het dorp. Zijn enige
concurrent was Burgers , Grotestraat 108 op de hoek van de Fabrieksslraat. Burgers had een schilderswinkel en verkocht ook drogistcrijarlikelcn, zoals vroeger
wel meer schilders deden. Dochter Diennie Burgers, gehuwd met Jan Slagter,
bouwde de bescheiden winkel uit tot een moderne DA drogisterij. Inmiddels is
het een woonhuis.
Ouderen herinneren zich Harry Ellerbeck nog wel. Over zijn brilletje met halve
glazen (wat was hij daarmee zijn tijd vooruit!) keek hij je aan en op zijn apothekersweegschaal woog hij met uiterste precisie af, wat er gekocht werd en deed
het in een zakje. Steevast vroeg hij dan: "Gaat het zo mee?" En ook vroeg hij
soms, waarvoor je het gevraagde nodig had. Voelde hij zich toch nog een beetje
dokter? Hij overleed in Nieuw Overdonk, een sanatorium voor zenuwzieken. De
inrichting werd gedreven door de Broeders van O.L. Vrouwe van Lourdes.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Wim, die de "medische belangstelling" van
zijn vader had geërfd. Hij vroeg soms, of het gevraagde artikel voor je zelf was,
waarop een meisje, dat maandverband had gekocht, zei: "Neen, het is voor mijn
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vader, die heeft een bloedneus". Ook over zijn klantvriendelijkheid deden verhalen de ronde. Hij was zelfs in staat om een in zijn ogen lastige klant buiten de
deur te zetten. En daarbij keek hij niet naar rang of stand. Hij was een bekwaam
filmer, maar het is niet gelukt hem tot vertonen ervan te bewegen.
De zaak floreerde niet meer. Zijn vindingrijkheid demonsteerde hij door op de
winkelpui te zetten "Honneopatheek",wat suggereerde, dat hij iets deed in de
homeopatie, maar de winkel was leeg. Overigens, het woord homcopatheek
staat niet in het grootwoordenbock Van Dale.
Nu is er een eind gekomen aan het tijdperk Ellerbeck in Eibergen. De winkel is
verbouwd tot een bakkerswinkel.
Eibergen, juli 2007
Hennie Wesselink

Bronnen:
H. Odink: Dokter Ellerbeck en zijn huis te Eibergen , uil Land en Volk van de Achterhoek, bl/. 193 cv.)
G.Odink: Kent u /e nog . . . de Eibergenaren? bl/. 13 en 14 (Uitverkocht).
Hermann Terhallc: Vreden an der Jahrtausendwende. Uitgave Heimatverein Vredcn
1999.
Die Stiftskirche Sl.Felicitas /.u Vreden. Heimatverein Vreden 1985.
Provinciaal Blad van Gelderland opgerigt bij beslui! van den gouverneur der provincie
van den 15 Maart 1815 over het jaar 1849, te Arnhem, bij A. VAN GOOR, provincialen
Drukker. Archief J.Baake
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Hupsel, historische notities
Hupsel houd u hups en sierlijk
Gedraagt u zedig en manierlijk
Opdat een ieder uwe hupsheid roem'
En van hups u Hupsel noem'.
Zo begon Willem Sluiter, predikant-dichter van Eibergen van 1653-1972, zijn
verhalend gedicht over Hupsel, in zijn serie gedichten, gewijd aan de buurtschappen van Eibergen. Sluiter maande in 1666 in afzonderlijke gedichten de
buurtschappen Holterhock, Hupsel, Olden Eibergen, Mallcm en 't Loo om
trouw ter kerke te gaan en elkaar te stichten tot vroomheid door het samen zingen van zijn liederen, die hij kwistig uitdeelde.
Het is merkwaardig, dat in 1935 Sluiters vermaning aan Hupsel opdook in een
preek van ds. C.P. Boorsma. Volgens Aaltje Remmclink-Ruesink, thans 86 jaar
oud en toen als 15-jarig mei.sje woonachtig in Hupsel, heeft ds. Boorsma toen
tijdens een kerkdienst het eerste couplet van het gedicht van Sluiter voorgelezen, in verband met iets dat zich in Hupsel had voorgedaan wal volgens hem
niet door de beugel kon.
Een Hupselse jongen van rond de 16 jaar zou zich toen niet zedig en manierlijk
hebben gedragen, hij zou stiekum in een kippenhok iets hebben gehad met een
meisje van 15 jaar uit Eibergen. Ze zal in zijn ogen vast wel hups en sierlijk zijn
geweest.
Natuurlijk noemde de predikant de boosdoeners niet bij name, maar ingewijden
wisten, op wie zijn vermaning sloeg. Over seks werd niet open gepraat, maar
volgens pastoor en dominee had seks met onkuisheid te maken en verder deden
ook alle volwassenen er het zwijgen toe. Natuurlijk werd er door de jeugd stiekum geëxperimenteerd. Maar o wee, als het aan het licht kwam. Dominee Boorsma haalde er zelfs Sluiter bij. Het geval gaf natuurlijk aanleiding tot gegniffel.
Het werd 70 jaar later op het zestigste buurtfeest van Hupsel als historische bijzonderheid verteld.
Historische ontwikkeling Hupsel
In oude documenten (zie het boerderij- en veldnamenboek uit 2{)()4, uitgave
Historische Kring Eibergen), komt in 1379 de naam Huppestio voor (bij scholte
Bruning) en in 1529 de naam Schulte tho Hupsele ( Horstman-te Biesebeek).
De uitgang op 'lo' doet vermoeden, dat het oude Hupsel een bosrijk gebied was.
De ligging van Hupsel
Hupsel is de enige wijk die niet aan de Berkel grenst. Hupsel grensde ook niet
direct aan het dorp (of vroeger stadje) Eibergen. Hupsel was van het dorp ge-
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Pldltciiioiul tilt 1912
scheiden door een strook van de lloheriioek. Hel eersle adres in Hupse! was de
boerderij van Steinkanip aan de Groenloseweg net voorbij de Waii'siatweg met
het adres C' I. De Hollerhoek was in vroeger dagen de kleinste buurtschap met
slechts een tiental boerenerven dicht bij liet dorp gelegen aan de /uid-oostrand
ervan.
Verderop bestond de Hollerhoek uil 1000 ha woeste gronden vanaf 'I Brendeke
tot aan de Vredenseweg bij /wilbroek. Hel eveneens eeuwenlang onbewoonde
oostelijk deel van llupsel het llupselse veld, de Wiegerinkweide en de Woiveiikaïiier, vornule mei tie Hollerhoek een uitgestrekt gebied van venen en heidevelden. De grens lussen llupsel en Hollerhoek werd ongeveer gevornul tioor de
huidige Warl slat weg en de Landweerdijk.
Toen hel verkeer nog per |iedes aposlolorum ging (Ie voel, ook wel aposlelixiarden genoemtl), lag llupsel ver van liet dorp liibergen. Willem Sluiter vond
liet dan ook moeilijk om in tie winterdag daar op huisbezoek te gaan. De lange
voettocht naai llupsel viel hem /waar. De wegen ernaartoe waren dan modderig
en moeilijk begaanbaar, /odal hij na een be/oek niet voor donker weer thuis
kon /ijn en in het donker kon |e soms geen hand voor de ogen /ieii.
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ll<ill(iiliiiish()( uU 11/ (Kill (It S( liiiniikwt i; ui lliipsd Da luxidciii is iili^dopt ii jiuii
(ijm hi()k( Il (Il IK < fl i>l(i(i/sii( iiKKikl 1 OOI nu uw houw {jolo I BtitiU )
Opmciknig Die /.mdwegen m llupsel /i|n lol \n de Iwmligsle eeuw dooi sleeht onderhoud slecht gebleven De llupsciseweg, ihans Kielleweg was midden |aien vi|llig nog
een /andweg, die 's /omeis hiei en tIaar /o rul was, dal |e ei mei moeite op de hels
blccl De wegen waicn vioegei m ondeihoud bi| de mark van Hupsel, maai smds de
ophcllmg v<in tic maiken kw.im v.ui dat ondeihoud met veel De boeren hadden ci geen
li|d VDDi, en hel gemecntcbcstuui onlbiak het .lan geltl In de |aien deilig \An de voiige
eeuw weitl ei iets getkian dooi initltlel van tie wcikvei schal ling en m tic l.i.ilste tK)ilog
hebben tie itmgens v.ni tic lUbeitlstliensl nog aan veibcteiing v.in enkele wegen (t) a de
Mtilenwcg) geweikt maai tiat scluiol t)ok met t)p De aibeitlstlienst was een nationaalsociahstischc inslelhng en tic tlicnstiilichligc |ongcns blonken mei uit in i|vcr hr irad
pas veibcleimg tip na 1960, tticn veel builenwcgcn wcitlen veihaid en st)mmige /andwegen weitlen t)|igehevcii llcl wcgcnp.itioon is toen hici en daai veiandeitl, zoals vergeli|king van tie huitlige k.i.iil niet tlic v<in het vcltln.niicnt)nder/t)ek leeil
Wi| kennen geen thiistcims meei ma.ii wie de kuitstc ooilt>g heelt meegcmaakl, weet
nog, luie tluislei hel toen s wmleis builen was De vcithiisieimgsinaatiegelen veibt)tlen
elke lichtuitsiialmg Mccslci Vinke van tic luli.inaschool oiganisecitlc toen tian ook /i|n
tiutlciavontlcn op maanlichte avontlcn
Spet ia.il vt)t)i outleis v.in /i|n huik nieci Imgen, the in hel tlonkei t)vei snuille /andwegen n.i.ii tlt outleiavonti mocsien lielscn
Oveiigens had Willem Sluitei slechts weinig be/oeken in llnpsel <il Ie leggen,
want de Mupselse bi)eien waren in 1616, toen Eibergen van tie ene t)p tie andere
dag proteslants weid. de uM)ms-katholieke keik Houw gebleven Alleen Schoite
Buimink (aan tie Kielleweg) ging niel de leloimatte mee
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Oiid ciiltuiir}»el)iecl Ilupscl
Het bewoonde deel van Hupsel lag tot 1900 lond de Hupselse es Daai lagen
eeuwenoude ei ven als Stholte Bruinink, Schulte tlio liupseie, Geeidink, I inieis,
Tetink en Boikink bijvooibeeld
Op die es lagen de akkers, waai van de boeien moesten bestaan Akkerbouw was
de basis van het boercnbedri|l m vioegei dagen veeteelt stond m dienst \,\n de
landbouw Koeien en sthapen dienden vooial vooi de niest die nodig was voor
de akkeis Akkeis leveiden biood en dat was het hooldvoedsel De aaidappels
kwamen pas eeuwen latei toen kunstmest meei mogeli|kheden sehiep De weien hooilanden lagen meestal vei van de boerden], vaak in de uiterwaarden van
de Heikel Dit westelijk deel van Hupsel /ou men het oude Hupsel kunnen noemen
Nieuw Hupsel
Het oostelijk deel, gelegen tussen CSiolseweg en Wmteiswijkse binnenweg (een
/andweg) was tot 1900 allemaal woeste gioiid In dit gebied langs Oosteimkweg, 1 andweeiclijk Kerkdijk en Wolvenkamei liggen geen oude boeieneiven
ze /i)n allemaal m de twintigste eeuw gebouwd hen groot aantal van hen valt
op dooi de muien van witte kalk/andsteen, waai uit /e /i)n opgebouwd Kalk/andsteen was goedkoop De steen weid vaak pei trein aangevoeld uit Ajiel
doorn en kwam aan bi| de spooiweghalte die Hupsel in hel begin v.ui de twin
tigste eeuw ii|k was De meeste pionieis kwamen uit Aalteii Sommige van hen
Kiajenbiink en Bulsmk bijvooibeeld, bouwden eigenhandig hun boeideii|en op
Men had iii Aalten gehooid, dat in hibergen nog goedkoop aan giond te komen
was Natuurlijk werden ook kapitaalkrachtige beleggers dooi de lage pi ij/en m
Fibeigen aangeliokken /oals een /ekeie Obbink uit Aalten die twee boeideri|en aan de Keikdijk liet bouwen, de Hannahoeve en de 1 niahoeve, jaienlang
bewoond door de lamilies Viie/e en Assink
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In Oosl-lliipscl (1(111 (U' Kerkdijk lii>l deze onii^iitniiishocnU'rij iiicl de IKUIIII Myriea,
l^ehouwd in 1911 en opgetrokken in k(dkzinidsleen. (coll. Jolian Baake)

Myrica en Osmunda
in de Wiegerinkweide vallen op de namen Osmunda bewoond door de ramilie
Schot en Myriea van de familie Kmisselbrink. De namen zijn al"komstig van de
belegger Van der Pol, een theehandelaar uil Utrecht. De namen Myrica en
Osmunda waren heel passend, want hel zijn de Lalijnse namen voor de veenplanten gagel en koningsvaren. Merkwaardig genoeg hebben de families Kmisselbrink en Schot nooit geweten, wat deze namen betekenden. Ze beschikten
niet over een flora.
Dc/.c Van der Pol iiad eerst het boerenhuis Campanula in Haarlo gebouwd voor
een zoon van een dominee uil Haarlo. Die jongen kon niet leren, en de dominee
had geen grond. Hij riep de hulp in van prof. Obbink te Utrecht en die kende de
theehandelaar Van der Pol, die in het kerkbestuur zat. Via Van der Pol kwam een
broer van prof. Obbink op hel idee om ook grond te kopen in de Wiegerinkweide. Hij werd de sliciiter van de Una- en de liannaiioeve.
Zo is van veel boerderijen in Oost-Hupsel een verhaal te vertellen.
i;.ll.Wesselink
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Geschiedenis van het klootschieten in Eibergen
Het klootschieten in vroeger tijd. ')
Jaren geleden las ik in oude kranten een paar aardige stukjes over het klootsehieten in Bibergen. ik maakte er aantekeningen van met het idee er ooit eens
een artikeltje aan te wijden, maar zo zijn er wel meer onderwerpen waarvan ik
dat heb gedaeht. Een tijdje geleden echter hoorde ik van onze voorzitter Hennie
Wesselink, dat hij van Freek Odink uit Hengelo een paar brieven had gekregen,
geschreven door Gerrit en Hendrik Odink, die gingen over het klootschieten in
Eibergen. Dit was voor mij een mooie aanleiding om het artikel dat ik tot dan
toe alleen nog maar in mijn hooi'd had, op papier te zetten.
Ik zal beginnen met iets te vertellen over de historie van deze sport in het algemeen om via Twente en de Achterhoek in Eibergen terecht te komen.
Kloot is een oud woord voor bol, bal of kogel en wordt nog een enkele keer
gebruikt in het woord aardkloot. Het eveneens oude werkwoord 'schieten' betekent het met kracht en precisie iets vooruitdrijven. Nu nog wordt er bij het voetballen op het doel geschoten.
Al tijdens de middeleeuwen werd het klootschieten in West-Europa beoefend.
Zo was er aan het eind van de 14e eeuw in 's-Gravenhage al ccn 'cloctbaan'.
Een Leidse bepaling uit 1464 luidde: 'So moet nyemant doer die stede cloeten
dan mit houten cloeten'. Een houten kloot was minder gevaarlijk voor de benen
van voorbijgangers dan een stenen kloot. Uit angst voor ongelukken en voor het
beschadigen van muren ging men de sport binnen de steden verbieden en werd
het klootschieten om de stadsmuur heen een geliefd tijdverdrijf.
In een verslag over de overwintering op Nova Zembla van Willem Barentsz en
zijn mannen in 1596-1597 staat, dat toen de dagen gingen lengen er met de klooi
werd gescholen.
Volliscultuur ondergewaardeerd
In de 17c eeuw werd de sport vooral georganiseerd door herbergiers, ongetwijfeld om de omzet te verhogen. Het drankgebruik werd dan ook reden voor de
autoriteiten om paal en perk te stellen aan deze lielliebberij. Daarbij kwam dat
de calvinistische overheid in die tijd strenger ging optreden legen verstoring van
de zondagsrust, dus klootschieten op zondag was er niet meer bij. Al of niet
hiermee samenhangend gingen stadsbewoners meer en meer neerkijken op dit in
hun ogen platte vermaak voor boeren en 'klootjesvolk'. In het algemeen zien we
trouwens, dat de 'eliteculluur'en de 'volkscultuur', in de loop van de 17e en 18c
eeuw uit elkaar groeien. -)
Door deze ontwikkeling werd het klootschieten in ons land steeds minder populair en in de loop van de 18e eeuw werd zij voornamelijk nog in Twente en de
Achterhoek gespeeld.
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Te spelen op de baen,
Md pijl, kloor of hal;
Een ieder naer syn lust
en naer syn welgeval

Gedicht van Julius Ampsing nadat graaf Albrectit van
Beieren de Haarlemmers m 1390 in de Haarlemse
Hout een klootschietbaan had geschonken

Opwaardering van het klootschieten
Martin Meijerinl>v stelt in zijn 'groot klootschietersboek', dat de burgerij rond
1880 positiever kwam te slaan tegenover het klootsehieten. Hij leidt dit al' uit
het feit, dat vanaf toen de Twenlsche Courant scrieu/e aandaeht aan de/e sport
besteedt. Het eerste verslag in die krant dateert van 1862 en gaat over een wedstrijd tussen het Twentse Geesteren en een ploeg uit Vasse, Mander en Hezingen. Het artikel eindigt aldus:
'Alles is in de beste orde afgelopen, dal ongelukkig in vroeger jaren wel eens
niet zo wezen mogt, daar hel bij dergelijke gelegenheden meer dan eens gebeurd
is, dat na de Jeneverfleseh goed te hebhen nagezien, er doodslag bij is voorgevallen. Duizend niensclien waaronder grijsaards van 80 jaren, waren op de been
om den afloop hiervan te zien'.
Soorten kloten
Vermoedelijk werden er vóór de 14^^/15^ eeuw ronde stenen als kloot gebruikt.
Daarna ging men over op houten exemplaren, waarvoor bij voorkeur de wortel
van de hulstboom werd gebruikt. De/e werd gekookt en dan /o heet mogelijk
tot een kloot gesneden. Ook het harde hout van vruchtbomen kwam in aanmerking. Om over een grotere afstand te kunnen schieten ging men gaten in het hout
boren en vulde die met lood. Er bestonden geen regels over hoe dat moest
gebeuren; ieder maakte de kloot, die hem het beste leek. Pas in de tweede helft
van de 2(F eeuw kwam er meer reglementering.
De overblijfselen van kloten, de 'loden kruisen' (het houten deel doorstond de
tand des tijds niet) zijn vooral in het oosten en noorden van ons land opgegraven. Zo zijn er bij de vesting Bourtange in de provincie Groningen wel vijftig
gevonden.
Zoals we al zagen bleef men alleen in Twente en de Achterhoek het klootschieten actief beoefenen, 's Winters was er minder werk te doen op de boerderij en
dan trokken de plattelanders eropuit om op veldbanen of op de heide kloot te
schieten. Toen de meeste heidevelden in de vorige eeuw ontgonnen werden,
raakte het straatklootschieten in zwang en daarvoor waren er kloten van harder
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Ronianlise h taji reel van een 'Bossier '-wedstrijd in Noord Duitsland omstreeks 1850
Naai een tckiniiii^ van Soenecken (loll G Oude Velthuis Oldciraal)
materiaal nodig Tegenwooidig gebruikt men daarvooi tropisch haidhout ot
kunststof
Het spel
BIJ het klootschieten gaat het erom de kloot onderhands zo ver mogeli|k weg te
schieten om een bepaalde alstand in zo weinig mogeli)k schoten at te leggen
Bi) het bepalen van de uitslag wordt ook de afstand die de kloot na de linish
dooi schiet opgemeten Er vallen drie spelsoorten te onderscheiden
In 't veld
Vroeger weid er voornamelijk gespeeld op zandwegen en heidevelden Tegenwooidig heeft men in Twente banen aangelegd \an ongeveer 800 meter lang en
15 tot 20 meter breed In het Achterhoekse Zwolle worden pogingen in het weik
gesteld om ook tot zo'n baan te komen
Waai in de middeleeuwen man tegen man schoot, zijn het nu teams van viei ot
vijf spelers, die de strijd met elkaar aanbinden Van tevoren wordt het aantal
schoten bepaald en het team, dat het verst komt wint De teamleden schieten om
beurten, waarbij de ploeg, die achtei ligt het eerst schiet
Als de kloot buiten de vastgestelde zijdelingse baanbcgien/ing komt, mag deze
tenminste één stoklengte (twee meter) op de wedstrijdbaan worden teruggelegd
De kloot mag tijdens de wedstiijd vanaf het punt waai die blijft liggen, IVi keei
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Hcl klootschieten van de Friesen. Een houtsnede uit 1874 door B. Mörlin.s, die in
Diniarsehen woonde (Sleswi^ Holstein). Foto uit: Het Groot Klootschietershoek (35).
de stoklengte links of recht worden gelegd, als dit naar het oordeel van de werper gunstiger is. Een stoklegger geeft bij elk schot aan vanwaar het schot moet
worden gedaan en maakt uit of het schot geldig is. De schrijver tekent het aantal
schoten aan.
Straatschieten
Het prettigst speelt men op een gladde asfaltweg van ongeveer vijf meter breed.
Voor wedstrijden is de minimumlengte van het parcours 825 meter. Elke ploeg
heeft een schrijver, tevens ploegleider, die het aantal schoten bijhoudt en de meters noteert, die de kloot over de eindstreep heeft afgelegd.

è

I

Zetten
Hierbij geldt de afstand die de kloot door de lucht aflegt, zoals dat ook bij
kogelstoten gebeurt. Op de plaats waar deze neerkomt wordt een vlaggetje
gezet. Gewoonlijk mag elke speler drie keer zetten. Meestal gebruikt men voor
deze spelvorm een kleinere en lichtere kloot.
Hoe het vroeger in Twente ging
Rond 1900 werden in Twente de eerste klootschietverenigingen opgericht. Vóór
die tijd speelden dorpen en gehuchten tegen elkaar. De buurtschap, die de laatste
partij verloren had, daagde de winnaar uit. De belangrijkste mensen van de
ploeg, de 'veuropscheeters' gingen dan met een met een rood lint versierde kloot
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op bezoek bij een veuropscheeter van de tegenpartij. De mannen werden uitge
nodigd bij het vuur en staken een pijpje op. Men vermeed zorgvuldig te praten
over het klootschieten, lol één van de bezoekers de kloot uit zijn zak haalde en
die vastmaakte aan 'hel haol", de kelling waaraan de ketel boven het vuur hing.
Dan volgde: 'Wi'j wollen ow een kloot ophangen'. 'Zo', was hel antwoord,
'wol ie'j oons de kloot ophangen?'. Dan gingt het weer over van alles en nog
wat, het vuur werd opgestookt en het water raakte aan de kook voor de koffie.
Er kwamen 'beschuten' en andere lekkernijen op tafel en als die waren opgepeu
zeld, ging men weer bij het vuur zitten. 'N ow, wat dunkt ow d'r van, kan d'r wat
van kommen?' Als de veuropscheeter dan de kloot van 't haol nam, was de uit
daging aangenomen en mocht de uitnodigende partij de voorwaarden stellen.
Minder vaak werd er een onversierde, zogenaamd 'vrije kloot' opgehangen,
waarna de uitgedaagde de gang van zaken bepaalde. Het ophangen van de vrije
kloot gold als een teken van kracht.
Meestal vond de wedstrijd een dag of twee later plaats op een vanouds bekende
plek. De ontvangende partij overlegde uitvoerig over de tactiek, bijvoorbeeld
hoeveel spelers men wilde laten deelnemen. Had de tegenpartij enkele zeer
goede spelers en was de rest niet veel soeps, dan was het slim om veel spelers in
te zetten. Het aantal kon dan ook variëren van één tot honderd. Daarna stelde
men het team samen, wat vaak nogal wat voeten in aarde had. Meestal begon de
wedstrijd om twaalf uur en zag het zwart van het volk. Voor het begin namen de
partijen de spelregels nog eens goed door en werd de prijs vastgesteld.
Als het spel begon, stonden de toeschouwers in rijen langs de baan en gaven
commentaar op de prestaties. De twee stokwachters zorgden ervoor, dat de kloot
precies bleef op de plaats waar die kwam stil te liggen. Als iemand per ongeluk
of expres de loop van de kloot belemmerde (meuten genoemd), wekte dat
uileraard grote woede op. Dit en andere voorvallen leidden vaak tot ruzie, waar
na de wedstrijd nogal eens werd gestaakt.
Gewoonlijk kreeg de winnende partij drie, vijf of tien gulden als prijs, die dan
op vastelaovend werd verteerd.
De belangrijke plaats die het klootschieten in Twente innam, blijkt ook uit de
verhalen die de bekende Almelose dialectschrijver G.B. Vloedbeld in 1923
publiceerde over deze sport en die in 1969 werden uitgegeven onder de titel
Klootscheeters Wedslried ^).
Klootschieten in de Achterhoek
Hoewel er in Twente veel meer documentatiemateriaal is over het klootschieten
in het verre verleden dan in de Achterhoek, hebben we toch enkele oude bron
nen kunnen achterhalen, waaruit blijkt dat er ook in de Achterhoek al lang gele
den met de kloot werd geschoten.
In een Gelders plakkaat uit 1718 werd vastgesteld, dat velen op zon en feestda
gen niet alleen arbeid verrichtten, maar dat men ook deed aan 'dobbelen, spelen,
kloot, klos en kegelspel en andere lichtveerdigheid'. ■*)
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In de statistieke Beschrijving van Gelderland van 1826 lezen we het volgende
'In het nooidelijk gedeelte van (de Giaatschap) Zutphen, bijzonder omstreeks
Lothem, blccl tot nu toe een voorvadeihjk balspel in zwang, dat den naam van
klootschieten draagt
Tot dit spel, waaibi) de spelers in twee paitijen verdeeld zijn, dagen geheele
buui schappen, doipen, of wijken van een kleine stad, elkander uit, door het
rondzenden van eene met lint en gekleurd papier versierden bal Men neemt
hiertoe de winteiti)d waar, wanneer de giond zonder sneeuw hard geviozen is en
bepaalt doorgaans eene weg van meer of min drie kwaitier uuis lengte tot speel
baan
De paitij door welke in de minste worpen onderaims een houten, inwendig met
wat lood verzwaarde bal aan het eindpeik dier baan gebragt weid, is overwinnaai Die bij elke partij het veist werpt, wordt door een andei vei vangen, die te
koit schiet blijtt aan het spel, zoolang totdat hem eenen woip boven zijnen
medespelei is gelukt Bi) de winnende aldeeiing gaat dus de bal dooi de meeste
handen
Raakt eene der partijen een ganschen woip achter, zoo wordt zulks aangeteekend en het spel voortgezet van de plaats aan, waai de winnende bal ligt Wedeizijds heeft men ei kende stokleggeis, personen die dooi het leggen van een stok
de plaats bepalen, waar de geworpen bal gevallen is, en vanwaar dezelfde weer
voortgeworpen wordt Tot het gelag, dat na afloop van het spel in eene herbei g
woidt veitecid moet de verliezende paiti) dubbel, somwijl ook maai een derde
betalen'
Conclusie uit het voorgaande
Als we de balans opmaken kunnen we constateien, dat het klootschieten in de
late middeleeuwen algemeen weid beoetend Vanwege het gevaai werd het spel
uil de steden verbannen en bij dominees en andere nette burgers kreeg het een
slechte naam door het diankgebruik na afloop van de wedstrijd In Twente en in
de nooidelijke Achteihoek bleet het klootschieten in zwang
Eibergen
Het IS met duidelijk wat het oudste teken is, dat wijst op het beoefenen van het
klootschieten in de vooimalige gemeente Eibeigen Ei zijn twee 'loden kiuizen'
gevonden, eén lang geleden dooi Bennink in Rekken ^), de andere werd in de
jaren 1970 door Herman Schepers opgegraven op het terreintje links naast café
De Libeitijn aan de Burgemeesteis Smitsstiaat Schepers vond ook een kloot
van Keuls aaidewerk, zoals dat in Stadtlohn werden gemaakt en door pott'nkeals in onze streken aan de man gebracht Mogelijk is deze kloot in het begin van
de 19e eeuw gemaakt
Het eeiste schriftelijke bericht ovei de sport vonden we in de Zutphensche Courant van lófebiuaii 187^
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/)(' U<H>lscliielvcivuii>iiiii De Rcspclhoek iii (Icc.slcirii oriitnii.sccriic in Juni 1986 r/c
"AchtcrluH'k Cup" De winiiiuirs waren: Ria Wcnlink. Clirisiina Kocslüfi, .loiumna en
Trees Meijer, en hel herenteani van tülH'ri>en met: Dincnil Sininielink. Dinani Koenlink,
llernian Ruiters en Jiui Siuilllnk. (coll. niuseuni De Scheper)

'Eibergen, 13 Februari
In den zogenaamden aehterhoek '>) van Gelderland bestaat nog een oud volksi'eesl, het zoogenaamde klootschieten of werpen met een houten bal. Wanneer de
grond hard bevroren is en er weinig sneeuw ligt kan deze vermakelijkheid plaats
vinden. De Jongens van 1."^ a 16 jaren hadden voor ccnigc dagen een dergelijk
feest georganiseerd; daarop werd het lussciien de i'abrieksarbeiders van de heeren Gebr. Prakke en die van de bleekerij van de hecren ten Cate gespeeld, en
heden neemt genoegzaam het heele dorp er deel aan. De eene partij zendt aan
eene andere partij den houten bal, bij wijze van uildaging, wint nu de partij aan
wie de bal gezonden is de premie of inzet, door dat een hunner het verst geworpen heeft, dan is hel voor dezen de grootste eer die er behaald kan worden. Zij
die mede spelen, betalen hier voor een kleinigheid, en in den namiddag eindigt
het feest gewoonlijk met het gebruiken van versnaperingen, doch hierbij speelt
helaas de Jenever nog al eens eene grote rol.'

-29Klottschetters und lokiekers
Nel als m Neede weid ei m hibeigen daarna blijkbaar een jaar of dertig niet aan
klootschieten gedaan, want pas m de Lochemsche Couiant van 14 novembei
1904 Ie/en we er weer iets ovei ündei het kopje 'Klootschieten uit bibeigen'
schii|ll men aan de N R Cl "In dit blad heeft verleden jaar een beiicht gestaan
van een klootschielpaiti| aihiei dat de aandacht blijkt getiokken Ie hebben van
de lielliebbeis de/ei spoil in üosl hriesland Het schijnt dal daai hel kloolschie
ten druk beoelend wordt, men heett er klootschiet-vereenigingen en een Oostfnesche klootsehietersbond, om de twee jaai woidt ei een giootse wedstiijd
gehouden die de geheele bevolking op de been biengt"
Als gevolg van een coiiespondentie met den vooi/iltei van den Kiolschiess Vei
ein Fleu hei ui, m Bui have T) IS thans een uitnodiging tol de Eibergsehe Klootschieteis en veidei tol alle beoelenaais in Nedeiland gekomen, om deel te
nemen aan den gioolen bondswedstiijd, die 15, 16 en 17 januaii a s gehouden
wordt te Esens in Oost-Friesland, dicht bij de Nederlandsche grens
Mogelijk dat de/e opwekking aanleiding geett, dat deze sport ook in Nedeiland
meei beoefend /al woiden Zondei limke oefening /uilen on/c kloolschieteis
tegen de Duitsciie enlhusiasten wei een tieuiig liguui moeien slaan
De krant van de volgende dag maakt dit bericht wat begrijpelijker
'Klootschieten Bij den heei H A Huender **) te Eibeigen is de volgende biiel
(in plat Duitsch) ingekomen, die hij ons vei/oekt weieldkundig te maken
Esens

IONo\ciulni

1904

GccInU I lic II lliicnck i
Von Henen Diinkluisc Biiilnnc licbcn wii iii dn Ul~kn V(isaniniliin^ \cinoiii
men dass audi Hollaiuler Klootschieter zu uns heruhher koiiinun wollen, :u
deni inlossen Kloolschieserfesl ui Fsens Wozu mr Eiuh von Haiteii lueiiul emladen
Am n 16 17 lanuai findd dal I esl slall cm Pio^iam \wide huch m eini^en
la^en :u senden, audi slellen wir hieiquailieile zui Verju^unv,
Nodinuils \on Harten euiladen, hitte. son>en Sie dafor dut recht \iel Klottsdietters und Tokiekers von hiheii>en und Unigei>end m Esens komt
Sdimieten konnen Sie nul iliicn ci^cncn Km^dn (kloltcii) mussen uhci cm
P/imd C^OO (ham) u ic i^c n
gans eii^ehcnst Kloolsdiclei Vciciii Lscns
De I Voi stand de lil Cicides
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Liefhebbers van de klootschietspoit kininen /ith tot den heer Hucndei wenden,
wanneer zij van plan /i)n den wedstrijd te Esens bij te wonen
Zeer zeker zoude een dergelijk be/oek bevordcili)k /i)n om dc/c sport hier te
lande meer stelselmatig en volgens vaste legeien te leeren beoclenen '
Ondanks de/e verleidelijke uitnodiging pakte geen Eibergenaar zijn kloten in
om naai Oost-Friesland al te ici/en
Een verslag uit 1905 in 't Plat
In de Driemaandelijksche Bladen 'O van 1905 staat een prachtig artikel van H P
ter Braak i") getiteld Klootscheeten in Eibaige Het is zo kaïaktcnstiek en
aardig geschieven, dat ik het in zijn geheel laat volgen
" 't Was 'ne lijnen Goonsdagmiddag, 't was wat kolt, maoi de zunne scheen
mooi en vnndclik an den hemel, en dan is 't micj allied, ol lej van de keltc neet
zo volle las hebt En 't tiol zoo, dat 't net den dag zuk biestermooi weei was,
want 't was klootscheeten en ik wasse juust op weg nao den plas veui 't
gemeentehocs n), urn miej an te geven
lao, klootscheeten dat was 't'
Willem van den bakker als oldsten ongetiouwden van onzen ende 12) had den
kloot ebrach an Gerrit ter Hennepe ''), den oldsten van gennen ende, en noo at e
em had anenommene, was 't klaor We hadden 't ok al dree jaor achter mekare
verspold Too ik mic| opgat, dec Roelof van den secretaris '4) 't ook Too ze ons
de nummeis op de jassc hadden eschievenc met kiiet, koj blieven staon, tot ze
allemaole enummerd wassen Van eiken ende dejen der acht en dartig met
Noo ging 't er op los, de muziek van de looiertje ''•) veurop, dan kwamp gennen
ende met eene veurop, dee 'ne mooicn met ckleurd papier umhangen kloot, an
'ne stok, in de heugte heel, en daoiachtei kwammen wiej ankiunimelen, maor
toch wassen wiej neet slech te sprekken, want noo hopten wiej 'm es weei te
winnen Biej Havikhoist "') begon 't Eeist leepen dei wat 'ne ende veuroet, de
anwiezers en dan, jao, hoe za'k ze neumen, van ieder ende eene, dee de jonges
van beuren ende helpen wollen en dat dejen ze dan, deui as 't er eene mos
scheeten, te loopen 'Hieiop an, smiet miej maor op n kop, dissc kante langs',
en zoo wat meer Too biej Havikhorsl dan de nummeis eene tegen mckaie
eschottene hadden, en too de anwiezeis met heur stokkc de balie an wezen, wassen wiej 'n bollekcn veur, maor daor ku) niks op doon, want den volgenden
schutte kuj wal weei achter kommen Maor zoo gink 't ons neet, dat bolleken
wodden 'ne bollen en too de nummers ticne tegen mekaie schecten zolien,
kwam den van gennen ende neet ens tot op den plaatse waoivan onzen ende
beginnen zol te smieten en wassen wiej 'ne schutten en 'ne bollen veui Maor
intusschen wassen wie] op den olden Winterswïkschenweg ekommene en daor
op dee ha(i)dbevraoienc giond, met dec deepc spoois en beviooiene kloeten op
den weg woiden 't slimmei Noo koj neet meei zoo glad scheeten as op de giin-
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te, noo mos lej zetten, want smieten, /oo met nao boven ebaogene aim, dal mog
neet. Al wieter en wieter wa/zen wiej ekommene, ik hadde ok al 'n keere
eschottenc, 't gink nog al 'nc goeien ende wiet, den overjas en de jas ha'k tci
biej oetetiokkene, den hood ol en dan met 'ne goeien aniuppe Ze /e|en allema
ole, dat ze nooit edacht hadden, da'k /oo wiet ekommene was en eene /ae, dal e
waarachtig neet ens wist of e wal zoo wied /ol scheeten as ik ('t Veel mie| niks
met, dat ze /oo min over mie) edach hadden)
Den van den secietans schot ok wal good, maoi den wol de |as neel oetdoon en
of ik *m al /ae, dal 'l neet klook van hem was, daoi dec e niks op, en icdcreene
dee 't jao Mangs dejen / e 't vesjen en de klompe d'r bic) oei, um 'ne goeien
aniuppe te kriegen, begriep lej Jao, Geriit van Jan, den 'ne zweer in den nekken
hadde, dce de deuke dei of, want aj den nekken neet vriej hebt, ku) neet schee
ten, /eg e Too wie) allemaole twee keci eschottene hadden, ging 'l wcci op 't
hoes an Wal 'ne bc/under ge/ichte was 't daoi den midag' Aovcial waoi ic)
zeen konden heel en nog es heet, alles begiezcld en hiei en daoi zoo'n paoi den
nekes ok zoo fintjes en mooi wit an de kanten en dat glinsterden in de zunne en
daorbiej op den andeis /oo stillen /andweg, noo 'n /euventig luu dee reerden
en schieeuwden deur mekaie Op weg nao 't hoes ging 't ons slechtei Wic) wazzen al veer schutten vcui ewes, maoi too gink 't haid achleioet Dan zetten den
eene van ons dalik op 't les van de graven, en dan mos e weerumme smieten of
e kwamp dalik m 't heed en bleef liggen, en koit biej Eibarge wazzen wiej nog
maoi 'ne bolleken veui en dachten alweci an veis)iollen, maoi too schotten de
onzen op ens weei /oo onwies good, dat too den laalsten bal 't doip iniollcn (en
dan is 't oei), wiej 'ne schotte en 'e bollen veui wazzen Den mu/iek had ons
daor op ewach, gennen ende mos onzen ende den vei sierden kloot geven en
daoi gink 't hen, met de mu/ick veurop en wie) zongen maor
Eenen schotte en n e hollen
Gennen ende kan 't neet holden
Eenen schotte en 'ne trad
Gennen ende \olt op 't gat
O H at spiet o wat spiet'
Gennen ende is -^tn Ueiitjen kniet
En miej dach, dat 't oet spietigheid was, dat gennen ende, dee 't al diee keere
achter mekaie ewonnen had, ok achleran schieeuwen
O wat eer' o wat eer'
Gennen ende hef zin kleutjen

weet'

's Aovens bie) Worremeister i^) was ter 'n fecs)en, ik bun der nog efkes ewes en
mos 'n kwa(i)t)en inleggen en gennen ende 'ne schilling, den sluvei, den ha'k
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lei dan toch met veideeiul De mu/iek spollcn ne dans, mansicu d.insten mei
mekare, want de maekes, dee wal eviaogd wordt , komt nooit nao t klootscheeten, dan kump 't ei nog wal es ui/ie, /ee') Too 'k nao 't hoes gmg wassen de
meesten al an 't dansen, wat spoklen kiuusjassen ol solo Maoi 'k kan oe gelukkig veilellen da 1 ei den aovond geen lu/ie ewes is en da'k s aovens de leu
nao hoes heb /een gaon, no, neet dionken wi'k neet /eggen, maoi loopen konden /e noch allemaole"
N B Den van de secietaiis'was de /oon van gemeentesecietaiis de long Hi)
hield de |as aan Deltighcid ^ bven wil ik nog vernielden, dat de kwestie, wie het
met 't klootschieten wint, /ulk een opwinding bi) velen wekt, dat (/ooals ik uit
vertrouwde bion veinam) soms /ells de viouwen huilen als hun man ol /oon als
verslagene te huis komt, ook de lu/ies die bi| /oo n leesl|e ontstaan, hebben
steeds tot ooi/aak kwesties aangaande het gespeelde spel "
Vrije /ateidajiiiiiddaj;
In de Zutphensehe Courant van 12 lebuiaii 1912 Ie/en we, dal de vii)e /aterddgmiddag nieuwe mogeli)kheclen biedt vooi hel klootschieten dooi labiieksaibeideis
'Eibeigen, liet oude gebiuik van klootsehieten schi)nt tegenwooidig weei lecht
lil de smaak te vallen, waaitoe de vii|e /aterdagmiddag van velen /ich dan ook
bi) uitstek leeiil Dooi de aibeideis dei Ned Fabiiek i"^) en Stoonibleckeii| was
de/e spoit leeds ondeiling beoelend, doch nu /ouden buuitbewoneis /ich met
elkaar melen De bewoneis van Leugenmorshoek ontvingen behalve een uitnodiging van den Mallemschen eveneens een uitnodiging der Looschen Dat de/e
uitnodiging |uist op de /elide dag plaats had scheen wel de bedoeling om de
lloeksclien eens in hel oot)e te nemen, doch men had buiten den waaid getekend
Beide partijen bleken met opgewassen te /i)n tegen de Hoeksehen, want de uitslag was dat de Mallemschen met twee en de l^ooschen met vi)l schoten geslagen werden De winnende paiti] met de gewonnen veisieide ballen vooiop,
schooivoelend gevolgd dooi de veihe/ende paiti], liok naai c.ile / w c e i s i'')
waai de vooial bepaalde iii/et oiulei de viohjke tonen van I uphonia op ge/ellige wi)/e veiteeid weid '
Klootschieten in Rekken
In de Boiculosche Couiant van 30 )anuati 1914 stond te le/en dat ci vooi het
eerst sinds lang in Rekken weei met de kloot weid geschoten
'Teiwi|l 111 geen veeilig |aai de/e spoil te Rekken weid beoefend, heelt de/e
week te Rekken wedeiom /ulk een wedstrijd plaats gehad Hel waien de bewoneis dei Maat en Mceibekkeihoek enei/i|ds legen Bodden- en Wansmkhoekers
andei/i)ds, die /ich bi) liibeiink veiemgden en den Oldenkolsen giuitweg als

-33-

teiiem hieivooi geko/en liadden De invallende dooi bleek geen beletsel om,
begeleid dooi nui/iek, de/en halven dag eens lot een genoegen te maken Tot bi)
Spilmans Willem -") stonden de kansen viijwel geli|k, doch op den teiugweg
bleken de Wansink- en Boddenhoekeis de steikste en weid met luim twee schoten gewonnen Met de mu/iek vooiop dok men alsnu naai calc Hagens, waai op
ge/elhge wi|/e de inleg veiteeid en den avond veidei dooigebiachl weid Ciescendo, de nog /oo |onge veieeniging heelt bewe/en voldoende nui/ikale aanleg
te be/itten en bli|kl leeds vei genoeg gevordeid om desgewenschi haai medewei king te veileenen Dit noemen we iii veiband met haai jeugdig bestaan /eei
lolwaaidig en mag den heei Menkhoisl 'i), die van de/e vereeniging de leiding
heelt, een compliment met onthouden mag woiden'
Hlcekei-s en Pickers, 1915
In de winlei van 19I'S speelden dc/e paitijcn wcci tegen elk.iai en wonnen de
Wansink en Boddenhoekeis wedeiom, / i | het met slechts een iialve schotte
Ook de Bleekers en de Pickers trokken tegen elkaai ten slii|dc
Vanat het station en 'vooialgegaan dooi Excelsior tiok men in optocht dooi de
doipssliaat naai hel leiiein van den wedstrijd de Zwilbiocksche grmtwcg' Bi)
leiugkomst bleken de pickeis de oveiwinnaais en hadden de/en de bleekers
geslagen met 21 scholen
'Onder het maken van een dansjc begeleid door mu/iek van Excelsior werd de
avond veidei dooigebiacht m hel Witte Paaid, wat veel levendigheid te weeg
biachl in de andcis /oo stille doipssdaat"
Na een veislag in de kianl van 22 lebiuaii 1916 van een wedstrijd in Rekken
tussen de al eeidei genoemde 'hoeken', vcidwi|nl hel klootschieten vooilopig
uit de klantenkolommen
Ilcndrik en (ierrit Odink
In 1936 schieel de bekende Twentse piomotoi van het klootschieten lohan
Poorthuis een biiel met viagen aan Hendiik Odink en een paai maanden latei
ook aan Hendiiks bioei Gciiit ovci het klootschieten m Eibeigen en omgeving
Hun schiitteli)kc leacties /i|n bewaaid gebleven --)
Hendiik Odink schieel, dat hel klootschieten in iabeigcn al |aien mei meei weid
beoelend en memoieeil het stukje van H P lei Biaak in de l)iiemaandeli|kschc
Bladen Naar aanleiding daaivan kwam er een uitnodiging uil Oost-Hiiesland,
maai daai was niels van terecht gekomen, sindsdien is het 'in de hao/en e/akt'
Hij weel niet, ol ci in de omliggende pkuilscn nog woidl kloolgeschoten en wil
wel eens inloimeien ol men in Rekken vooi een wcdstiijd voelt
Klootschieten «p huwelijksfeest van prinses Juliana en prins Bernhard
Hendiiks bioei (ieiiil, de aannemci, schieel in deccmbci 19^6, dal hel kloot
schieten op 7 januaii 1937 op hel piogiamma van de huwelijksleestcn van piin-
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Kloolsi. hielen m de llolieilioek, 6 aiii;iistiis I9<SJ, parcours hij café Greiiszicht. De werper is Willi (loorliorst. Toekijkers zijn o.a.: Martin Firing, Apple Schut, Wiin Stökkcrs en
Karel Wolteriiik. (coll. iiiiiseiiiii De Scheper)

September I9S7. iJhergse kloot.si hielei s u innen nationale beker liet zijn v.l.n.r.: .lan
Saaltink, Diiiaiil Simmeiink, Dinaiil Roerdink en Herman Ruiters, (coll. museum De
Scheper)
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ses Juliana en prins Bernhard was ge/.el, omdat er in de wintertijd niet zo veel
anders te organiseren was. In Eibergen was er naar zijn zeggen nooil een klootschietvereniging geweest. Maar: "Voor twintig jaar loen hel nog in eere was,
werd het dorp verdeeld in een oostelijke en westelijke helft. De partij die het
vorig jaar verloren had, stuurde "s winters een versierde kloot aan de andere partij. Deze stelde dan vast, wanneer er gescholen zou worden. Meestal vond de
wedstrijd plaats op de Oude Winlerswijkscheweg.
'l Was werkelijk een mooie sport waar dagen van Ie voren voor geoefend werd.
Daar er 's avonds op het lecstje nogal gedronken werd en voornamelijk door de
oorlogsjaren -'), raakte het klootschieten van de baan".
Klaarblijkelijk was het klootschieten op de nationale feestdag goed bevallen,
getuige de krant van 15 februari 1937:
"Nu hel klootschieten weer in eere hersteld is, blijkt er nogal belangslelling voor
te beslaan. Het spel werd geheel volgens de traditie Zaterdag middag beoefend
door de 'Bleekers' en de 'Pickers', die mei muziek naar Mallum trokken, waar
een spannende strijd werd geleverd. Zelfs de traditionele oneenigheid ontbrak
niet, zoodat we geen uitslag kunnen publiceren, zonder een regen van ingezonden stukken te verwachten. Daarom lijkt het ons beter af te wachten wat het
resultaat zal zijn, wanneer de wedstrijd overgespeeld wordt."
Toen de wedstrijd een week later werd overgespeeld onder leiding van twee
neutrale scheidsrechters, wonnen de 'Bleekers' mei een 'bollen" van dertig
meter. In januari 1938 wonnen de Bleekers met drie schölte en ne bollen. In
februari van dal jaar speelden in Hollerhoek nabij het grenskanloor de ouderen
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tegen de jongeren, waarbij de laatsten wonnen.
In januari 1939 ■+) speelden Oldcn Eibergen en Holterhoek tegen elkaar op de
Oude Borculoscheweg. Op zondag 18 februari van dat jaar om drie uur speelde
Holterhoek tegen een mij onbekende tegenstander vanaf café Tcmminghoff -'•)
tot café Haak en Hoek. Op 13 januari 1940 troffen Holterhoek en Olden Eiber
gen elkaar op de Zwiibroeksewcg, met 's avonds bal in hotel Bcrcndsen -<').
De 28e januari 1940 organiseerde de Icestcommissie Holterhoek een wedstrijd
van Haak en Hoek naar café Grenszicht. Aansluitend was daar het vastenavond
bal tot uiterlijk 11 uur, het was tenslotte mobilisatietijd.
Tijdens de oorlogsjaren werd het klootschieten door de Duitsers verboden ~^),
maar na de bevrijding leefde deze sport weer op.
De jaren na de bevrijding
Ter gelegenheid van de 'N ationale feestdag' in augustus 1945 werden kloot
schietwedstrijden georganiseerd, waarbij vier ploegen het tegen elkaar opnamen.
Genende (westelijk deel van het dorp) won van het oostelijk deel, terwijl Hol
terhoek de ploeg van Olden Eibergen versloeg.
Ook op Koninginnedag 31 augustus 1945 werd er klootgeschotcn. Onder veel
publieke belangstelling won het dorp het van de buurtschappen.
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Prijsuitreiking van het 'Sanne Ribhers Toernooi' (Sanne is de dochter van Arie Rihhers.
presentator bij Radio Gelderland) in januari 1980 te Barchem. Ook hier kwamen de
winnaars uit Eihergen. Achterste rij: Herman Ruiters, ./an ter Maat. (Sanne Rihhers),
Dinant Roerdink en Gerrit Meijer. Vooraan: Gerrit Schutte. Wim Tijink. Dinant Simmelink en Freddie Leferink. (coll. museum De Scheper)
Vervaardigen van kloten
Gerrit Odink (nu wonend in Zutphen) herinnert zich hoe in de jaren 1940 zijn
gelijknamige grootvader in de timmerwerkplaats kloten maakte. Hij gebruikte
daarvoor afvalhout van beuk, eik of es, waarin hij met een handboor gaten
maakte. Restanten van het lood dat onder kozijnen werd bevestigd ging in een
pannetje op het fornuis. Nadat het gesmolten was werd het met een lepel in de
gaten gegoten. De jongens die stonden toe te kijken moesten dan afstand houden, want als het hout niet helemaal droog was kon het wel eens spetteren.
Daarna werd de kloot met een zaag^je, een rasp en schuurpapier mooi rond
gemaakt. Grootvader Gerrit vertelde, dat vroeger in de buurtschappen de kloot
wel eens bij wijze van uitdaging voor een wedstrijd, in een jutezak aan de stiepel werd gespijkerd.
Holterhoek
Op 27 november 1945 meldde de Gelders Overijsselse Courant de oprichting
van een klootschietersvereniging in Holterhoek. Mogelijk was dit niet de eerste
vereniging van deze soort in Eibergen, gezien de zinsnede 'waar ook in andere
buurtschappen deze sport wordt beoefend, werd besloten ook voor Holterhoek
een vereniging op te richten.' Het bestuur bestond uit H.J. Prinsen voorzitter.
Joh. Simmelink secretaris, .I.W. Klein Bruinink penningmeester en de leden A.

-38-

Velthuis en G. Vos. Er gaven zich 29 mensen op, die vijftig cent inleggeid
moesten belalen. Op 15 december zouden de oefeningen beginnen.
Olden Eibergen bleef niet achter en richtte begin februari 1946 in café Bats een
vereniging op. Vanaf 17 jaar kon men voor vijftig cent contributie per jaar lid
worden, waarvan 43 personen gebruik maakten. Het volgende bestuur werd
gekozen: W. Moll voorzitter, G.J. ten Harkei secretaris, J. Roerdink penningmeester en de leden J. Zieverink en J. Bruil.
Het is mij niet bekend hoe het deze verenigingen is vergaan, ook vind ik geen
berichten over het klootschieten in de krant, met als uitzondering de GOC van 9
februari 1948.
Mallem en 't Loo
In deze jaren speelt ook het mooie verhaal in het Eibargs, dat Wim Kemink
schreef in Old Ni-js nummer 36.
Tussen Mallum en 't Loo bestond rivaliteit, wat zich wel eens ontlaadde tijdens
het klootschieten. Het begon allemaal volgens het hier al enkele keren beschreven ceremonieel. De kloot werd aangeboden 'opgehongen in ne beugel van een
twieg' en hel eindigde 'met ruzie en schennebekkeri-je en heilige köppe'. Ook
hel liedje, dat H.P. ter Braak in zijn artikel beschreef ontbrak niet.
Kemink vertelde me dat Mallum na de oorlog niet zulke beste schötters voorradig had, in tegenstelling lol de Hollerhoek, dal dan ook meestal won. J. van
Arragon en Tonnie Ie Koppeie waren goeie spelers. Kemink zelf kon er niet zo
veel van. Toen hij voor de grap eens aanbood om mee te schieten, zorgde die
mededeling voor paniek in eigen gelederen.
Herleving
In de jaren zestig van de twintigste eeuw herleefde het klootschieten in onze
streken voor de zoveelste keer. Dit leidde onder meer lol de vorming van de
Achlerhoekse Kloolschieters Federatie in 1967.
In Eibergen nam Hendrik Jan Tijink van café Bats in 1969 het initiatief tot de
oprichting van de Kloolschieters Vereniging Eibergen. Bart Maaldrink werd
voorzitter en na zijn overlijden een jaar later, nam Gerril Jan Simmelink deze
functie over. Cornelis Winkler was secretaris van 1971 lol maar liefst 2002.
Opvallend was dal van de vijf oprichters Bart Maaldrink, Hendrik Jan Tijink,
Dcrk Rothman, Graads Woelljes en Gerril Jan Simmelink, de laatste drie bij de
KTV werkten. Hoewel er ten tijde van de oprichting wel wat aan klootschieten
werd gedaan in Eibergen, deed de nieuwe club een beroep op Gerril Heideman
om hen de fijne technische en tactische kneepjes Ie leren. Heideman was fanatiek lid van 'Rapenburg' uil Neede, één van de oudste verenigingen in ons land.
Door contacten mei Johan Poorthuis (de schrijver van de genoemde brieven aan
de Odinks) in Losser, werd er jaarlijks legen de vereniging in die plaats
gespeeld. Toen de Eibergse leerlingen hun leermeesters de loef dreigden af te
steken, verflauwde de Losserse belangstelling.
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Eiber^se team, bekerwinnaar
In 1978 veroverde het Eibergse team als eerste
Achterhoekse club de beker van de Nederlandse
Klootschieters Bond. Met hel winnen van 'Bussloo' sleepte EKV in 2004 een andere prestigieuze
prijs in de wacht.
In de loop der jaren waren er veel goede spelers,
maar met name mogen Jan Saaltink, René Lohman
en Dinant Roerdink (die vijf keer aan de Europese
kampioenschappen 2x) deelnam) met ere worden
genoemd.
In de jaren zeventig ontstond er een damesafdeling,
die in 2005 ter ziele ging. De jeugdafdeling van
Dinani Roerdink,
EKV heeft vijf maal de landelijke finale gewonnen,
deelnemer aan vijf Europe
een prestatie van uitzonderlijk formaat. Op het
se kampioenschappen.
hoogtepunt had de vereniging vijfenzeventig leden,
(coll. ./. Van Dijk)
op dit moment zijn dat er ongeveer veertig.
Oud-voorzitter Jan Saaltink en anderen hebben veel
gedaan om de belangstelling voor hun sport te stimuleren, maar net als veel
andere clubs ondervinden zij gevolgen van een afnemende interesse voor sportbeoefening in verenigingsverband.
De competitie wordt van half september tot half april gehouden en bestaat uit
twaalf verenigingen met teams van vier personen, die per seizoen twaalf toernooien spelen. Elke vereniging ontvangt dus één keer per jaar de elf andere, wat
de wedstrijden het karakter van een gezellige reünie geeft. Het parcours van 4,5
kilometer loopt door 't Loo.
In de voormalige gemeente Eibergen bestaat er in Zwolle een grote klootschietvereniging en zijn er tal van recreantenclubs actief.

m

Vanwege de lange historie en het plezier dat de klootschieters in hun sport hebben valt te hopen, dat wij hen tot in lengte van dagen in groepjes over de landwegen kunnen zien trekken. -^>)
Eibergen, januari 2008
Leo van Dijk
Noten
1 Veel gegevens over het kloolseliieteii in hel algeiiieeii. onlieen ik aan het standaardwerk van
Martin Meijerink 'Het groot kloolsehietershoek", Hengelo 2005.
Illustraties pag.: 2."?, 24 en 23
2 Zie Lotte van de Pol: Het Amsterdams hoerdom. 1996. bl/. .I.'i.'^.
?i Kleine Twentse reeks 4, Witkam tïnsehede.
4 De historie van Zieuwent, Jan en Raymond Boekelder, bl/. 123.
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5 Mondelinge m e i k i l L l m g W i m KLinnik
6 M e i k op ikil aelileilioek mei een kleine letlei w e i d gescliieven

Hel w o o i d Aclileihoek vooi

de (iiaalscliap ( / i i l p h e n ) was nog mei mgebiiigeid
7 Biiili.iVL IS een deel VM de plaals Buljadingen .un de N o o i / e e k n s l in N o o i i l Dmislaiul bij ile
monding van de Wesei

Daai w e i d m 1902 dooi l l e i n i i c h Dimkiiase (IK'iT 190'S) hel I iiesi

sehen Kloolschiessersverband opgeriehl oiidei i k / m s p i m k

I i i i h np iin lleu beiiil

have hondi een gedenksleen de ged.iclile aan d i o p i i i h l i n g k v e n d

In I5iii

M o i i i i i i l e i l h e i l l l u l Vei

band ongeveei 4 0 000 l e i k i i
8 H A Hiiendei had mei / i p i compagnon longsma een eemenlwaienlabiiek in I i b e i g i i i

heken

der nog w e i d hij dooi / i j i i nevenaeliviieilen op velerlei gebied
9 Uitgegeven door de Vereeniging l o l onderzoek van Taal en V o l k s l e v i i i in hel Oosien v>in
Nedeikind
10 l l e n d i i k l'elius tei I5iaak w e i d geboien op 21 7 IS7S .ils zoon van nolaiis d e m i I insl Hen
diik k i

Blaak en H e n d i i k a Pelionella van G u r / g e n

loen hij Iwaall was veliok h i | naai

Loehem veimoedelijk o m ei de nuildelbaie school Ie gaan volgen In 1910 l i o i i w l hij m Baain
/ i j n verder lol is m i j niet bekend
11 Hel leeds lang algebioken

iii i k ecisk belli \ a n i k

19e eeuw als school gebouwde

wille

oude gemeenlehuis
12 O n / e n ende ol dissen ende was de b u u i l rond de Kerkstiaal, gennen ende moei g e / o c h l w o i
den in hel andere eind van het dorp, dus de o m g e v i n g van de huidige 1 W
n

Hagemansiiaal

D e / e o p 4 a p i i l 1860 geboien l i m m e i man bleel o n g e b o u w d

14 Roelol Maicns de long w e i d op 2 apiil 188^ m I ibeigen geboien

In / u l p b i i i volgde b i | de

middelbaie school en m Uliecht sluileeide hij al in de landheelkunde o m m 1910 in Bussum
Ie gaan wonen
I'S De in 1897 opgeiichle m u / i e k v e i e m g m g Luphonia
16 Hel huis dal slond op de hoek van de I W

H.igemansli.i.il en i k Kiuisk.iinpla.in

I <ilii was

Salem' ei in gevestigd en nu is bel al een paai jaai a l g e b i o k m o m pla.ils k maken vooi de
Kabobank
17 Wormeesler, m hel Wapen van Eibergen
18 Nedeilandsche D i i j l i i e m e n l a b i i e k waaivan de ( i c b i o e d e i s Piakkc cigcnaai waren
19 l ) i l cale bevond / i c h in bet lundige huis Needseweg 22 d e i n t W i l l e m / w e e i s (geboien in
188^) alias Waleigaljan / w a a i d e ei de sceplei Zoals vioegei vakei vooi k w a m was h i | ook
landbouwei

/ i | i i bipiaam h.iil h i | Ie d.iiiken .lan bet geiucht, dal hij jenevei aanlengde met

w>ilei In bet begin van de 20e eeuw w e i d hel volgende veis|e ge/oiigen
Walei en l o c / e l I n piot van beei
Wateigatjan gil miej, ' l ( i e l d maoi weei
20 Hel boeideii|l|e van Spilleman stond vioegci m i k b u i i i l \ a n de ' / e s Wegen'

dus b i | de

Oldenkotseweg op de grens aan
21 H e i m a n Menkhoist si , de/e was al sinds \W^
22 M e i dank a,in de heei 1 M l

i l i i i g e n l van I uphom.i

(I leek) O d i n k iii Hengelo

23 DOOI de mobilisatie m de jaien 1914 1918 leed hel spoil en veiemgmgsleven
24 N i e u w aichiel gemeente I ibeigen
25 Cale Ciiens/ichl m de Holleihoek
26 Het enige jaien geleden algebioken hotel De K i o o n aan de d i o l e s l i a a l

Nu staal ei hel gelijk

nainige appailemeiilencomplex
27 Mededeling d e i n t O d i i i k ( / u l p h c i i )
28 M e i name in Noord-Duitsl.uul

maai ook m oiiilei andeie Icilaud en I iigcl.inil w o i d l lanaliek

i.\M\ klootschieten gedaan
29 M e i dank aan Jan A a i n i n k , W i m Kemink

lan S.iallink

Heiman Sehepeis Beil Smeenk

.illeii

m I ibeigen d e i n t O d m k in / u l p b e n en /ekei mei iii de la.ilsk pla.ils aan m e \ i o u w M I C"
van / u i j l e n van hel Meeitens Instituut in A m s l e i d a m
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Huishoiidschool op de Ha^en 1948

Hel bovenstaande zoekplaatje heeft toch met behulp van onze lezers tot resultaat
geleid. We zijn alle namen van de meisjes en hun juffrouw te weten gekomen.
Reacties kreeg ik o.a. van I^cek Odink, .I..I. Meulenkamp, Diny Pelle en Freek
Rhcbcrgen. Iedereen kon mij vertellen dal hel om leerlingen van de huishoudschool in liibergcn ging. De folo is gcmaakl in 194X op De Hagen nabij de
"Openbare Lagere School", welke loen in gebruik was als Huishoudschool. In
het midden (nr.8) juffrouw Haantjes, die lerares 'Tuinbouw' was. Hiervan getuige ook hel luingereedschap op de foto. .I..I. Meulenkamp weel zich nog Ie herinneren dal na de huishoudschool er ccn lijdjc het PM'I" (Proleslanls Militair
Tehuis) in was gevestigd.
Op de achlergrond zien we nog een aantal panden van de Nieuwstraal. Vanaf de
rechterzijde zien wc de groenlczaak van fcntsahm, dan kolenhandel Mcnkhorst,
Dolstra met de winkel in huishoudelijke arlikelen en eleclrische apparaten.
Thans zijn er gevestigd , de DA drogist, inlertoys en Marskramer. Links is nog
het woonhuis van de familie Haarman- Meddeler Ie zien. Nu het begin van de
Kluiversgang. Ln dan nu de namen van de leerlingen:
1. Diny Simmelink, 2. Dinie Wennink, 3. Lina ten Blshof, 4. Leis Meilink (Rekken), 5. Bcrlha Scholtcn, 6. Dika Nieuwenhuis, 7. Gerda Peiler, 8. .luffrouw
Haantjes, 9. Adrie Kruidenier (Groenlo), 10. Gerda Heselink (Rekken), II.
Anneke Hungerink, 12. Dinie Slotboom, 13. Ilanna Groolers, 14. Femia Groot
Bramel.
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Ons zoekplaatje

Bovenstaande foto kreeg ik van onze penningmeester Wim Scholl. Hij vond
deze foto in een stoffig sigarenkistje. Hij herkende zijn vader, die op de achterste rij, 2e van rechts staat. Op de achterkant staat het jaartal 1950. Hij is erg
benieuwd wie de andere personen zijn. Daarom roepen we de hulp in van onze
lezers, om ons te helpen bij het vinden van namen op bovenstaande foto. Het
zou wel eens om een toneelgezelschap kunnen gaan. Wie helpt ons?
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
Nieuwenhui/enstraat 5
7161VB Neede
Email: fambaake@hetnet.nl
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Scheppels Mankzaod
'l is net vasselaovend ewes,
a'k dit schrieve. Vrogger liepen op vasselaovend sommige kinder mei de foekepot. Heuvel schreef der
aovcr en Hendrik Odink
wijden in /ien book 'Uit
Kroniek en Volksmond van
de Achterhoek een üutvoerig
artikel an de vasseiaovendgcbroeken in vrogger tied.
Ik heb zelf as kind ok nog
met de foekepot elopen. Dat
deden in mien lied en in ons
dorp allenig wat kinder oet
de armere buurten. Mien vader kwam oet 't Loo, een arme buurtschap, net effen
boeten 't dorp. Een foekepot wodden emaakt van een varkensblaoze. Dee hadden ze haoste in elk hoes, behalve bi-j een paar gegoede börgcrs, want die slachten gin varken. Van een varken wodden alles gebroekt. De blaoze wodden schone emaakt en dan op eblaozen en op ehangen um ie drcugen.
Van een stuk van deze bloze wodden dan een foekepot emaakt. Midden in dat
stuk wodden een rietjen met dun touw vaste eknupt en dan wodden dat aovcr de
opening van een jampol espanncn. Heuvel veretcit, dat /ullie in Loorn Keulse
potjes gebroeken. Dan mos i-j in de hand spi-jcn en aovcr 't rieljcn hen en weer
wrieven. Dat trillen gaf een foekerig geluud m 'l pöljen. Door gingen jongeluu
dan de buurle met in, sommigen gingen 'l hele dorp af en zongen dan een vasselaovendvcrsjcn, zoas:
Foekepotteri-j, foekepotleri-j,
Geef mien een centjen dan gao 'k veurhi-j
'k heb al zo lange met de foekepot elopen
en nog gin geld um brood Ie kopen.
Een ander versjen was:
Vrouw, 't is vasselaovend.
Ik komme neet in hoes veur vanaovend.
Ik omme neet in hoe veur morgenvrog.
Vrouw, IS dat neet vrog genog?
Vrouwe, geef mie dit.
Vrouwe, geef mie dat.
Geef mie een stuk van de varken zien gat.
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Dat varken zien gat, was de schinke( ham), die in de wimme(wieme) hing.
Sommige 'schooiers' waarn zo vrech, dat ze zelf maor vast een wors oet de
wieme greppen, wodden der ezegd.
Ik wet neet, wie der vrogger in Eibarge mei de foekepot liepen. In ons dorp
waarn dal veural wal armere kinder of opschöttelinge van de dorpse schole, veur
kinder van de christelijke schole, woor wi-j naor toe gingen, gaf dat eigenlijk
gin pas, maor mien vader was neet zo fien. Hie gunnen ons dal plezier. Maor
volle centen hebbe wi-j neet op ehaald.
In Braobanl en Limburg gingen de kinder vrogger met Driekoningen langs de
deure en zongen dan:
Roniinelpottcrij, Rominclpoüerij,
Geef me een centje, dan ga ik voorbij.
Zo had elke streek zien eigen volkscultuur.
Mallem en 't Loo
Via eur zönne Freek kreeg ik van mevrouw Dela Rhebergen-te Brake, inmiddels
100 jaor old, het volgende versjen, dat geel aover de rivaliteit lussen Mallem en
't Loo. Die van 't Loo zaeden:
//; Mallem is volle te kallen
En weinig te vretten.
En dat mot Mallem nooit vergetten.
't Antwoord van Mallem was kort en krachtig:
Op 't Loo is 't net zo!
Kallen is praoten, redeneren, maor met praoteri-je schiet i-j neet volle op. Daor
kreeg i-j gin ellen met op laofcl. Mallem hoeven zich niks te verbeelden. Zo
rieke hadden ze 't door neet.
Lel op: 't is 'in Maiicm'en 'op 't Loo'.
Noo van alles wat oet de wanne.
Achter
"Meesier, mag ik naar achteren?"
Dal vrooge wi-j vrogger in schole, a'w nood
hadden. Pas volle later bun ik der achter ekommen, woor dal 'naor achteren'vandan kwam. Dat
was oei de lied, dal de schole maor één lokaal
had en achter in dal lokaal was een heuksken af
escholten, woorat de kinder zo neudig eur
behoei'le konnen doon.
De vraoge "Mag 'k naar achtern' bleef nog meer
as honderd joor bestaon, ton de scholen al lange
toiletten op de gang hadden.
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Achteran, achterveur
"Den hef niet achteran estaon, ton de neuzen oet edeeld wodden", zeien ze vrogger, at een kind een grote ncuze had bevobbcld.
Achterveur (pak voor de broek, pak veur de bokse)
A'j neet good oepasl hadden,kreeg i-j der een peksken achterveur.
Ik heb gin idee, hoc die combinatie 'achterveur' ontstaon is.
i-J kregen ok wal es een pak veur de bokse.
Bokse opbinden.
"Wal zeg i-j, hef onzen Dcrk zich misdragen? Dan zal ik 'm straks es effen de
bokse opbinden." (terechtwijzen).
Boksen binders wodden vrogger de maekes eneumd, dee de juffrouw van de
bewaarscholc hielpen. At zo'n kleuter naor de plee mos, kon e zelf de bokse
neet weer ankriegen. De bokse mos an ebondcn wodden, elastiek was ter nog
neet en zelf een knuppe leggen, dat konnen die kleinen nog neet.
Bokse opbollen, bokse af/akken.
't Was vrogger een helen toer veur de mansleu um de lange bokse (en de onderbokse) op te hollen. Ellestiek in de boord, dal kennen wi-j nog neet. De bokse
wodden opehollen deur lichters (bretels). Die Die lichters hadden veur en achter
lussen met twee knoopsgaete der in. Die lussen wodden an de boksenboord
vaste emaakl mei Iwee kneupe. An de onderbokse zallen veur ok twee lussen,
woor de lussen van de lichters deurhen gingen. Zo wodden de onderbokse ok op
ehollen. Veural de lange winteronderboksen waarn zwoor, dus die lichters waarn
hard neudig.
Lichters is gin Achtrhoeks woord, 't Is gewoon Nederlands, maor is later vervangen deur bretels, afgeleid van 'l Franse bretelle.
Fien en grof
Waart ow veur de fienen en de niotragen, is een bekend gezegde.
Ok zeien ze: " Veur den moj oppassen. Hie is fien met een grof hemd." (Niet zo
vroom als hij voorgeeft).
"Dal is ter ene met een grof hemd an."Door met bedoolen ze volgens Jo Onstein
iemand die niet kerkelijk was. Ik bun dal korts nog tegen ekommen in een winkel, dal iemand zae: "Ik bun neet zo fien, ik heb een grof hemd an".
Klungels
Pas op, da'j gin koldighcid val, a'j naor boeten hen gaol. Der sleet een straffe
wind, 't waeil ow kold um de klungels.
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Lech (licht)
De dage bunt in de winter 70 kort, 't wordt soms nauwelijks lech
Hc'j wel lech gcnog veur dat karweitjen ^ 't Is mie nogal een gepriegel /o te
ziene Wet i j wat, ik hale de stallochte ellen, dan kan k ow bi-jlochlen "
Loch (lucht)
Dei /it vaste onweei in de loch, t wordt zo duustei In de wiedten locht l al
t Lochten is neet meer van de loch
"Kiek um daor toch es lopen t Kruus hcnk um zowat tussen de kniene Hef e
boksat/akkeng weer ot hel e de loch allied zo leege hangen ^ At e zich bukt,
kiek i-j um van achtein tegen 't blote gat "
Ik was koits (onlangs) zo benauwd, ik kon soms haoste gin loch meer kriegen
(Geen adem meer krijgen)
Heb jullie daor ok loch van ekregen' (Bij geiuchte vernomen^)
Wind
"Wat hebbe wi j toch egetten, da k zo windeiig bun ^"
As tei ene per ongeluk stiekum een wind had eiaoten an taotel, dan "wodden
der evraogd "wie stinkt hier zo ^"
Het antwooid was "Wie het 't eerste vcincmt het 't zelf in 't hemd"
Krauwen.
't Kiuwagenrad krauwt zo De asse mot neudig esmeerd worden
Scheurdegrei
Grof aardeweik, zoas potten en pannen, was scheuidegrei 't Scheuren (biak)
makkelijk Met potscheuiden ko'j paden vcrhaiden, met te verwanen met 't
volle duuideie kannenschroot
Van belaoven wordt gin mense arm
Daor laote wi | 't disse kere bi-| ik zegge met Jo Onstein Allemaole de groetenisse
Eibarge, februari 2008
Hennic Wesselink
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Prijslijst boeken H.K.E.

april 2008

De Hölter - G. Odink

€

7,00

Deel 1 - Kom vanavond met verhalen - E.H. Wesselink
Deel 2 - Kom vanavond met verhalen

€ 12,00
€ 14,00

Deel 3 - Kom vanavond met verhalen

€ 15,00

Boerenwerk - schrijverscollectief

€

Geschiedenis van de Oude Mattheus - E.H. Wesselink

€ 14,00

7,00

(+ gratis Kostgangers van Onze Lieve Heer. - H. Odink / E.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

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

€

Leven in Geleende Tijd

€ 16,00

(beperkt leverbaar)

5,00

Leon Hanssen over Menno ter Braak
Land van Bcrkel en Slinge - Jan Wabeke

€ 20,00

In de baan van de windhoos - B. te Vaarwerk en J. Baake

€ 15,00

Old Ni-js losse nummers (I t/m 7 niet meer leverbaar)

€

3,50

Wie belangstelling heeft voor één of meer van deze uitgaven kan gebruik maken
van het bestelbiljet of zich telefonisch in verbinding stellen met Dick Somsen,
Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel. 0545-472517.
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HistorLsche Kriiiy Kiberjjcn. Ilestelbiljet boeken.
Aan Diek Somsen Malluinse Molenweg 21, 7152 AT Tibeigen Tel 0545 472517
Ik heb belangstelling vooi de volgende uilgave(n) uit de Iqst, veimeld m de/e Old Ni js

Mipi adies is

Naam

handtekening

Historische Kring Eibergen. Ledenwerfactie.
Aan Dick Somsen Mallumse Molenweg 21 7152 AT Eibergen, Tel 0545 472517
Ik geel als nieuw lid van de llisloiisehe Kiing Eibergen op
N.iam
Adies
Postcode en plaatsnaam
' De Hollei (gedichtenbundel) van Ci Odmk
* In de baan van de windhoos stoimiamp I |uni 1927
■*■ Folklore en Vioomheid in Beikelland
(ovei schii|vei Hendiik Odink t g v diens 100e geboortedag m I9S9)

Ik kies .lis piemie IKI boek

'

DOOI halen

de naam van het boek dat met gekozen woidt

Mi|n naam

Adies
Postcode en W ooniilaals

