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Bestuursmededelingen
Nieuw redactielid
Sinds 15 april 2008 woonachtig in Eibergen is Peter
Rutgers onlangs toegetreden tol de redactie van Old
Ni-js. Peter is in 1942 in Hengelo (O) geboren. Na
lange tijd op verschillende plaatsen in het westen van
Nederland te hebben gewoond, is hij teruggekeerd
naar de achterhoek van ons land. Hij was eerder werkzaam als onderwijzer, leraar pedagogiek, gemeentelijk
onderwijskundig adviseur en universitair docent. Op
dit moment is hij ais bestuurskundige verbonden aan
de Universiteit Twente. Als onderwijskundige en
bestuurskundige heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan. Momenteel
werkt hij aan een biografie over de voormalige burgemeester van Eibergen
Frans Cappetti. Het bestuur heet het nieuwe redactielid van harte welkom.
De Bloemensymfonie
D« Bloemensymfoiüe
Zoals u weet was de eerste Bloemensymfonie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de muziekvereniging Excelsior in 1958. Het honderdjarig bestaan
van Excelsior was voor ons aanleiding een boek uit te
brengen over de Bloemensymfonie, Het wonder van
Eibergen. Dit boek werd op 13 december 2008 op de
receptie van Excelsior in 't Spieker gepresenteerd.
Onze voorzitter Bert van der Ziel heeft de eerste
exemplaren aangeboden aan Han Klein Willink, voorzitter van Excelsior en aan Hein Bloemen, burgemeester van Berkeiland. Het succes van dit festijn van
bloemsierkunst, muziek en toneel is te danken aan de saamhorigheid en ambitie
die de initiatiefnemers onder de Eibergse bevolking wisten aan te wakkeren. De
grote mannen achter de Bloemensymfonie waren Willem Schiiperclaus, Hendrik
Weenink, Gerrit Wonnink en Nico Zeeman. Herman Abbink, die Wonnink opvolgde en in 1970 en 1972 de schitterende wagens heeft ontworpen, was aanwezig op de receptie. Hij kreeg het derde boek aangeboden. Verderop in dit nummer een artikel over het schildersbedrijf van Abbink dat in 1863 werd gestart.
Tot ons verdriet overleed, een maand na de presentatie van het boek,
Gerrit Pelle op 13 januari jl. Hij was ons Ijuitengewoon behulpzaam bij
het verzamelen en toefiankelijk maken van fotomateriaal. In onze herinnering blijft de plezierige samenwerking die wij mei hem hadden.
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Enthousiasme van onze lezers
Het boek over de Bloemensymfonie is door onze lezers zeer enthousiast ontvangen. We hebben vele brieven en emails en talloze telefonische reacties mogen
ontvangen. Uitbundige lof voor de fraaie uitgave, de mooie foto's, de boeiende
teksten en de schitterende film op dvd. Bijna altijd gingen die positieve reacties
vergezeld van een aanmoediging om met ons mooie werk door te gaan.
Wij danken onze lezers voor het geweldige 'applaus' dat we kregen. Het is voor
ons een stimulans om ons best te blijven doen en u ook in de toekomst interessante en boeiende verhalen uit Eibergen en omgeving te bieden.
U weet uiteraard dat wij afhankelijk zijn van wat u ons aandraagt. Schroom niet
ons te benaderen met tips, informatie of verhalen. Dat kan via één van de redactieleden of via redactiehke@gmail.com.
De Jappe
U kent inmiddels wel het verhaal van De Jappe, het boerderijtje genoemd naar
de bijnaam van de laatste Eibergse Bcrkcischipper Gerrard Wolfs (1857-1930).
De Historische Kring Eibergen is nu eigenaar van een 'bouwpakket' bestaande
uit gebinten, bakstenen, dakpannen en een bouwtekening van het pand zoals het
was. Wij zullen het pand niet zelf herbouwen omdat we er geen bestemming
voor hebben en niet over de middelen beschikken. Wij willen het 'bouwpakket'
graag overdragen aan een stichting of een particulier die voor het boerderijtje
een bestemming heeft, een plek met bouwvergunning en geld voor de opbouw
en instandhouding. We zijn in overleg met onder meer Estinea, stichting De Berkelzomp, de VVV, stichting De Derde Berkelcompagnie, Eibergen in Verband,
de stichting de Eibergse Molens en een particulier.
Uiteraard willen we graag dat De Jappe in Eibergen herrijzen zal, maar minstens
zo belangrijk is dat het pand een openbare functie krijgt. Het liefst in Eibergen,
maar of lieverkoekjes gebakken zullen kunnen worden, moet nog blijken. De
beste oplossing is nog niet gevonden. Laat een ieder die een goed en realistisch
plan heeft zich melden bij onze bestuursleden: Dick Somsen of Wim Scholl.
We hopen in de loop van 2009 een beslissing te nemen.
Historisch Informatie Punt
Graag willen we u nog eens even attenderen op het Historisch Informatie Punt
in de Eibergse bibliotheek. Het HIP is eens per twee weken op maandagavond
geopend. Het HIP beschikt over een groot aantal doop- en trouwboeken, microfiches en andere bronnen op het gebied van genealogisch onderzoek naar uw
stamboom en voorouders. Van 18.00 tot 20.00 uur kunt u, ook als u geen lid
bent van de bibliotheek, voor hulp en uitleg een beroep doen op medewerker
Bert Smeenk. Tot aan de zomervakantie is het HIP geopend op 20 en 27 april,
1 i en 25 mei en 8 en 22 juni.
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KOM VANAVOND
MET VERHALEN
FIBERGLN IN ÜÜIUOGSIIJI)

Aanhiediii}^:.? delen samen voor €25,Kom vanavond met verhalen
Met 4 en 5 mei weer in het zicht brengen wij de oorlogsboeken van Hennie
Wesselink nog eens onder de aandacht. Kom vanavond met verhalen, deel 1, 2
en 3 is een indrukwekkend standaardwerk.
De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt herkenbaar omdat talrijke
gewone Eibergse mensen in de verhalen iigureren. Je kent de mensen, de families, of hun namen, of je herkent straathoeken of andere plaatsaanduidingen en
je realiseert je dan des te meer dat wat toen hier in Eibergen gebeurde, op vele
plaatsen elders in de wereld nog steeds gebeurt.
Kennis van het verleden is belangrijk, het geeft ons een kompas voor de toekomst. Hebt u deze boeken nog niet in uw bezit? Grijp dan nu de kans.
Doopboeken Zwillbrock toegankelijk gemaakt
Op de zonnige zondag van 14 september werd in het kerkje in Zwillbrock hel
Taulbuch 1740-1858 van de St. Franziskuskirche gepresenteerd. Deze doopboeken van Zwillbrock bevatten vele honderden namen van rooms-katholieke
Achterhoekers, die in Zwillbrock werden gedoopt in de periode waarin hun
geloof in Nederland verboden was. Het boek is van onschatbare waarde voor
mensen, die op zoek zijn naar hun voorouders aan deze en gene zijde van de
grens. Tol dusverre waren de gegevens alleen te vinden in het Gelders Archief
of in het Archief van het bisdom Munster. Deze zogeheten transcriptie van de
doopboeken bevat vele honderden namen, die ons bekend in de oren klinken.
Een paar willekeurige voorbeelden zijn: Te Braak, Reesinck, Baak, Te Koppele
en Wientjes. Het boek is uitgegeven door de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek. De bewerkers zijn van Duitse zijde Ludger Wenning-Schlottbom, Willi Hölkeren Bernard Robers en van Nederlandse kant Bert
Smeenk, die ook de redactie voerde. Het boek is schriftelijk te bestellen bij de
uitgever, t.a.v. G. Reuzel, Het Laar 6, 7414 BS Deventer. De kosten zijn € 20,exclusicf verzendkosten.
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Hele daj» op stap met jaarlijkse excursie
Gehoor gevend aan het verzoek van deelnemers aan voorgaande excursies, hebben we
voor dit jaar een dagtocht op het programma
gezet. Het uitstapje vindt plaats op woensdag 13 mei en belangstellenden kunnen zich
opgeven bij Annic Busink, Lariksweg 23,
telefoon 0345-471498 of Dick Somsen, Maliumse Molenweg 23, telefoon 0545-472517.
De kosten bedragen circa € 45,- en kunnen
contant worden voldaan bij de bus.
De tocht brengt ons deze keer naar Lelystad,
waar de Batavia Werf wordt bezocht. U hebt
vast wel gehoord dat er vorig jaar een flinke
brand heeft gewoed, maar behalve dat de
gevolgen daarvan alweer bijna verholpen
zijn, betrof het uiteindelijk maar een klein
deel van het royale complex. Op de werf is
onder meer een reconstructie te zien van het
VOC-schip de Batavia uit 1628. Daarnaast is de Zeven Provinciën, het legendarische vlaggenschip van Michiel de Ruyter in aanbouw en kan men een indruk
krijgen van de op historische leest geschoeide werkzaamheden op de werf.
Voorts kan men een kijkje nemen in enkele oud-ambachtelijke werkplaatsen als
de beeldsnijderij, waar de prachtige boegbeelden worden gemaakt, de tuigerij en
de werfsmederij.
Op de terugweg wordt de reis onderbroken in Vaassen, waar een bezoek wordt
gebracht aan kasteel Canncnburch, in 1543 gebouwd door Maarten van Rossem
bovenop de ruïnes van een middeleeuws huis. In latere jaren werd het huis
stapsgewijs uitgebreid tot de huidige omvang. Het kasteel is ingericht met een
aantal
oorspronkelijke
meubels, porselein en
schilderijen.
Als laatste onderdeel staat
er een gezellig en smakelijk buffet op het programma, dat wordt geserveerd
in restaurant 't Langenbaergh in Laren. Rond 19.00
uur verwacht men weer in
Eibergen terug te zijn.
Deelnemers krijgen tijdig
nadere informatie.
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WiJ roepen u graag op donateur te worden van de Stichting Synagoge Borculo voor
€25,- per jaar.
Meldt u aan bij:
Stichting Synagoge Borculo
Secr. Henk van Woudenberg
Weverstraat 14
7271 AJ Borculo
Tel. 0545 273077
woudenb@planet.nl
De Synagoge in Borculo gerestaureerd
U bent gewend aan vooral Eibergs Old Ni-js. We maken graag een uitzondering
nu de synagoge van Borculo zo prachtig is gerestaureerd door Bouwbedrijf
Hoffman uit Bcltrum. Het is een felicitatie waard voor onze vrienden van de
Historische Vereniging Borculo en de Stichting Synagoge Borculo. De historische vereniging heeft in 2000 de synagoge en mikwe gekocht en vervolgens
overgedragen aan genoemde stichting. Deze stichting stelt zich tot doel: restauratie en onderhoud van de synagoge en mikwe en een waardig gebruik van deze
nalatenschap van de voormalige Joodse gemeenschap. In 2004 konden dak en
vloer hersteld worden waardoor verder verval van het gebouw voorkomen werd.
Het is lang on/ekcr geweest of de financiën verkregen konden worden voor verder herstel. Pas in 2008 kwam de doorbraak. Middels Europese subsidie en subsidie van provincie Gelderland en gemeente Berkelland werd het mogelijk om
synagoge en mikwe geheel te restaureren. De heropening vond plaats op 18
december 2008. Borculo heeft met de synagoge en mikwe een kleinood van
Joodse cultuur binnen haar grenzen. Erfgoed dat waard is om te behouden.
Bovendien is het een schitterende locatie voor kleine concerten, lezingen, andere culturele activiteiten en vergaderingen. Het behoud van de synagoge blijft
ook in de toekomst geld kosten. Het stichtingsbestuur /iel daarom graag uitbreiding van het aantal donateurs.
Boek Hupsel in de maak
Al bijna een jaar wordt er gewerkt aan een bock over Hupsel. Op basis van een
uittreksel van het bevolkingsregister worden alle adressen en bewoners vermeld
vanaf 1817. Daarnaast is er aandacht voor andere Hupselse zaken, zoals de
historie, de buurtfeesten en de Ballastput. De Buurtvereniging Hupsel vroeg en
kreeg medewerking van Bert Snicenk voor het boven water krijgen van de
bevolkingsgegevens, terwijl Leo van Dijk de taak op zich nam de teksten te
schrijven. Het boek moet in de zomer van 2010 klaar zijn, want dan viert de
Buurtvereniging het 65-jarig bestaan.
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Op zaterdag 13 september werd de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag
gehouden. Dat is alweer een tijdje geleden, maar door de verschijning van het
boek over de Bloemensymionic konden wij daarvan nog geen verslag doen. Al
geruime tijd organiseert ons bestuur de Open Monumentendag in Eibergen;
andere historische verenigingen doen dat in hun eigen dorp, maar alle activiteiten vallen onder de Gemeente Berkeliand, die voor de publiciteit zorgt en subsidie verstrekt. In 2008 was het thema Sporen en in dat kader hadden wij in de
Oude Mattheüs een expositie ingericht met kaarten waarop de loop van de Berkel, die een afgetekend spoor door onze gemeente trekt, was te volgen. De kaarten waren afkomstig van het Waterschap Rijn en IJssel en als omlijsting waren
er prachtige foto's te zien van onze oud-plaatsgenoot Maarten Wesselink. De
tentoonstelling trok zo'n 55 bezoekers, die wel zeer geïnteresseerd waren, maar
het aantal viel toch een beetje tegen, gezien de werkzaamheden die wij ervoor
hadden verricht.
Gegevens Holterhoek gevraagd
Ook voor de Holterhoek is een boek in voorbereiding door Bert Smeenk en Leo
van Dijk. En ook hier gaat het om adressen en namen van bewoners. Er is al
heel wat bekend, maar nieuwe informatie is uiteraard van harte welkom. Mensen die iets willen doorgeven op het gebied van boerderij namen, bewoners,
stukken land of historische gegevens, kunnen dat doen bij Bert Smeenk, tel.:
0545-477254 of liever nog via geschiedenis.holterhoek@gmail.com.
Ledenvergadering op 18 april
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op zaterdag 18 april om 14.00 uur in de Huve. Op de agenda staan onder meer de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, een terugblik op het afgelopen jaar
en een overzicht van de plannen voor de komende periode.
Voor de invulling van het gedeelte na de pauze zijn we deze keer dicht bij huis
gebleven. Onze plaatsgenoot Reinhold Abbink is present met een aantal (Eibergse) verhalen in dialect. Wie hem al eens heeft horen vertellen, weet hoe
'geneuglijk' dat is en wie hem nog nooit gehoord heeft, kan van deze gelegenheid gebruikmaken. Op deze middag zijn, naast de leden ook introducé's en
andere belangstellenden van harte welkom.

biz. 8
biz. 9, 10

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Jaarverslag 2008
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Historische Krinj» Eiberj»en
Secretariaat: A. DijkhuizenBlankvoort
Vogclcn/.angstraat 34
7151 VD l'J Bl'RCiN
Tel.: 054547.3393
Eibergen, maart 2009
Aan de leden van de Historisehe Kring Eibergen,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden
wordt op zaterdag 18 april 2009, om 14.00 uur in de "Huve" te Eibergen.
AGENDA
01.
02.
03.
04.
05.

06.
07.
08.

09.
10.

Opening
Goedkeuring en vaststelling notulen Alg. Ledenvergadering 12 april 2008*)
Ingekomen stukken en mededelingen
Vaststelling van het jaarverslag 2008
Vaststelling van het financieel jaarverslag 2008, w.o.:*)
Jaarrekening van het verenigingsjaar 2008
Balans per 31 december 2008
Verslag van de kascommissie
Begroting verenigingsjaar 2009
Voorstel verhoging contributie
Benoeming van de kascommissie
Wijziging statuten in 2008
Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar: A. Businkte Biesebeek
A. Dijkhui/.enBlankvoort,.!. van DijkSijbrandij
Onze plannen voor 2009
Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering.

*) Deze //,%'«( voor (uinviiiii^ van de veri^culeriiii^ Ier lezing■

PAUZE
Voor de invulling van hel tweede deel van onze vergadering hebben wij de heer
Reinhold Abbink uilgenodigd. Hij vertelt en leest voor uit eigen werk in het
Eibergse dialect.
Het einde van deze vergadering is om ongeveer 16.30 uur.
Met vriendelijke groei namens het bestuur,
A. DijkhuizenBlankvoorl
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JAARVERSLAG HKE 2008
Dit is het vierentwintigste jaarverslag. Wij hebben nu 1025 leden.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: dhr. A. van der Ziel, voorz.; mevr. J.
van Dijk-Sijbrandij, vice voorz.; dhr. J.W. Scholl, pcnningm.; mevr. A. Dijkhuizen-Blankvoort, sccr.; dhr. Joh. Baake, alg. adjunct; mevr. A. Busink-te Bicsebeek, lid en dhr. D. Somsen, lid.
Het bestuur heeft in 2008 negen keer vergaderd over diverse onderwerpen en
activiteiten. De redactiecommissie van Old Ni-js vergaderde diverse malen per
uitgave. In 2008 zijn de nrs. 61 en 62 uitgegeven. Het themanummer van dit jaar
is het boek: De Bloemensymphonic, Het wonder van Eibergen.
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van zaterdag 12 april in de Huvc, is bezocht
door 40 leden. Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van de
heer E.H. Wesselink. Hij is vanaf de oprichting in 1986 voorzitter geweest van
de HKE en heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Vooral
zijn artikelen in Old Ni-js en zijn boeken over de Tweede Wereldoorlog hebben
hem zeer geliefd gemaakt bij onze vereniging en ver daar buiten. Wc hebben
hem met instemming van de hele vergadering benoemd tot erelid van de Historische Kring Eibergen. Het was jammer dat hij wegens ziekte niet aanwezig kon
zijn, maar zijn zoon Maarten heeft namens hem het woord gevoerd.
Dodenherdenking
Ook in 2008 hebben we op 4 mei deelgenomen aan de jaarlijkse dodenherdenking. Namens onze vereniging legden Jansje van Dijk en Dick Somsen een
krans bij het oorlogsmonument.
Excursie
Op 28 mei zijn we vertrokken naar Oosterbeck waar het Oorlogs- Airborne
Museum "Hartenstein" staat. Nadat we hier hadden rondgekeken gingen we
naar de Airborne militaire begraafplaats, waar militairen uit veel landen zijn
begraven. Vervolgens zijn wc naar Kasteel Middachten gegaan, waar wc uitleg
kregen over de geslachten die daar allemaal hebben gewoond en wat er verder
nog te zien was. In Ruurio hebben we pannenkoeken gegeten en een drankje
genuttigd. Het was een geslaagde dag.
Open Monumentendag, zaterdag 13 september. Thema: "Sporen"
In de Oude Mattheus hebben we in samenwerking met het Waterschap Rijn en
IJssel een expositie opgezet over de loop van de Bcrkel, van de bron in het Duitse Billerbeck tot waar de rivier in Zutphen in de IJssel uitmondt. Ook werd in de
kerk de film "De Berkcl in de 21e eeuw, van Ben Tragter, vertoond.
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Kilnii'estival
Op zondag 25 febiuari hebben we in de Iliive films gedraaid over llibergen die
dooi Aniiie Biisink vakkundig van eommentaar weiden voor/ien.
Waar zijii we verder mee bezij; geweest?
Diek vSomsen heelt dit |aar weer veel boeken en exemplaren van Old Ni-Js verkoeht. liet boek over de bloemensymphonie heeft veel van on/e tijd in beslag
genomen, maar het resultaat mag er /ijii. Op 12 deeember is het overhandigd
aan de burgemeester, de heer Bloemen, en aan de voorzitter van lixeelsior, llan
Klein Willink. Inmiddels is begonnen aan een boek over Hupsel-Holterhoek, dat
waaischiinliik in 2010 als themanummer wordt uitgegeven.
De gemeente Heikel land heelt ons weer gevraagd om te helpen bij het geven
van namen voor nieuw aan te leggen straten en pleinen. Dit jaar hoofdzakelijk
voor het oude KTV-terrein.
A. Dijkhuizen-Blankvoort seeretaris
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I)e Brievenbus
AlsKddu

op (unk(l(U in Old

NI

js

OIIIMII^

d( udadu

d( \oli^(iid(

bii(\('ii

Oude en Nieuwe Testament
(jiaag wil ik leageien op het aiti
kelt|e "Oude en Nieuwe Pestament"op de pagina's 44-4^ van
uw augustus 2007 editie (Old Nijs no 60, led )
Hoewel ik met echt bekend ben
met de histoiie van 1 ibeigen,
meen ik toch dat er spiake is van
enige geschicdveivalsing
Als
huidige bewonei van het pand
Buigemeestei Wilhelmweg I beschik ik nameli|k ovei een blauwdiuk van de
bouwtekening en het bestek en de vooi waai den van de dooi u genoemde dubbele woning Op de bouwtekening staat de volgende tekst veimeld
l'Uiii \ooi lul houw(II \(iii ((II diihhd wooiiliiiis (uiii d( Hiin^(nu( ski Willulin
W( !• I( I ih( i^( II \ooi K k( iiiiiii \(iii M( I Wal I Woiiiiiii(( sl( I (illiK I
De ondertekennm luidt Idnii^di
D(( 19i6 IkAuli
NIVAi
Bhmkxoorl
Volgens de gegevens van het Hestek en de Vooiwaaiden (Ait S^) heelt de aanbesteding plaatsgevonden op 28 deceinbei 19^6 n m 7 uui in het hotel van Mej
Wed I Wormmecstei Aitikel 50 van het/ellde bestek luidt
//(/ wc ik iiiocl lui ^uiiiiiiii^ onmukklliik (uimcumcii (ii nul ^oddiii^cii spcxd
wolden \o(>il^(Z(t ddl lul nclulc wcik 4 nuutiulcn lui d( ^iinniiii^ kant en kktar
IS opi^( Uu ld VOOI (lk( dav, hiUu opl(\(\ui'^
dl d( ddiiiuiiui (di posi \dii
I S 00 woiddi ii( koi I ()iid( ilioiid 2 niddiiddi lid ((I sl( opl(\(iiiin
Ik weet met wanneei de gunning iicell plaatsgevonden maai het betekent dat,
na.ii alle waaischi|nli|kheid de bouw in 1917 hecit plaatsgevonden In een
andei (latei) taxatieiappoit woidt /elis bouw|aai 19'^8 genoemd, maai de
betrouwbaarheid van de/e inloiinatie is met gegaiandeeid
Op basis van het bovenstaande /ou het wehswaai mogeli|k /ipi dat Meestei Van
(ioicom in 19^7 op numiiKi I kwam wonen maai cig onwaaischi|nli)k dat H
Mengel ink al op numniei ^ woonde Ik hoop dat u iets met de/e inloimatie kunt
doen Mocht ik me veigissen dan hooi ik dat giaag van u
Met viiendelijke gioel
R W I M Appels
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Bibliotheek Het Nut
Bij het doorkijken van de laatste Old Ni-js (no 62, red.) viel mijn oog op de
naam D. Heelbrink als bibliothccarcsse van Het Nut.
Bij de aantekening 11 op pagina 47 is vermeld, dat de bibliotheek toen in de
J.W. Hagemanstraat zat. Dat klopt niet want die was bij de manufacturenzaak
van Roes, op de hoek van de Grotestraat en de Laagte.
Zelf heb ik daar in de oorlog wel bij geholpen bij juffrouw Heetbrink. Ook
moest ik daar, in opdraeht van mijn vader, altijd boeken halen, die we meenamen naar Slotboom, als we daar melk gingen halen.
Bij Slotboom hadden ze namelijk onderduikers. Of het man en vrouw Van Gelder waren, weet ik niet meer. Maar in ieder geval mevrouw Van Gelder, want
die kwam een keer onverwaehts tevoorsehijn toen wij, mijn zus en ik, er waren.
Ik heb haar niet herkend, hoewel ik vroeger daar wel thuis kwam, in de Burgemeester Smitsstraat, met mijn schoolvriendin Beppie Menco. Daar stond een
dubbel huis. De familie Van Gelder is omgekomen toen de eerste bommen in
Eibergen vielen, evenals de jongen van Heutink in de Fabrieksstraat, als ik me
goed herinner. Overigens wisten mijn zus en ik toen niets van die onderduikers.
Hartelijke groeten. Lies Danker, Brummen.

Afbraak De Jappe
Toen we lazen over de afbraak van
boerderij De Jappe aan de Hagensweg/Zwilbroekseweg wist ik dat ik
zo'n veertig jaar geleden een foto
had gemaakt van dit boerderijtje
vanaf de Zwilbroekseweg. Waar we
woonden en ik elke werkdag naar
mijn werk bij drukkerij Hcinen fietste. Er lag volgens mij ook nog een
laagje sneeuw. Daar staat de schuur
ook nog bij op!
Wij zijn opgegroeid met het bestaan
van dit boerderijtje. We woonden schuin aan de overkant (Zwilbroekseweg 22,
destijds BI 17) en mochten er altijd achterlangs fietsen of lopen als we naar het
bos Het Kerkloo gingen. Volgens mij zaten er toen varkens of koeien in. Hopelijk hebben jullie iets aan deze foto? Misschien zijn er niet veel oude foto's van.
Groeten en veel succes met alles.
T. Wissink-Reesink, Doetinchem.
PS De kwaliteit is ook van veertisi jaar steleden

1968.
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Schildersbedrijf Abbink 1863 - 1992
Vakmanschap met kunstzinnigheid
"Geschiedkundigen bereiken het verleden via teksten, een enkele keer via beelden maar je moet een rechtstreeks 'gevoel van plaats' ervaren, het 'archief van
de voeten' gebruiken, /o schrijft de Engelse, in Amerika wonende geschiedkundige Simon Schama.
Daarom wandelen wij nog eens door de Kerkstraat, ooit een authentieke dorpse
winkelstraat. Veel winkeliers van toen, eigenaren van kleine ambachtelijke
bedrijven, niet te verwarren met zakenlieden van nu, waren lieden met bijzondere kwaliteiten en artistieke ambities. Zij legden hart en ziel in het leveren van
een mooi product. Het waren over het algemeen mensen die kleur gaven aan de
dorpsgemeenschap. In augustus 2006 bleven we staan voor het pand van Bernard en Jo Odink-Wormeester. Zij dreven daar ooit een kruidenierswinkel (zie
'De Tieden bunt better' in Old Ni-js no. 56).
Bernard was een schoolvoorbeeld van zo'n ouderwetse winkelier. Hij ging tot
het uiterste om zijn klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarnaast vond
hij nog tijd om zich te ontwikkelen tot een begaafd dwarsfluitspeler. Het pand
van Bernard Odink is in 2006 gesloopt.
Dit keer houden we stil daar schuin tegenover. Kerkstraat 19, waar vroeger het
schildersbedrijf Abbink gevestigd was. Weer gaan we het hebben over een
middenstander die naast het leveren van vakmanschap, artistieke ambities had:
H.A. (Herman) Abbink, de laatste firmant van het .schildersbedrijf dat al in 1863
aan de Kerkstraat gevestigd werd door zijn overgrootvader Gerrit Jan Abbink.

//; /(('/ midden aan de u( hu ikam was schildersbedrijf Ahhirtk gevestigd. Situatie rond
1920. Collectie.!. Baalde.

-14-

We gaan dus ver terug in de lijd maar hel rechtstreekse 'gevoel van plaats' waar
de beroemde historicus Schama over spreekt, is nog volop te ervaren. Het
bedrijf is in 1992 weliswaar beëindigd, maar het pand staat er nog en Herman
Abbink en zijn vrouw Elisabeth (Lies) Abbink-Visser wonen er nog steeds. Bij
hen aan tafel worden herinneringen aan vroeger opgehaald.
De 19e eeuw, een wondereeuw
Over Gerrit Jan Abbink weten we dat hij getrouwd was met een dochter van
Hagens die gemeenteraadslid was. Destijds konden alleen gegoede burgers lid
worden van het gemeentebestuur. Waarschijnlijk was Gerrit Jan Abbink, een
goede partij voor de dochter van Hagens. Gerrit Jan had niet alleen een kleine
bocrenbedoening, zoals bijna iedereen in Eibergen, hij was daarnaast schilder, in
1863 vestigde hij het Schildersbedrijf Abbink aan de Kerkstraat. Zijn achterkleinzoon Herman kan op oude foto's nog de plek aanwijzen waar vroeger de
'nendcure' was. Om die stap tot het starten van een eigen schildersbedriji" goed
te begrijpen is het interessant om even terug te blikken in de 19e eeuw.
We zijn dikwijls geneigd om te spreken over 'de goede oude tijd' vergeleken
met de 20e en 21e eeuw waarin we zulke gigantische veranderingen meemaken.
Maar vergis u niet. De veranderingen destijds waren minstens groot, zo niet groter, in onze tijd gaan wc van 'meer' naar 'nog meer'. In de 19e eeuw ging het
van 'niets' naar 'veel'. Eeuwenlang was er sprake geweest van bittere armoede.
In de landbouw was, toen er nog geen kunstmest bestond, bar weinig te verdienen. Een reis naar Arnhem of Zwolle betekende dagenlang onderweg zijn. Dat
alles ging in de 19e eeuw veranderen dankzij de aanleg van spoorwegen, kanalen en wegen en de opkomst van de telegrafie, de posterijen en later de telefoon.
Allemaal netwerken die nooit bestaan hadden en die ook in de Achterhoek een
zekere industriële ontwikkeling op gang brachten. In 1865 hadden wc de
opkomst en teloorgang van de weverij van Bouquié al meegemaakt. In de
'Kastanjefabriek' aan de Haaksbergseweg werkten in 1840 al 150 mensen. Na
het overlijden van Bouquié in 1855 ging hel bergafwaarts. Bij de blekerij van
G.J. ten Cate werkten rond 1865 nog maar twintig mensen. De beschrijving van
streekhistoricus H.A. Huender hoe Eibergen er in 1865 moet hebben uitgezien is
nog weinig flatteus. Eibergen bestond nog voornamelijk uit boerenhuizen, mestputten aan de straat, alle met schuur en stalgcdeclte naar de straatkant. Er waren
slechts enkele royale stenen gebouwen (zie 'Eibergen voorheen en thans' van
H.A. Huender).
Maar de bloei van Eibergen liet niet op zich wachten. In 'Geschiedenis van het
Land van Berkel en Schipbeek', voor het eerst uitgegeven in 1903, blikt de
streekhistoricus H.W. Heuvel terug op de 19e eeuw. Hij noemt het een wondereeuw. Het onmogelijke bestaat niet meer. Hij voorspelt dal de mensen over
enkele tientallen jaren bij hun woning in een luchtscheepje zullen stijgen en reizen.
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Enige jaren later is Heuvel in zijn artikel 'Langs de Berkel' buitengewoon positief over Eibergen anno 1912. Eibergen is een bloeiende plaats, die tiert door
allerlei industrie: leerlooierijen, bleekerij, Pickcrfabriek, de enige in ons land,
cementfabriek, enz. Schier alle oude huizen zijn verdwenen of vernieuwd; in de
laatste tien jaren zijn er over de honderd huizen gebouwd. Mooie villa's zijn
verrezen. Alles getuigt van welvaart en vooruitgang, (zie 'Uit den Achterhoek'
van H.W. Heuvel).
Gerrit Jan Abbink moet in 1863 goed begrepen hebben dat een nieuwe tijd in
aantocht was. Hij zag kansen om een beter bestaan op te bouwen. Met zijn
ambitie en gebruikmakend van de geweldige vooruitgang, wist hij een bedrijf
met een klinkende reputatie Ie realiseren. Een advertentie in 1913 getuigt daarvan.
Men zij er op bedacht
wanneer men CARROLEUM koopt, dat men die koopt op
Rijkskeur, welke alleen verkriji^haar is hij
Wed. GJ. Abbink & Zn, Schilder, Eibergen

Herman Abbink senior
Zoals uit de advertentie valt op te maken werd het bedrijf
na het overlijden van Gerrit Jan voortgezet door zijn vrouw
en hun zoon Herman (1868-1946). Sommige ouderen
onder ons zullen hem nog gekend hebben. Ook hij had
naast het schildersbedrijf nog vee op stal staan en hij was
organist in de Nederlands hervormde kerk. Regelmatig
moest hij ook orgelspelen in kerken in de omgeving, zoals
de 'kluntjespot' in Haarlo.
De muzikaliteit en liefde voor de teken- en schilderkunst
heei't Herman Abbink junior, geboren in 1930, niet van een
vreemde. Hij noemt in de gesprekken vooral zijn opa (Herman sr) en zijn oom Gerrit die hem gestimuleerd hebben
om zijn kunstzinnige gaven te ontwikkelen. Opa heeft hem
muzieknoten willen leren. Maar Herman jr wilde eerst
leren schilderen. "Noten leer ik later wel", zei hij tegen zijn grootvader.
Herman jr vertelt dat hij als schilder op boerderijen is geweest waar hij gelakte
deuren moest bijwerken. Ze waren ooit geschilderd door zijn grootvader. De lak
was, behalve op plekken van slijtage, nog zo mooi dat je je in de deuren kon
spiegelen om je haren te kammen. Nergens een barstje in de lak. Vroeger kon je
aan de lak en de kleur zien welke schilder het werk geleverd had. ledere schilder
had zijn eigen recept en procédé van verf maken op basis van lijnolie en vaste
verf- en kleurstoffen.
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I)e (Irote en de Kleine
De volgende geneiatic in het schildersbedrijf Abbink was een tweetal. De beide
broers Gerrit Jan ((ieiiit) en llendiik Maiinus (Hendrik) namen het bedrijl over.
Om de broers uit elkaar te houden
werden / e m het dorp de Grote (Hendrik) en de Kleine ((icrril) genoemd
Schildeien was toen nog een bi|/onder vak De oude schildeitechnieken
zijn bijna verdwenen Denk aan het
imiteren van verschillende soorten
marmer ol het muteren van houtsoorten .Ie moet als schildei weten welke
kleuistollen |c moet gcbiuikcn voor
welke hout- ol marmersoort, hoe oliesaus te maken voor het doorschijnend
elfect, hoe gioeidraden te tiekken Italia.ms notenhout is weei andeis tlan
Amerikaans notenhout Kennis van de
diverse houtsoorten is vereist Het
maken van spiegels is het moeili|kste
maai tevens het mooiste van houtschildeien
(icspiegeld
eikenhout
//(luli ik Ahhiiik (ilun de Grote, getekend
schildcicn is geen eenvoudig kunst|e
dooi l'iel te I iiiliiiii.
Daarnaast moet een schilder beschikken ovei verschillende technieken om te decoieren, te s)abloneren en mooie letters en teksten te maken. Tegenwooidig /i|n ei weinig schilders die de oude
schildertechnieken nog beheersen. In die ti|d was Gerrit (de Kleine) /eer bedreven in het imiteren van hout en Hendrik (de Grote) de specialist in marmeren.
Bovendien was Ilcndiik een begenadigd tekenaai Op de /oldei aan de Keikstiaat staan nu nog do/en vol piachtige tekeningen van oud lübeigen.
De kunstschilder die huisschilder moest worden
Eerdei had Willem Homei (IX95-I95S) a.m de I W. Hagemanstraat, toen nog
Giocnloseweg, het ervaien. / i | n hait lag bi| de schilderkunst, maar hij moest
huisschildei woiden 'umda| van kunst neet etien kont"(/ie Old Ni-|s ni 50).
Herman jr verging het mei andcis. V<\n |ongs al wilde hi| kunstschildei woidcn.
Zijn vader Hendrik, oom Gerrit en opa hadden hem m die richting gestimuleerd.
Bovendien weid hem 'de kop gek gemaakt' door onder anderen .lan Wansing,
zoon van de slagei Geuit Wansing si aan de Laagte, .lan gmg naai de kunstacademie en weid een bekende kunstenaar in Eibergen.
Ondanks alles werd Herman door zijn ouders en grootouders naar de ambaehtsschool gestuurd. Hi| /ou eerst maar eens een vak leren Toen hij na een paai )aar
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die opleiding had afgerond /ei /ijn vader: "Gaol eers maor an 'l wark". Ze hadden hem nodig in het bedrijf. De kunsl/.innige ambities moesten voorlopig terzijde gesciioven worden.
Zijn vriendin Lies Visser uit iiolsward daciit er nel /o over. Ze /.ei destijds:
"Wanneer wij later ge/egend worden met kinderen, dan vragen die een korst
brood in j^laats van een kwast verf".
Met een buitenlandse trouwen
Lies Visser had in 1951 gesoilieiteerd bij hel Groene Kruis. Zij had toen een
gesprek met Prakke (De Pol) en de oude iliohan. Prakke had haar willen afwijzen omdat /ij veel te mager was om dat /ware werk te kunnen doen. Iliohan
meende dat /e wel gesehikt /ou /ijn want /e was die dag vanuit Nijmegen naar
Eibergen komen fietsen. Dus /ou /e sterk genoeg /ijn. Lr werd haar verteld dat
ze ook naar gezinnen moest in het buitengebied rond Libergen, tot zelfs in Rekken. Zij vroeg aan de beide heren waar de toren van Rekken was. Zij was in
iTiesland, haar geboorleland, gewend dal je vanuit het ene dorp de kerktoren
van het volgende dorp aan de hori/on kon aanwij/en. Dat bleek in de Achterhoek anders te zijn.
Lies werd in Eibergen als een buitenlandse ge/ien. Ze heeft ook moeten wennen
aan de gewoontes in de/e streek. Toen /e in 1956 met Herman trouwde en aan
de Kerkstraat kwam te wonen, kende /e niet de naoberpiiclit die toen nog heel
gebruikelijk was. Haar buren, de Gankema's die de manufaclurenwinkel van
'Lapp'n Ribbels' hadden overgenomen, kwamen uit Drenliie en waren ook weinig op de hoogte van die oude gewoontes en gebruiken.
U weet dat liet goed gekomen is en dat Lies /ich helemaal thuis is gaan voelen
in Libergen. Daar /al niet alleen haar schoonmoeder, maar ook mevrouw Hageman een bijdrage aan hebben geleverd. Mevrouw Hageman was de weduwe van
de gemeenteambtenaar J.W. Hageman die, samen met anderen uit Eibergen en
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Voorkant van schildershedrijf Ahhiuk aan de Kcrksiraot. Folo uil de vijjiiiicr jaren.
omgeving, op 6 juni 1944, D-Day, door de Duitsers gefusilleerd werd vanwege
zijn aandeel in het verzet. Toen Lies in 1951 gezinsverzorgster werd in Eibergen
kon ze in de kost bij mevrouw Hageman. Het klikte meteen tussen die twee.
Lies wist dat haar man omgekomen was in de oorlog, ze wist zelfs waar hij
begraven lag. Zij was, toen ze in Haarlem de interkerkelijke opleiding tot
gezinsverzorgster volgde en bijna dagelijks naar zee fietste om te zwemmen,
vaak op de erebegraafplaats in de duinen bij Overveen geweest.
Mevrouw Hageman woonde aan de J.W. Hagemanstraat, de straat die na de oorlog naar haar man genoemd is. Op een dag was aan de overkant, bij het toenmalige ziekenhuis, een jongeman aan het schilderen. Mevrouw Hageman zei tegen
Lies: 'Kijk, dat lijkt me nou echt een jongen voor jou'. Lies vond het maar niks,
een roodharige jongen nota bene. Toch kreeg ze verkering met hem. Lies mocht
op haar kamer bezoek ontvangen mits dat bezoek uiterlijk tien uur 's avonds zou
vertrekken. En zo is Herman Abbink menigmaal via het grindpad vertrokken om
vervolgens via het gazon weer terug te keren.
De moderne tijd
Toen Herman van de ambachtsschool kwam en ingeschakeld werd in het schildersbedrijf Abbink, waren
er in Eibergen nog twaalf schildersbedrijven. Ouderen zullen het zich herinneren. Jan Simmelink aan de
Burg. Smitsstraat, Frits Nijenhuis en Bijvank aan de
Kerkstraat, Jan Burgers aan de Grotestraat tegenover
Hotel De Kroon, Josef Willemscn naast schoenmaker
WiUemsen aan de Hagemanstraat, Lobbes aan de
Paalhaarstraat, Bernard ter Beek aan de Nieuwstraat,
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Achterkant schildersbedrijf Abbink. heglii zestiger jaren.
Bartclink in het koetshuis van Ter Braak bij de kerk, Onstein in Rekken en Te
Locke en Zeeman in Beltrum.
In 1962 hebben Herman en Lies het schildersbedrijf Abbink overgenomen. Het
ging niet allemaal van een leien dakje. Zo moest het bedrijf worden gekocht van
vader Hendrik en oom Gerrit, die beiden nog leefden. De werkplaats stond toen
nog vol vaten en blikken met gif uit de tijd van opa Herman. Het stond zo vol
dat er nog net een gangetje was waar je met de bezem doorheen kon. Lies vond
dit onverantwoord mede in verband met de opgroeiende kinderen. Het heeft heel
wat gedoe gekost voordat het gif in overleg met de gemeente afgevoerd kon
worden. Het is waarschijnlijk op 'Bcllegoor' gestort. Inmiddels is die vuilstortplaats keurig afgedekt met groen.
Voor Lies was het schildersvak helemaal nieuw. Wanneer er klanten in de winkel kwamen kon ze die vaak niet van advies dienen. Ze moest alles aan Herman
vragen maar die was meestal op karwei en dus weinig thuis.
Klanten werven en binden was destijds ook niet eenvoudig. Getuige het bovenstaande overzicht van al die schildersbedrijven, was er volop concurrentie.
Dan te bedenken dat Herman, toen hij nog geen auto had, veel met een Solex
naar klanten ging. Zijn dochter Wilma vertelt daarover: "Wij als kinderen vonden dat vooral in het weckend erg leuk. Lekker crossen achter het huis. Maar
mijn vader had die Solex nodig voor zijn werk. Ik weet nog dat hij met grote
ruiten in een speciale ruitendrager met gladheid of met regen en wind naar Rekken moest om ramen te zetten. Toen realiseerde ik me niet hoe gevaarlijk dat
was. Nu dus wel. Die ruitendrager bestond uit een metalen geraamte, die hij met
één hand vasthield, de ruit(en) onder zijn oksel geklemd. De ruit(en) stonden op
een houten plankje van circa 8 cm breed, waaraan het geraamte bevestigd zat.
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Hij moest dus met één hand sturen, gas geven en remmen en in de andere hand
had hij de ruiten. Dat er nooit een ongeluk gebeurd is, daar verbaas ik me nu
nog over.
Toch hebben Herman en Lies in het bedrijf een heel mooie tijd gehad mede
dankzij de prettige contacten met klanten. Wanneer er geschilderd moest worden
op 't Loo, dan kwam de melkrijder van 't Loo op de terugweg van de 'melkfabriek' langs de Kerkstraat om de ladders mee te nemen. Die ladders bleven
soms de hele zomer op 't Loo omdat Abbink, wanneer hij bij de ene boer klaar
was, bij de andere verder kon. Meestal werden dan ook afspraken gemaakt voor
schilderklussen die in het winterseizoen binnen moesten gebeuren.
Op het hoogtepunt telde het schildersbedrijf veertien werknemers. Leidinggeven
aan zo'n bedrijf is geen sinecure voor iemand die eigenlijk geen schilder had
willen worden, die kunstenaar had willen zijn.
De Bloemensymfonie
Uiteraard mag de bijdrage die Herman Abbink leverde aan de Bloemensymfonie
van Eibergen niet onvermeld blijven. Zoals u weet was de Bloemensymfonie
een groots festijn waardoor het dorp zich onverwachts ver boven de middelmaat
verhief. In 1970 moest iemand gevonden worden die het ontwerpen van corsowagens van Gerrit Wonnink zou kunnen overnemen. Die was gauw gevonden.
Gerrit en Herman kenden elkaar goed. De zoon van Gerrit, Egbert Wonnink is
getrouwd met de jongste zus van Herman, Annette Abbink. Herman had al vanaf
1958 Gerrit Wonnink geholpen bij het ontwerpen van de wagens. Bovendien
was Herman niet alleen bedreven in teken- en schilderkunst, hij wist ook het een
en ander van muziek. Weliswaar had hij als kind geen muzieknoten willen leren
van zijn opa, maar de belangstelling voor muziek was er wel. Hij ging als jongeman al graag naar operavoorstellingen in de schouwburg van Enschede.
Herman heeft in 1970 en 1972 prachtige corsowagens ontworpen en lovende
kritieken gehad van publiek en pers.
Zijn inzet en investering in de Bloemensymfonie ging een beetje ten koste van
zijn bedrijf, maar het was allang duidelijk dat zijn hart meer in de kunst lag dan
bij het zakendoen.

1972 Hoffman's vcrlcllingcii

1972 Ouverture "Pour uii festival"
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Ik'i mail (.11 Lies Abhink hij hel aj\( heul in 1992

Een wensdroom ging in vervulling
In 1992, Herman was toen 62 jaar, stopte hij met het schildersbedrijf. Een wensdroom kon eindelijk in vervulling gaan. Herman Abbink kon zich met zijn hele
ziel en zaligheid in het kunstschilderen storten. In de voormalige verf- en
behangwinkel is hij de galerie Het Palet begonnen. Hij exposeerde niet alleen
zijn eigen werk, heel veel andere kunstenaars hebben daar hun werk kunnen
tonen. Hij en zijn vrouw Lies hebben veel bijeenkomsten georganiseerd met
kunstenaars uit het hele land. Hij had op zolder aan de Kerkstraat en ook in de
Huve altijd al schilder- en tekenlessen gegeven maar nu kon hij van die hobby
een beroep maken. Hij heeft tien jaar lang een groep amateurschilders begeleid
en met hen niet alleen in Eibergen maar ook in het gemeentehuis in Zweeloo en
elders geëxposeerd.
Hij werd aan het Graafschapcollege in Doetinchem benoemd als technisch specialist bij de vakopleiding Schilderen en hij gaf bij de afdeling Decoratie lessen
in onder meer hout- en marmcrschilderen. Bovenal kon hij naar hartenlust zelf
de schilderskwast hanteren. Het meest interesseert hij zich voor het impressionisme en de Haagse school. Zijn grote voorbeelden waren de bekende Winterswijkse schilder Piet te Lintum en John ter Reehorst uit Neede. Piet te Lintum
was zeer bedreven in portretten. Abbink zit het liefst ergens in een landschap.
Maar ook de moderne, meer abstracte schilderkunst heeft hij beoefend. Hij heeft
verschillende prijzen gewonnen.
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Tenslotte: Herman Abbink heeft in 1998 de Eibergse erepenning ontvangen. Hij
behoorde tot de dertien man sterke vrijwillige bouwploeg die de villa van
mevrouw Betsy ter Braak heeft omgetoverd tot het huidige Museum de Scheper.
Kortom, Herman Abbink heeft zijn talenten volop gebruikt ten dienste van de
gemeenschap.
Tot slot
Gebruik 'het archief van de voeten" en wandel nog eens door de Kerkstraat. Let
dan even niet op wat er allemaal is afgebroken en verloren is gegaan, maar stel u
voor hoeveel bedrijvigheid er vroeger was en met hoeveel in/et en passie er
toen gewerkt werd.
"De Tieden bunt better", zei Jo Odink vol weemoed.
Het was een heel mooie tijd, zeggen Herman en Lies Abbink.
Geesteren Gld, januari 2009

Bert van der Ziel
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Onder de oude Ginkgo Biloba
Nationaal Museumweekend
Museum de Scheper doet uiteraard weer mee
aan het Nationaal Museumweekend, dat dit
Jaar als thema heeft: "verleiden". Op 4 en 5
april gaan wij de Eibergse bevolking verleiden om naar het museum te komen. Dat zal
weer gratis toegankelijk zijn en we ontwikkelen nog een verleidelijk programma voor die
dagen.
Exposities
Van 18 april tot 30 mei exposeert Ben Wasser
zijn schilderijen in het museum. Ben schildert
mooie verstilde landschapjes in Frankrijk
(Berry, ten zuiden van Parijs), in de Ooijpolder bij Nijmegen, in het Groninger Hogeland
en in de Friese Greidhoek. Zijn studies van
ruimtelijkheid brengen de toeschouwer tot rust en werpen een nieuw licht op de
wereld om ons heen. Natuurlijke pastelkleuren, vooral groen, geel, grijs en
blauw overheersen.
Dat Ben Wasser over pelgrims publiceerde en zich intensief bezighield met de
tochten naar Santiago de Compostela, komt vooral voort uit zijn historische
belangstelling. Maar zijn persoonlijkheid en zijn rooms-katholieke achtergrond
hebben er vast ook mee te maken. Zijn schilderijen roepen de sfeer op van eenvoud en soberheid, die ook aan een middeleeuwse monnik kleeft. Gregoriaans, a
capella, in een Latijn datje niet goed kent, maar dat wel heel vertrouwd is.
Ben exposeerde de laatste jaren onder andere in het Franse Berry, in Winterswijk, Hengelo (O.), Saaxumhuizen, Goutum en Appingedam. De Achterhoek
krijgt nu weer een kans in Eibergen.
Rond juni organiseren wij samen met de Oude Mattheus een expositie van poëzie-albums, waarvan de concrete inhoud nog verder uitgewerkt wordt.
Van 3 oktober tot 21 november komt Janet Timmerije in De Scheper en daaraan
willen we activiteiten koppelen, die het kinderen makkelijker maakt om ons
museum te bezoeken.
Educatie
Het Assink laat zich ook dit jaar weer verschillende keren zien in het museum.
Op basis van museumbezoek maakten leerlingen werkstukken, die ze in februari
exposeerden tussen de historische objecten, die hen inspireerden. Op de eerste
schooldag na de zomervakantie doen alle brugklassers mee aan het Polderdieke-
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festival, waarbij elke groep - begeleid door mensen van de Twentse theatergroep
Roest - zich een dag lang bezighoudt met thema's als wassen, koken, kleding,
gebouwen of een ambacht op de ouderwetse manier. Op het eind presenteren ze
hun verkenningen aan elkaar in hel openluchttheater.
Voor het basisonderwijs is het project "Het verhaal van de Berkel" nu ook
gereed. Op alle niveaus wordt een pakket aangeboden, zodat de leerlingen de rol
van de Berkel, de veranderingen daarin en de historische achtergronden van de
huidige Berkel leren kennen. Met hoofdfiguur Jappe ontwikkelen zij kennis,
vaardigheden, inzicht en affiniteit met dit thema. De geschiedenis van de eigen
omgeving is een basis voor historisch begrip.
Naast dit project, dat voor de hele school gemaakt is, kan er op verschillende
niveaus ook een aangepast project worden gedaan: "aanraken mag", "verzamelen", een textiel-project en "de wasstraat", afhankelijk van de behoefte van de
school en het niveau van de leerlingen. Elke twee jaar biedt Museum Ereriks
samen met natuuractiviteitencentrum 'de Huusker' het succesvolle project
"Winterswijk onder de grond" aan. Als de gemeente de geblokkeerde samenwerking met 'de Huusker' heroverweegt, kunnen de basisscholen in de gemeente Berkeiland ook van dit project meegenieten. Eventueel maken we met De
Scheper een Eibergse versie.
Museum de Scheper (Hagen 24, 7151 CA Eibergen, tel.: 0545-471050) is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Raadpleeg ook www.descheper.8m.com.

Edgar Kaiser toont zijn bodemvondst aan Arend Temmink, medewerker van het nniseitm. Hel lu'treft hier een ijzerslak uil de 12e
eeuw. Foto,/. Baake.
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Het Eibergs Volkslied
De jaren '45 -'50 waren feestjaren. Eerst de najubel van de bevrijding en in
1948 het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en de inauguratie
van koningin Juliana.
Tijdens die feestgolven ontstond er in en om Eibergen een serie buurtfeesten,
allemaal navolgers van het vroegere volksfeest, dat geleidelijk aan in de verdrukking kwam. Vooral Hupsel, Holterhoek en Mallem vierden hun buurtfeesten. In Mallem en 't Loo ook met een eigen volkslied. In Mallem duurde de
feestroes niet zo lang, maar Hupsel en Holterhoek (het gedeelte rond Grenszicht
bij Zwilbroek) hebben hun buurtfeest tot op heden gehandhaafd. Hupsel teerde
lang op het verzet in de oorlog, dat vooral gecentraliseerd lag rond de Wiegerinkweide. De Hupselse bruidjes (kinderen in 't wit) deden jarenlang mee aan de
stille tocht op 4 mei en leggen nog steeds bloemen bij het monument.
In het dorp deed H.Ekkel, adjudant en commandant van de rijkspolitie in de gemeente Eibergen,
een poging het feest nieuw leven in te blazen. Hij
was zelf betrokken geweest bij het verzet in
Overijssel. De uit Ermelo afkomstige organist
Cor de Koning was nog maar kort in Eibergen.
Toen Bernard Ledeboer zijn taak als organist in
de hervormde kerk opgaf, solliciteerde Cor de
Koning en werd prompt benoemd. In hem kreeg
Eibergen voor het eerst (en zoals later zou blijken
voor het laatst) een eerstegraads bevoegd organist, beiaardier en pianoleraar, hoewel piano niet
C.J. de Koning;
zijn sterkste punt was. Hij was klassiek ingesteld
en mede op zijn advies kreeg de hervormde kerk
H. Ekkel
in 1956 een nieuw orgel, dat door zijn barokke
klank een grote tegenstelling vormde tot het vorige uit circa 1700, dat romantisch van klank was,
maar diverse keren verbouwd en aangevuld (o.a.
met pedalen). De Eibergse gemeente kon overigens maar moeilijk aan het nieuwe orgel wennen.
Toen H. Ekkel in 1946 het Eibergse volkslied
schreef, maakte Cor de Koning er de muziek bij.
Het zingt niet zo erg gemakkelijk, vind ik en het
is ook niet erg populair geworden, maar de tekst
sprak Eibergenaren wel aan. Wij hebben al diverse keren het verzoek gekregen, het in Old Ni-js
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op te nemen. Ik /ag het zo"n twintig jaar geleden in het gemeentehuis hangen in
de kamer van wethouder B. Hemmelder. Jan de Leeuw, de zoon van ambtenaar
F.J. de Leeuw had het van een bloemrijke randversiering voorzien en bij een of
andere gelegenheid aan de wethouder aangeboden. Qua stijl kan de tekst niet op
tegen wat de Hölter ons naliet en het 'Eibergen bovenaan', waarmee vijf coupletten worden besloten, doet nu wel erg chauvinistisch aan, maar is typerend
voor die tijd zo vlak na de oorlog. Het was wel een echt volks lied, dat de lof
van Eibergen zingt en dat kon men destijds zeker waarderen.
Eibergen, december 2008

Hennie Wesselink
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EIBERGEN, M U M BERKELLAHD.
Tekst van H.Ekkel.
Aan d'Oostergrans in Gelderland,
Bekend en wijd genoemd.
Ligt, als een parel uit. Gods hand.
Een plek, alom beroemd;
Waar 1 ereen graag weerkomt als
Hij eenmaal heeft verstaan:
Hoog staat,bij vat men elders biedt.
Eibergen bovenaanl
2.
Waar dennenbos en h e i d e v e l d
Het golvend Mallem s i e r t ,
U i t wei en v a l de bloesem v;elt
En vogelwildzang t i e r t ,
Waar Ramsbeek en de Berkelstroom
Door bos en d a l e n gaan,
J u i c h t h e e l n a t u u r u_tegemoet!
E i b e r gen b o v e n a a n l "

Muziek van Cor de Koningé
h.
Wat ben j e mooi,mijn B a l l a s t p u t ,
Mijn Loo en E i b e r g e - v e l d ,
Waar e l k " o l d hoes"met waterput
Mij een geheim v e r t e l t ;
De g o t i s c h gave Oude Kerk,
De zwerfkeien der l a a n ,
Zo zeggon;zo i s ' t s t e e d s geweest;
Eibergen bovenaanl
I k hou van j o u , a l s ' t l i e d weerVan a r b e i d , n i j v e r h e i d ,
/klinkt
Op Beltrums e s s e n ' t koren b l i n k t .
Het vee weer marktwaarts r i j d t .
Als ' t Paasvuur b r a n d t , d e molen
DG s c h u t t e r i j t r e e d t a a n . / d r a a i t
Zo houdon dorp en naoberschop:
Eibergen bovonaani

I k heb j e l i e f , m i j n B e r k o l l a n d ,
Waar Kerkloo en h e t D r o s t l e r b o s
Wanr ' t k l a r e water s t r o o m t .
U, i n hun wilde p r a c h t ,
I k m i n , a l s Willem S l u y t e r ' s pand
Met plantensohoon en v r u o h t e n t r o s
Uw beemden en goboomt;
En m o s t a p i j t e n wacht;
' k VJord s t i l a l s ' k i n uw klokkenWaar Rokkens duizendguldenkruid
I n t i j d van vrougd'on rouw, /galm
Bij glazenwissers staan,
Daar l e e f t ons g a s t v r i j Saksorvolk; Nog hoor z i j n b e e , z i j n jubelpsalm
Mijn Eibergon, voor joul
Eibergen bovenaanl
T o e l i c h t i n g 3e c o u p l e t :Het duizendguldonio-uid en de g l a z e n w i s s e r s
(lisdoddon) staan r u s t i g b i j elkaar, d . i .
ds bevolking i s o e r l i j k en betrouwbaar.
T o e l i c h t i n g é e . c o u p l e t ï D o t e k s t s c h r i j v o r hooft g « t r a c h t h i e r i n de
17o.OQUwso Elbei^o Domino-dichter Willem
S l u y t o r t e o r e n . Doze zong van Eiborgon:
"Ik min de boomdon on ' t goboomt,
"Waar't k l a r e water l i e f l i j k s t r o o m t . " e n z .
U v i n d t dozo warden i n r o g o l 2 , 3 on ^t t o r u g .
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Voetbal in Rekken, Noord tegen Zuid, 1951

In het vorig niimmei \aii Oki Ni |s deden wc een oproep aan on/c Ic/cis en
vooial die uit Rekken, ons te helpen bi) hel /cKkcn n.iai namen van peisoiien
waaibii lil het midden mccslei I cnselink stond Dit heelt loeii een viertal reacties opgeleveid Van hm Ikienschot uit Coile, kieeg ik de bevestiging dat het
indeidaad mceslei I enseiink was die m het midden staat en alkomslig was uit
Hengelo (GId) Aanvankcli|k was hi) ondciwi|/ei aan de Menno lei Biaakscliool
in de Huendcrstraal en woonde destijds aan de Klaasholweg Rond 1948 weid
1 cnselink hookl van de Opcnbaie ! ageic School in Rekken lan Ficicnschot
denkl dal hel om een excuisic w^m kiiulbouwcis g<ial maiU diil is met |Uist Voor
Wim Wolls van de Apedi|k, is de aankiding vooi (.Ic/e ioto ook niet / o diiidc
ii|k De bal op de vooigiond /ou doen veimoeden dat het om voetballen gaat
De klcdi] van de heien is daai cchtei niet mee in ovcicenstemming IX" liguicn
op de aLhlciuiond wi|/en er op, dal ei wel iets ic doen is Vioegei, iii de |aicn
"SO was Cl met koninginnedag m de wei van Bul/ alti|d een voctbalwcdstri|d
De wcdstiijd ging dan alti|d tussen Nooid- en / u i d Rekken waaibi| dan door
suppoitcis ovci en wcci wcul gciocpcn "Nooid ktig 'm an'n baoid", en "Suud
kim m in de snuut" lan Wolls weel ook nog een gioot aantal namen te noc
men Ikiinie van Doom weel /ich ook nog veel ml the li|d te IKIIIIIKKII I I I |
kan ons veilellen dal de Ioto is gem.iakl in 1951 op koninginnedag van de voetbalwedstii|d Rekken-Nooid (peisoneii links op de Ioto) en Rekken-Zuid (rechts
op de Ioto) Wie goed de toto heelt bekeken kan (tussen nrs 12 en H ) /len, dat
tic I hciesiasthool wt)itlt vcibouwtl I lel nituwt klaslokaal wcul m utbiuik
genomen tlooi tk hcei I ysink (itKutl Ic Ni|cnluiis weel nou tial lan Piciik
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ondei /i|n hoede had Ditmaal /i|n de bovengenoemde heien hel met aiti|d eens
met wie nou wie is loch doen we maai een poging en leacties en veibetenngen
op ondei slaande namen /ijn van harte welkom
Aehteisle ii) vl n r I Iemand van de R I '', 2 Sehutte (RI)>, 1 Doll Abbink,
4 den Hamei van de Raiekolkweg ol hl Ga/ebeek 5 lan ten Haken, 6 Willem
Beienschol, 7 meester Lenselink van de OLS, 8 Arend-lan Tenkers van de
Sleinphutterweg, 9 Beinaid I ubbeis 10 meeslei llendiik 1 ysink, il lohan
Lubbers, 12 llendiik Rhcbcmcn, 1^ liendiik Hats
Vooisle II) v I n I 14 Cieiiit Bouwmeestei I'S
Mellmk', Hendrik Boevink',
Willem Hoenink\ 16 Beinard Seholte van Masl, 17 Johan Spanjaaid'', Gerard
Wlnkelholst^ IX Willem liessehnk, kok Rl, 19 Geiaid Keikemei)ei, 20 Toon
Giesbeis,2l Jan Pieiik de keepei, 22 Jan Geessmek, 23 1 lans Keikemeijei
lohan Baake

Ons Zoekplaatje
Ons nieuwe zoekplaatje staat op de volgende blad/i|de We gaan op zoek naar
namen van een gioot gezelschap De loto li|kl gemaakt te /i|n op de werkvloer
en waaischi|nli)k bi| het |ubileum ol alscheid van de peisoon in het midden Et
IS mi) veileld dal ei nogal wal Schiijx'iclausen op de loto staan Bi) deze doe ik
dan weei een beioep op onze lezeis, ons te heljien bi) hel zoeken naai de namen
- Wie kent één ot meerdei e jieisonen'
Waai en wanneei is deze loto gemaakt'
- Kan iemand iels meei ovei dit gezelschap vcitellen'
Reaelies, graag sehrifteli)k ol jiei email zi)n welkom bij
I Baake
Nieuwenhuizenstiaal 5,
7161 VB Neede
Fmail iedactiehke(n^gmail com
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De laatste Eibcrgse berkelschipper
Genard Wolfs bijgenaamd de Jappe
Sinds er weer zompen op de Berkel varen, weet iedereen in Hibergen wel dat
Gerrard Wolfs, bijgenaamd de Jaiipe, de laatste Hibergse berkelschipper was,
maar daarmee houdt de kennis over hem veelal op. In Old Ni-Js 54 en 35 had ik
al wat over berkelschippers geschreven, maar over deze Gerrard Wolfs zelf wist
ik eigenlijk niets, ondanks het feit dat hij heel ver weg familie van mijn moeder
bleek Ie zijn. De llislorische Kring liibergen is inmiddels eigenaar van het oude
huisje van de .lappc in de Holterhock en dal was voor mij de aanleiding om wat
meer over Gerrard Wolfs aan de weet te komen.
Hierbij kreeg ik hulp van Herman Schepers, die niet alleen veel weel, maar ook
veel heeft bewaard. Zo beschikt hij over een serie brieven, die zijn opoe en zijn
oom .lan hebben geschreven aan zijn vader Hendrik Schepers, toen deze in 1922
in militaire dienst was. Zij schreven daarin allerhande wetenswaardigheden over
hel dagelijks leven in de Holterhoek en daarmee hielden zij Hendrik bijna dagelijks op de hoogte van wat er zoal gebeurde. De familie Schepers woonde toen
op De Beyer, op de kruising van de Hagcnsweg en de Zwilbroekseweg, dus
dichtbij de .lappc.
!jBPiw»»«iWBi|pwTpiWi»"«""T?=siFHPi
Ook Borculocr Henk Waanders,
drijvende kracht achter het vroegere dansorkest The Moodchers,
leverde een bijdrage. Hij heeft
allerhande verhalen van zijn
vader Graads en ook eigen herinneringen opgeschreven.
Tevens raadpleegde ik diverse
boeken, die in de loop der tijd
zijn geschreven over de berkelschippers, aan de hand waarvan
ik enigszins een beeld kreeg, wie
de .lappc was en hoe hij de kost
moei hebben verdiend. Dil verhaal is geen volledige levensbeschrijving van de .lappe, hel licht
slechts een lipje van de sluier op.
1^
Genard Wolfs iiicl cclUi^cntUc i'Jisahctli Arfnuiii
en nichtje Slicn Dcurnink voor De Jappe aan de
ZwHhroekseweif. i'olo va. 1915.
Colleclie 'l'iny Veldlioen-Wever.s

Wie was Gerrard Wolfs?
Gerrard Wolfs werd op 20
augustus 1857 in Eibergen geboren als zoon van Rinze Wolfs en
Gerriljen Wormeesler. Rinze en
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Foto van de (Irol c.sl rcuil . bcf^iii I'■)()(). In het inichicii l inks woonden rond IH57 Riiize
Wolfs Cl ] Ciciriijcn Wornwestcr. Col iccl ic .1. Baakc.

Gerritjen woonden toen in het "Achterom" van huisnummer A31 ofwel Grotc
straat 36 (nu nieuwbouw gemeentehuis). Hier werd Genard geboren en vervol
gens verhuisden /e naar het pand naast Gellckink (nu bakkerij Boenders) aan de
Brink. Tussen 1871 en 1880 verhuisde de familie naar huisnummer B34a in de
Holterhoek, het huisje dat naderhand De Jappe werd genoemd.
Niet alleen vader Rin/.e Wolfs was bcrkelschipper, maar ook de vader van Ger
ritjen, Stoffer Wormecstcr had dal beroep, /odat Genard Wolls hel varen niet
alleen met de paplepel, maar ook met de moedermelk binnen kreeg. Gcrrard had
twee broers, Christoffer geboren op 7 november 1852, later ook berkelschipper
en Gradiis geboren 4 november 1855. Zijn zuster Trijntje werd geboren 15
augustus 1861.
Op 9 mei 1901 trouwde Genard Wolis in Eibergen met Elisabeth Arfman. Zij
was in 1871 in Groenlo geboren en bij haar huwelijk was ze dienstbode. Uit het
Gelders Archief bleek, dat Gcrrard in 1903 aangifte deed van de geboorte van
een levenloos kind.
Petroleum,,jenever en zilverzand
In verschillende boeken over de berkcischipperij kwam ik een en ander over
Genard Wolfs aan de weet. In Varen waar geen water is las ik: "Gerrard Wolfs,
bijgenaamd de .lappc, was een korte en dikke man, die een ruitje had in het
achterschot van zijn vooronder en zijn plecht was beslagen met zink. Hij ver
voerde omstreeks 1890 veel vaten petroleum, vaten jenever en ook zilverzand.
En wat later, naast het zilverzand, ook wel eens turf uit het Haaksbergerveen.
Het zilverzand kwam uil de omgeving van Vrcden en werd door de huisvrouwen
gebruikt om eenmaal per week over de vloeren van hun keukens te strooien.
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Maar het werd niet alleen als vloerbedekking gebruikt, ook goud- en zilversmeden deden er hun voordeel mee."
In het boek Uil Berkelhronnen las ik verder, dat het vervoer van vaten jenever
door de berkelschippers wel degelijk belangrijk was. Of dit belang van zakelijke
of van andere aard was, is mij niet duidelijk geworden. Auteur Ger Dijkstra
geeft namelijk de volgende verklaring:
"De schippers waren er bijzonder handig in om met een soort rietje een deel van
de hen toevertrouwde waar zelf op te drinken. Om te voorkomen, dat deze illegale consumptie werd ontdekt, werd van de bovenzijde druppelsgewijze water
aan de vaatjes "Korn" toegevoegd. Als dat langzaam gebeurde vermengde het
water zich met de Duitse jenever zonder dat het opviel."
Ruige kerels met losse handjes
Voor buitenstaanders hadden de berkelschippers de reputatie van ruige kerels,
die de handen nogal los hadden zitten, maar ook van vrolijke drinkebroers, die
graag zingend door het leven gingen. Maar het romantische beeld dat de buitenwereld had over de berkelschippers kwam nauwelijks overeen met de werkelijkheid. Die was anders, het was een hard en onzeker bestaan op de nauwelijks
bevaarbare Berkel. Vaak moest de schuit met menskracht worden getrokken,
want alleen bij hoog water en een behoorlijke wind konden de zompen zeilen,
de sterk meanderende Berkel leende zich daar niet voor.
Watermolen Haarle (Gem. Borculo)

Met de mulder van deze molen lagen de berkelschippers regelmatig overhoop. De molenaar stuwde het water op, dit tot ergernis van de schippers die stroomafwaarts dan zonder vaarwater kwamen te zitten. De molen is omstreeks 1930 afgebroken nadat het Muldcrshuis door brand was verwoest. Collectie J. Baake.
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In De laatste herkelschipper in Boiculo schrijft H W Heuvel hieiover, dat het
stroomaf best ging, maar stroomop moesten de schippers het zeel om het middel
binden en als een paard aan de lijn zeulen Daarbij kwamen nog pioblemen met
te weinig of te veel water, zandbanken waar men op vast kwam te zitten, pioblemen met de stuwen en de molenaars
Sommige plaatsen waren moeilijk te bevaren, soms zeer gevaarlijk, zoals bij
Oldenkotte, waar Jan Hendrik te Scheggert schipbreuk leed en met zomp en al
verging Ook het ongeluk met een vlot op de Beikel bij Rekken, heeft ons weer
eens bewust gemaakt van het gevaar van varen op de Berkel
De berkelschippers moesten inderdaad heel hard werken, hele lange dagen
maken, daarnaast ook vaak nog een stuk giond bewerken Altijd hadden ze wel
een bijverdienste Zo vertelde Borculoer Gerhardus (Graads) Waanders over de
bijverdiensten van berkelschippers het volgende verhaal "Niet allene met varen,
moor ok veur het stieupen van vis, wild of gevogelte waren ze te poiren Zoo
veurzagen ze zich in eur onderhold tiedens de langdurege reizen van een lekker
en goedkoop maoltje vis of een mooi knientje of een haze Zo geet 't verhaal,
dat de Jappe uut Eibaige in een plaatselek café an den kastelein een mooi wild
knien leet zeen Hee had het knien achter den reem van ziene wieje bokse laoten
zakken Gin jachtopziener of veldwachter dee de Jappe zol betrappen met een
gestieupt knien Ondertussen dionk e het ene borreltje nao't andere, tutdat e met
een mooi mundje vol foezel 't cafe uut stapten De kastelein, niejsgiereg dat e
was, kek stiekum achtei 't gedien hen en zag dat de Jappe m de gotte stond te
pissen In de hand heeld e een knienenpeutje, terwiel um 't water uut de bokspiepe leep "
Nieuwe leven aan de wal
Naast het varen gaven diank en bijverdiensten een extra dimensie aan het leven
van de herkelschipper Maar heel veel kwam neer op de viouw van de schipper,
die er alleen voor stond, zodra haar man weer was vertrokken En zo zal het ook
bij de Jappe zijn geweest, zijn vrouw wist nooit wanneei hij weer terug zou
komen Soms tamelijk snel, dan had hij de wind in de rug, maai meestal zal het
wel tegen zijn gevallen, vooial ook omdat er onderweg diverse cafe's gepasseerd moesten worden
In 1895 stopte Gerrard Wolts met het varen en volgens Uit Berkelhionnen
"vervoerde hij als laatste een paitij dakpannen van Eibergen naar Borculo Vooi
al de Borculose jeugd vond het jammer dat de Jappe ermee stopte, omdat zij
altijd mochten meevaren tot aan Haailo, een buitenkansje waarvan veelvuldig
gebruik werd gemaakt"
En ovei het nieuwe leven aan de wal "Na zijn gedwongen afscheid van de
scheepvaait begon de Jappe bij zijn boerderijtje in de Holterhoek een kruidenierswinkeltje, maar hij heeft zich in zijn nieuwe beroep nooit gelukkig
gevoeld "
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Eibergen

2ierpslraal

Foto & uitg. S. Trompetter. Deventer

Vroc^ier Dorpstraat. nu J.W. Hagcntcinstniat. Aan de linkerkant in het midden woonden
de i^eliroeders Wennink. Collectie J. Baake.
Over de financiële situatie van berkelschippers in het algemeen, lezen we verder: "dat het te ver gaat om de berkelschippers op grond van een onderzoek in
Vreden per definitie bij het armere deel van de bevolking te rekenen. Vaak was
het tegendeel het geval, zoals de Eibergse gebroeders Wennink, die een huis
bewoonden in het dorp (J.W. Hagemanstraat 8). Ze bezaten niet alleen drie
schuiten, maar ook nog twee fabriekjes aan de Grotestraat (op de plaats van de
huidige villa Prakke) en een boerderij met 25 hectare grond. Van het geschatte
jaarinkomen van rond de 230 gulden moesten de Eibergse schippers jaarlijks
circa 4 gulden patentgeld betalen en als er een knecht aan boord was, moest
daaraan nog eens zo'n 40 gulden worden betaald."
Ook andere berkelschippers zaten er, volgens Herman Schepers, warmpjes bij
toen ze stopten met de scheepvaart en daarom kon Wormeestcr het gelijknamige
café Wormeester bouwen aan de Grotestraat (nu Het Wapen van Eibergen).
Kortom, er zijn dus berkelschippers geweest, die hun loopbaan financieel gunstig hebben beëindigd, maar dat gold vermoedelijk niet voor iedereen. En vermoedelijk ook niet voor Genard Wolfs, die zelfs zijn zomp niet meer kon verkopen, omdat hij de laatste was. Vandaar dat hij het hout zo veel mogelijk
gebruikte voor een schuur bij zijn huis.
Het kruideniersbedrijf van de Jappe is van zeer beperkte omvang gebleven. Volgens het uittreksel uit het Kohier Hoofdelijken Omslag over Eibergen was het
belastbaar inkomen van de Jappe in 1915 na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud: ƒ 200,-. Het bedrag waarvoor hij werd aangeslagen
bedroeg ƒ 3,67 ofwel Gerrard zat in klasse 4 en dat was in 1911 niet anders
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gewecst. De hoogte van de
belastingaanslag mag ons nu
als zeer gering voorkomen,
maar er waren toen Holterhoekers, die nog minder
betaalden, de mcesten betaalden meer of zelfs véél meer.
Over het verdere leven van de
Jappe is niet zo veel bekend.
Embert Stokkers herinnert
zich nog, dat de Jappe niet zo
Het huisje van Polderdieke aan de Hagensweg
'fitterig' was. Om te laten
Collectie Museum De Scheper
^ien hoc schoon de raapolie
(traon in het dialect) was die
hij verkocht, goot hij wat over zijn handen en zei dan: "Kiek ens hoo mooi!"
Vervolgens veegde hij dan zijn handen af aan de broekspijpen, die dan ook stijf
stonden van de olie. Herman Schepers vertelde dat het de Jappe moeite kostte
om een horeca-instcUing voorbij te gaan zonder iets te gebruiken. Voor het
bezorgen van de koopwaar moest hij aan menig café voorbij. Als hij dan weer
eens in Vrcden te veel gedronken had, stopten de caféhouder en enkele cafébezoekers hem in een kist op de wagen, gaven het paard een tik op de kont en deze
bracht de Jappe dan weer veilig thuis.
In één van haar brieven in maart 1922 schrijft opoe Schepers aan haar zoon
Hendrik: "De Jappe heeft een knecht, 't lijkt me niks." (Mogelijk was Elisabeth
al ziekelijk, vandaar de knecht?)
Op 4 april 1922 schrijft Jan Schepers: "..vandaag met de biggen naar de markt
geweest, ze waren wel aardig duur, we krijgen 17,50 per stuk, we hebben er 5
meegehad, het waren prachtige biggen. 2 heeft er Meijer Ontink van gekocht en
de andere 3 (heeft) Maas Roeterink gekocht. Het was Needsche Meimarkt, een
Groote markt. Ze werden er ook wel minder verkocht. De Jappe heeft er 2 voor
10 gulden per stuk gekocht. De Jappe zijn knecht is Zondag ook vertrokken. Hij
had hem een paar klompen gegeven toen hij kwam, maar toen hij vertrekken
wou, heeft hij hem de klompen afgenomen. Waar hij nu is weet ik niet."
Op 21 mei 1922 schrijft opoe Schepers: "Daar sloft juist de Jappe heen, die is
naar Bet (Elisabeth) geweest, die is in het ziekenhuis. Ik hoor dat hij tegen vader
zegt: de pijn was beter, maar nog stijf - de menschen hebben er niets geen medelijden mee". Zij heeft het verder over een 'smeerige en ruwe boer'.
Vervolgens schrijft de oom van Herman Schepers op 25 mei 1922: Bet van de
Jappe is ook slcch, ze gaat vast dood, hij sloft er 3 maal daags heen. Ze licht in
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het ziekenhuis (van Eibergen) Nu zegt hi| dat ze het aan het ruggenmark heeft
Nu dat IS al erg Ze is nog lang niet dood en nu zegt hij al dat het toch zoon hoop
geld kost De begiaienis kost wel H gulden Hi| zegt dan dat hi) het zi)ne(zi|n
huis) veikoopen en in de keet van Poldeidieke gaat wonen, dat gaat best zegt
hij De keet van Polderdieke stond aan de Hagensweg 4 en wie de toto in
museum De Scheper heeft gezien weet, dat het nagenoeg onmogeli)k moet wolden geacht, dat de Jappc hierin samen met Polderdieke kon wonen
lierj»afwaarts
Elisabeth Wolts overleed op 30 mei 1922 op 51-|arige leeftijd in Eibeigen en
daaina ging het met de lappc beigatwaarts Mogeli|k genoodzaakt dooi de hoge
lekening van het ziekenhuis en van de begiatenisondeinemei, veikocht hij op 17
mei 1923 zijn huis met schuien, bouwland, weiland, heide en uitweg ter grootte
van 3 hectare, 51 are en 42 centiare aan Jan Willem te Bicscbeek Het overeengekomen bedrag van 8()()() gulden weid op 1 novembei 1923 ten kantoie van
notaiis Tei Biaak betaald Aan de veikoop waren velschillende voorwaaiden en
bepalingen verbonden Eén daarvan was
Hel \erkochte zal van stonden aan(direct) door den kooper in eii>en bezit en
genot kunnen worden aanvaard met uitzondering van de winkel van de slaapka
mer naast de winkel, van het woonvertrek m gebruik bij Albeit Punt, benevens
van al het op \ ooinield \eikoc hie onioeiend i^oed staand opgaand hout Lnz
al welk uitgezonderde door den kooper eei st kan wot den aam aai d bij den dood
van verkoopei of wanneer vet kooper het bij deze uitbehoiidende niet meer pet
soonltjk bewoont of gebruikt Zooveel vroeger als die bewoning of dat gebruik
ophoudt zullen de \cikoopci dat iiitbehoudene niet moi^en \ethuten of andetszins aan atidemi in v,ebiuik moi>en afstaan
De Jappe had dus tol zipi dood in het huis kunnen bli|ven wonen, maai waaiom
hij dat niet deed is mij niet duidelijk geworden Mogelijk kon hi) niet meei goed
voor zichzelf zorgen' Hoe dan ook, op 2^ iebiuau 1927 verhuisde hij naai
Kruisstiaat 55 in Zutphen Maai ook daai voelde hij zich blijkbaai niet thuis,
want op 10 februari 1928 werd Gerrard weer ingeschieven in Eibergen Hij tiok
toen in bij zijn bioei Chustoller in de Holterhoek op B63, tegenwoordig is dit
Zwilbioekseweg 22 De samenweiking tussen beide broeis was niet altijd perfect, getuige het veihaal van Embeit Stokkeis, dat de bioeis legelmatig luzie
hadden Toen ze op een dag aan het doisen waien, kiegen ze weei eens ruzie,
liepen elkaar achteina en de ene broer probeerde de andere met de dorsvlegel te
laken Was dat gelukt, dan waren ei volgens zeggen "dojcn evallen" Maai een
poosje latei zaten ze toch weei samen uit te lusten, alsol ei niets aan de hand
was geweest
Op 26 juni 1929 verhuisde Gerraid weci en ging als "schoonoom" wonen bij
Gezinus Weveis en Chiistina Deuinink op B42a, omgenummeid B84, tegen-
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woordig Lutterweg 2. Volgens zeggen heeft Gerrard Wolfs nog een tijdlang bij
een voorloper van de DUW, sociale werkvoorziening, gewerkt en ook zou hij
nog een tijdlang in één van de armenhuizen van de kerk in Haario hebben
gewoond, maar hiervan heb ik geen bewijs kunnen vinden.
Blijkbaar was Eibergen ook niet meer wat de Jappe ervan verwachtte, want een
jaar later op 17 juli 1930 werd hij weer uit de burgerlijke stand van Eibergen uitgeschreven, nu naar Warnsveld. Mogelijk zal hij daar nog wel eens gedacht hebben: 'in Eibarge bunt ze mie al wal vergetten!" Maar anno nu blijkt niets minder
waar te zijn.
Gerrard Wolfs is op 11 november 1930 in Warnsveld overleden, wiet van huus
moor dichte hie de hekke, woorop e zoo lange met volle plezeer had meugen
varen.
Arnhem, januari 2009

Gerrit Kluvers
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Nogmaals Rika Frank
Graag wil ik reageren op het interessante artikel van Wim Kemink over Rika
Frank in Old Ni-js no. 62 van augustus 2008.
interessant, omdat we een inkijkje krijgen in hel dagelijks leven van het dorpje
Eibergen aan het begin van de twintigste eeuw.
Augustus is al weer even geleden, daarom /al ik het geschrevene kort samenvatten.
Rika Frank was een verstandelijk gehandicapte joodse vrouw, die vaak bij bruiloften en begrafenissen, genood of ongenood aanwezig was, kortom een bekende dorpsfiguur.
Kemink vertelt hoe kruidenier Voltman haar regelmatig een bericht uit de krant
zogenaamd liet voorlezen, waarin stond, dat een arme, joodse man in het dorp
met de voornaam Mozes, een bocskool had weggenomen en daarvoor door de
kantonrechter was veroordeeld.
Op een dag betaalt Rika hem echter met gelijke munt door een stukje 'voor te
lezen' uit de krant over een onregelmatigheid, die Voltman zelf had bedreven.
Enerzijds is het mooi om te lezen hoe iemand met een verstandelijke beperking
zoals Rika Frank, ingebed was in de toen nog kleine dorpsgemeenschap. Aan de
andere kant is het schrijnend om te zien, hoe zij werd gebruikt door mensen die
gniffelden over de veroordeling van een arme, joodse sloeber, die de 'misdaad'
had begaan om een boeskool mee te nemen zonder dat te vragen.
Ik kom nog op terug op dit aspect, dat met een groot woord een stukje mentaliteitsgeschiedenis kan worden genoemd.
Tijdens mijn speurtochten in archieven ben ik het een en ander over Rika Frank
tegengekomen, dat als aanvulling kan dienen op het stuk van Wim Kemink.
Ciezinsachtergrond van Rika Frank
Zij werd geboren op 16 april 1874 in Eibergen als dochter van Simon Frank en
Berta (Bctje) Roozendaal.
Het echtpaar Frank kreeg acht kinderen: eerst twee meisjes (.letje en Sophia) dan
een jongetje (Philip), dat al na een paar maanden overleed, vervolgens kwamen
Rika en nog twee meisjes (Amalia en Natje), een zoon (Salomon) en de zesde
dochter Cornelia.
Simon Frank stond ingeschreven als kramer, dus zal hij wel langs de huizen zijn
getrokken om zijn koopwaar aan de man te brengen.
Geleidelijk aan gingen de kinderen uit huis, behalve Rika en Amalia, die met
haar man Nathan Roozenboom en diens vader (respectievelijk manufacturier en
koopman) bij hun ouders Frank bleven wonen.
Er is een brief" d.d. 02-04-1891 van burgemeester W.H. Smits aan de Officier
van Justitie in Zutphen bewaard gebleven, waarin iets staat te lezen over het
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gezin Frank. Rika 's moeder wordt daarin ais volgt beschreven:
'Betje Roozeiidaal huisvrouw van Simon Fnmii, staat hekend als flink en oppassend, in hun 25-iarif> luin'elijk hehl?en zij nimmer aanmerkingen gekregen op
hun zedelijk gedrai^ en liebln'n door spaarz.aamheid in de l?ehoeften van hun talrijk gezin kunnen voorzien'.
Spaarzaamheid alleen was niet genoeg, want in het Advertentieblad voor
Enschede en Omstreken van 8 maart 1902 werd het faillissement van Simon
Frank bekend gemaakt.
(ledoe om een uitkering
De volgende brieft) in de gemeentelijke correspondentie dateert van 29-06-1911
en is geschreven door Rika's zwager Nathan Rosenboom:
'Met een lyeleefd verz.oek kom ik door omstandigheden wegens sterfgeval van
onzer moeder -*' tot Ued Achtbaren, over onz.e ongelukkige Rieka, daar wij zeer
z.waar mede zitten. Zoo Ued Achtbaren zelf wel kunnen nagaan en mijn vrouw
ook niet sterk is, altijd onder docters handen, valt mij de zaak wel wat moeilijk,
om dat voor allen te verdienen'.
Rosenboom zit zwaar in de zorgen en
vraagt om 'een kleine vergoeding voor
onze zuster Rieka Frank, daar mijn
vrouw Amalia Frank, wegens zwakte
niet al het werk kan, hebben wij voor
Rieka een dagmeisje moeten nemen'.
Vermoedelijk heeft Rosenboom zijn
zorgen
niet overdreven. In het
Reparatiën spoedig, billijk en net
Eibergsch Weekblad van 1 oktober
Minzaam aanbevelend
3Q96
1910 had hij een advertentie laten plaatsen, waarin hij meedeelde zich als paraplumaker te hebben gevestigd. Het is
niet goed voor te stellen, dat hij met zijn verdiensten uit dit beroep een dagmeisje zou kunnen bekostigen.
In een uitgaande brief een halfjaartje later staat, dat Rika tot voor kort door haar
ouders werd onderhouden. Rika kan niet in haar onderhoud voorzien 'daar haar
geestesvermogens gekrenkt zijn'. Haar moeder Betjc Frank-Roozendaal is kort
geleden overleden en haar vader wordt door familie verpleegd. Een verblijf in
het Apeldoornse Bos'*' kost ƒ 360,- per jaar, waarvan het rijk en de provincie
bereid zijn ƒ 90,- bij te dragen.
De gemeente vindt een opname kennelijk te duur en besluit Rosenboom toch

O

ndergeteekende maakt htt geachte
publiek van Eibergen en Omstreken bekend, dat hij zich heeft
GEVESTIGD als

piumaker.

N. Rosenboom.
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niaai een toelage vooi Rika Ie geven In een biiel van 'S )anuaii 1912 bedankt hi)
daai voor en vraagt ot hij die uitkering houdt, als hi) veihuist ol naai het buitenland veitiekt In potlood heelt iemand op de briel geschieven 'tot wedeiop/eggens toe , waai mee men veel ktinten op kan
Begin 19 n gaat ei weei een biiel van Rosenboom naai de gemeente waai in hi)
schuilt dal hi| Rika van / 100 pei |aai met kan ondeihouden Fi|nt|es sehii|lt
hl) dat veipleging in een kiank/inmgengesticht meei kost
De gemeenleli|ke molens malen lang/aam want pas negen maanden latei
besluit de gemeenteraad ''' om ' / 25 pei )aai meei uit te tiekken vooi Rika
Fiank'
Brand
In deze periode verhuist het ge/in enkele malen binnen het doip, wat in die ti|d
in het algemeen met op grote weelde duidt Het /it hen ook niel mee, getuige
een beiicht uit de Boiculosthe Couiant van 2 mei 19 H
Eerst woidt ei uitvoerig verslag gedaan van het verloop van de meimaikt maai
omstreeks hall vi|t blijkt er brand te /i|n uitgebroken in het huis van Ballast en
Roo/enboom op de Bi ink Het vuui gii|pt / o snel om /ich heen dat ei aan led
den met valt te denken Viouw Ballast piobeeit nog de due geiten in veiligheid
te brengen, waaibi) /i) ernstige brandwonden aan hootd en armen oploopt Zi)
krijgt al snel hulp van doktei I P Veening^'* De ooi/aak van de biand is onbe
kend maai gelukkig is het huis vei/ekeid
Oveiigens smeedden buigemeestei en wethoudeis het i|/ei toen het heet was In
de veigadeiing van de gemeenteraad van 9 mei, een week latei ging de laad
akkooid met de aankoop van de /uid-westeli)ke hoek van het perceel van Bal
last Nu kon de stiaat van al de Biinkstiaat naar De Hagen veibreed woiden in
het belang van het diukke vcikeei De buigemeestei ging ondeihandelen met
Ballast en /i) werden het eens Ondei meei weid oveieengekomen dat Ballast
op de hoek een schampsteen mocht plaatsen 'ten einde beschadiging /ipiei
woning dooi voei tuigen te voorkomen'
Rika s ziekelijke vadei Simon 1 lank gaat op 7 novembei 1914 bij /ijn dochtei
Natje, getrouwd met Philip de Vues in Neede wonen
Vertrek uit Eiberj»eii
Op ^1 niei 191S kliml Nathan Rosenboom weei in de jien Hi| gaat Eibergen
binnenkoil veilaten en wil natuuilijk giaag weten ol de toelage vooi Rika dan
stopt Rosenboom maakt van de gelegenheid gebiuik om vijltig gulden extia te
Vlagen l mgs/ins dieigend voegt hi| ei aan toe, dat / i | andeis helemaal dooi de
gemeente moet woiden ondeihouden en dat komt duuider uit Uit het veivolg
blijkt, dat de gemeente Eibergen de uitkeiing tot in 1918 is blijven voortzetten
Het echtpaai Rosenboom Fiank veihuist met Rika op 10 decembei 1915 naar
Zutphen We mogen ei dus vanuit siaan dat de dooi Wim Kemink beschieven
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gebeurtenisscn zich voor december 1915 hebben afgespeeld.
Met de verhuizing is het geharrewar over geld nog niet ten einde.
Het provinciebestuur vraagt op 10 maart 1916 per brief aan de gemeente Eibergen, waarom Rika Frank niet op de lijst staat 'van buiten de gemeente verpleegde krankziimigen'.
De laatste serie brieven over financieel getouwtrek rond Rika zijn van de tweede
helft van het Jaar 1918.
Het begint met de mededeling van de gemeente aan Rosenboom, dat de toelage
wordt ingetrokken, omdat Rika niet meer in Eibergen woont. Rosenboom protesteert, de burgemeester van zijn woonplaats Apeldoorn heeft hem immers naar
de gemeente Eibergen verwezen, zo schrijft hij. Eibergen stelt, dat de raad in
1915 een voorlopige toelage verstrekte. Apeldoorn schakelt vervolgens Gedeputeerde Staten in, maar dit college stelt Eibergen in het gelijk.
In november verhuist Rosenboom van Apeldoorn naar Amersfoort en wordt
Rika voor rekening van deze gemeente opgenomen in het krankzinnigengesticht
in Zcist^>. Zij blijft daar ongeveer drie weken en wordt dan 'als niet hersteld'
ontslagen. Omdat zij al zwakzinnig was voor zij naar Amersfoort kwam, schrijft
men, wil deze gemeente de verplcegkosten niet betalen. Nijmegen en Apeldoorn, de gemeenten waar zij woonde, nadat zij uit Eibergen vertrok, moeten er
maar voor opdraaien, ik heb niet kunnen achterhalen hoe dit afliep, maar al met
al is dit gesteggel weinig verheffend te noemen. Het laatste dal ik over Rika te
welen kwam betreft een pijnlijke fout.
Pijnlijke fout
Op 19 januari 1917 kan men in de Borculosche krant het volgende bericht lezen:
'Kika Frank is overleden
Daar is niet veel aan verloren z.al menigeen z.eggen. die deze lühergsche straatfiguur gekend heeft, steeds in zich z.elf mompelend en een praatje makend met
wie maar enigsz.ins genegen was daarop in te gaan: de levende kroniek van het
dorp. Nog vóór de pempklok had verkondigd, dat weer een burger uit het dorp
was heengegaan, had Rika het reeds overal meegedeeld. Elk nieuwtje wist zij
het eerst en z.e kon oorz.aak en gevolg op woiulerbaarlijke manier aaneenkoppelen. Voor nwnig oud-liibergenaar die uit belangstelling het Weekblad ''''' blijft
lezen, z.al dit doodsbericht eigenaardige oude herinneringen opwekken.
Vooral de jonge dames van haar leeftijd genoten haar volle belangstelling en bij
afwezigheid waren zij nog geen kwartier weer thuis of Rika stond voor 't raam
de lotgevallen van Leida, Catootje of Immetje in zich zelf te bespreken. De jonge
heeren mocht zij niet. die snauwden haar te veel af. Zij is. met haar z.wager uitgezet, in Arnhem doodgekniesd. Ook al weer een sUuiitoffer van den oorlog'.
Voor wat betreft de inhoud valt hel zinnetje op: 'Zij is, met haar zwager uilge-
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/et, in Ainliem doodgekniesd' Mag daaiuit woiden algeleid dal Rosenboom
wegens schulden op stiaat kwam te staan ^ Waren die schulden het gevolg van
de slechte economische omstandigheden ti|dens de Eeisle Weieldooilog '
Hel hoell ons niet Ie veiba/en dat Rika einslig aan hel knie/en was depiessiet
was /ouden we nu /eggen beisl de dood van haai moedci, dan hel veiliek uit
hiiai 'weield' hel haai / o bekende Eibeigen, om steeds weer naai andeie plaatsen te veihui/en en dan ook nog een opname in een miichlmg, /ouden /ells slabieleie mensen dan / i | einstig uil hun evenwicht hebben gebiacht
In de inleiding we/en we al op de met altijd menselijke houding, die sommigen
blijkbaai tegenovei de/e viouw aannamen We /len dit/eltde m hel kiantenstuk|e, veimoedeli|k ueschieven dooi coiiespondent G Ier Weeme
Hel begint al mei DiUii is mei veel aan veiloien /al menigeen /eggen" Naai de
maatstaven van nu is dal een ongehooid bolle opmeikmg Veivolgens kunnen
we Ie/en, dat / i | weid atgesnauwd dooi de |onge heeien', wat niet pleit vooi
de/e categoiie doipsbewoneis
Ongetwijield /uilen ei ook mensen m het doip meelevend hebben gereageerd op
het oveili|den" van Rika 1 lank en nel als lei Weeme melancholisehe beschouwingen len beste hebben gegeven Wat /uilen /e gedacht en ge/egd hebben toen
/ e dil belicht een week lalei m de kianl la/en '
'lot idioot Ucducdi
\an den (oinspondcnt
\aii dit hlad mod bciuht
woidcn,
dat het doodsheruht van Rika I lank Innisttc op een on/iiiste inedcdiliiia, in
biedt hij daarvoor :ipie verontsc hiildii>ini>en aan Het is i ooi de In tiokkc n jaiiii
lieleden natiinrlijk een hooi^st onaangename zaak du nut is ^oed te puiten en
alUdi \alt te Mioiilsihiildi^en
als men wil aaniidiicn dat de coirespondent de
dupe IS genoiddi \aii een te ^oedei tioiiw gedane iiudcdclm^
Met het stukje
was niet anders bedoeld dan \ioegere hibeiv,diaun de fi^iiui \aii dat on^iliik
kii^e kind nof> eens \e>e>i e>i^eii te brengen dat in den leieitsien lijd \eidieven nas
ml haai ifeliejd l ibei^s e)iiizwei\iiiv,si^ebied Zenidiei luien adies bekend is zeil
aan Rika I leink eene \eisneipeiiiu^ wenden teie^ezonelen eiiii heien te tiewsten
enei het aan haar gepleei^ele e>iiieelil en als zij hiei moe lit teiugkeren, dan zal
zij e>ndervinden dat ziJ \oe>i lieiai oude \iienden iio^ steeds dezelfde is gebleven
VOOI mensen van nu is hel meikwaaidig, dal lei Weeme /egt, dat /i|n on|uiste
mededeling onaangenaam is vooi de familieleden leiwi|l hel toch Rika /ell m
eerste instantie aangaat Zij wordt een ongelukkig kind genoemd en tegenovei
een kind is het kennelijk met nodig om excuses aan te bieden eene veisnapeiing' volstaat
We hebben geen enkele aanwi|/ing dal Tei Weeme hel niet goed bedoeld heelt,
hl) stond goed bekend Het /egt echtci iets over hoe ei in die ti|d, / o ' n hondeid
laar geleden, gedacht en gcpiaat werd over mensen die andcis waren Rika was
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dat in drie opzielilen: /ij was geestelijk niet normaal, zij was arm en zij was
joods. In die 'goede oude tijd' waren de standsverschillen ook in een dorp als
Ribcrgen, nog volop aanwezig. Om dat te illustreren zal ik in het kort iets vertellen over de eerder genoemde Voltman.
C E . Voltman
Cornells Bverhardus Voltman was niet de eerste de beste winkelier. Toen zijn
vader Gerrit Hendrik in 189.5 overleed werd door de notaris een boedelbeschrijving gemaakt, waaruit blijkt, dat de weduwe en haar twee toen nog minderjarige
kinderen bepaald niet armlastig waren. Zijn zus Willemina Johanna kreeg volgens die akte de pianino in 'bijzonder eigendom" en Comclis het seraphineorgeP". Rika I'rank en haar familie hebben misschien niet eens geweten dat pianino in het Italiaans 'kleine piano' betekent en dat een seraphineorgel een soort
harmonium is. Kranten uit die tijd lezend kreeg ik de indruk, dat Voltman meer
adverteerde dan z'n collega's. Hij had dit niet van een vreemde, want in de
Ixeuwarder Courant van 31 december 1900 stond al een advertentie, waarin zijn
moeder weduwe G.H. Voltman in Eibergen aan H.H. Winkeliers 'Geldersehe
eieren, mooi van stuk en dagelijks versch' aanbiedt.

Opname uil de dcrlincr jaren. Ullcrsl links licl huis van .lellen. Daarvoor de Kluiversgang. In hel wille huis winkelier Vollnian, laler Meidenkamp. Dan de schuur en het
woonhuis van Blankvoorl. laler de sigarenwinkel van Bcntelink en daarna VVV-kanloor.
Foto vanaf hel gemeentehuis, hel publiek wacht op de hurgemeesler tijdens het volksfeest. Collectie museum De Scheper.
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In de /omci Vc\n 19()'ï opendc Voltman hi| gal inmiddels /eli leiding aan de
/aak /i|n veibouwde winkel De man van de kiant schrijft dat het gebouw een
veiliaaiing vooi het doip is, 'met een kcuiige uitstalling een uitgebicide pii]scouianl en ei is /o veel te kiqgen 'wat /ells een veilijnde long met /al veismaden
Begin 19 n kiegen J E Prakke en C E Voltman van de gemeenteraad toestemming 'clcctiische diadcn te spannen' Hel dorp /elf kieeg pas eind oktobei van
dal |aai elektiische sliaatvcilichting en in decembei /qn ook de andeie hui/en in
de Grotestraat op de 'ciccliischc kabel aangesloten Koitom de families Voltman en Frank leefden m verschillende sociale weielden binnen het/eltde dorp
Met die velschillen gingen vernedering en schaamte gepaaid, misschien wel de
pynlijkste gevoelens die de mens kent
Zoals Wim Kemink al schreef, overleed Rika op 19 januari 1925 op 50-|arige
leeftqd in Veniay naai ik veimoed in het kiank/innigcngesticht aldaai
Eibeigen lanuaii 2009

Leo van Dqk

Hronnen:
1 Aichief gemeente Eibergen inv ni 507
2 Al chief gemeente Eibeigen inv ni 186
1 Zi|sticit op n mei 1911
4 Het Apeldooinse Bos was een in 1909 gestichte joodse psychiatiische much
ting
5 Op 30 decembei 1915 Ai chief gemeente Eibei gen inv ni 1175
6 Waaischqnlqk eigenaai van de ceiste auto in Eibeigen, volgens FJ de Leeuw
in Eibeigen in oude ansichten, deel 2
7 In 1901 weid in /eist het Chiisleli|k Sanatorium geopend De/e instelling
wilde geen kiank/mmgengesticht /qn maai een /lekenhuis vooi neuiotische
mensen Het is vooistelbaai dat Rika hiei met thuis hooide Dil veiklaait ook
haai koite verbhjf aldaar
8 Plaatsehjke stukjes m Het Eibergsch Weekblad werden veelal ook geplaatst in
de Boiculoschc Couiant beide bladen weiden uitgegeven dooi de liima
Scheen in Lochem
9 Rqks Archief Gelderland 0168 ni 2799

I
I

I
I

1
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Eren en Gedenken
Yad Vashem
Op 4 mei staan we
weer bij de oorlogsmonumenten om de
oorlogsslachtoffers
van
de
Tweede
Wereldoorlog en die
van nu te gedenken.
Maar gedenken betekent ook eren van
hen, die vaak met
levensgevaar
zich
hebben ingezet om anderen te redden.
Dezer dagen mochten we even stilstaan bij het reddende werk van het Eibergse
echtpaar Derk Wassink en Leida Wassink-te Loo, dat met levensgevaar zeven
onderduikers het leven wist te redden, onder wie twee Engelse piloten, een
Amerikaan en een Rus, die uit krijgsgevangenschap had weten te vluchten en
nog twee joodse meisjes, Serry Gans en Esther Cohen (zie hoofdstuk 17 in Kom
Vanavond met Verhalen, Eibergen in Oorlogstijd deel 3). Serry Gans woont in
Australië en Esther Cohen is overleden.
Dankzij de inzet van de in Israel wonende Marcelle Zion en haar zus Henriëtte,
de dochters van Sally en Bep Zion, kregen Derk en Leida Wassink onlangs de
Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt. Yad Vashem is het instituut in .leruzalem
met een indrukwekkend museum over de jodenvervolging in WO II. Bij dit
museum is een even indrukwekkend park met een bosaanplant, bestaande uit
bomen, die aan hun voet de naam dragen van één van de 'Rechtvaardigen onder
de Volkeren\ Dat zijn zij, die met levensgevaar joodse onderduikers hebben
gered. Verschillende Eibcrgenaren hadden in het verleden al die onderscheiding
ontvangen. Toen mijn vrouw en ik in 1988 in Jeruzalem waren, hebben we
enkele bomen gezien met de naam van Eibcrgenaren. Tot nu toe waren Derk en
Leida Wassink vergelen. Dankzij Marcelle Zion is de onderscheiding nu alsnog,
zij het postuum, uitgereikt. Een daad van rechtvaardigheid.
Oorlogsslachtoffer Teunis Riphagen
In 2007 hoorde ik van Theo Heutinck, dat er nog een Beltrums oorlogsslachtoffer was, dat niet in de boeken Kom Vanavond met Verhalen genoemd wordt, n.1.
Teunis Riphagen. Theo Heutinck was destijds ooggetuige van de beschieting,
die Riphagen dodelijk trof. Hij vertelde zijn herinneringen in Beltrums (G)Old.
Met zijn toestemming plaatsen we zijn ooggetuigeverslag nu ook in Old Ni-js.
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leiiiiis Riplia^i'ii, slaclitolter van ccn luchlaaiival
leunis Riphagen was oveiwegwachtei seinhuis bi) de Nedeilandse Spoorwegen
en da.uiuiasl j^ikiesbe/oigei bi| V.ui Ciend en I oos / i | n standplaats was bi| het
station 'halte' Beltuim /leuwenl, haltenuniniei 40
De/e spooiweg werd op IX |uli 1X7K in gebiuik genonien In 1892 weid het stationsgebouw VOOI lei/igeis geopenti In 19"^^ weid het weei gesloten
In 192^ weid een goedeien laad en losplaats aangelegd 1 i weiden dan wagons
met kolen, kunstmest en giaan neeige/el vooi o a de coopeiatie (m de volks
moiul 'de Bond' genoemd), de /uivell.ibiiek, de school tii |iailiculieie handelalen Ook weul ei kleingoed aangeleverd, pakketjes die dooi 'leunis Riphagen m
de omgeving, o <i m Belli um, /leuwent ete weiden be/oigd Ie kon ook jiakjes
meegeven Als Rij-jhagen op weg was vooi be/oigmg van de pakjes, tiad /ijii
viouw op <ils oveiwegwachtei In I9SS weid ook het goedeienst<ition gesloten
Teunis Riphagen leed met [waid en wagen, een /eilwagen, /odat /i|n jwkjes en
hi|/ell met nat weiden De /eilwagen was wit van kleui en /ijn paaid was een
SLlummel, dus ook wit Dit was m de ooi log vooi de luigelse jageis een met te
missen doelwit Men had Riphagen wel eens gewiiaischuwd, cUit het gevaailijk
was om op de/e maniei op de weg te komen maai Rijihagen was van mening,
dat het / o ' n vaait met liep
Op 27 septembei 1944 /ou hij /ijn laatste iil doen Het weid helaas /ijii laatste
III In de vooimidckig, lond 11 uui, leed hij met jiaaicl en w<igeii huiswaarts vanuit Beltium op de /leuwentseweg tei hoogte van boeideiij Baks K "^0 - Tinsl
Baks, /leuwentseweg 2- net achtei de sehuui, waai een bosje was Ojieens veischenen ei due laigelse jageis in het kichtiuim / i j kiegen de wagen van Riphagen in het vi/iei, de middelste van de due dook naai benetlen lecht op de Wiigen
al en vuuide een iiedel schoten al op jiaaid en wagen De heei Rijihagen /ag het
waaischijulijk aankomen en vluchtte m het bosje achtei de schuui liet paaid
was op slag dood leunis Riphagen weid dooi een kogel in het bovenbeen/lies
gctiollen llij bloedde hevig De eeisle hulp weid veileend dooi /ustei buphemia nadat hij dooi buien en omstandeis op de deel van de lamilie Baks was
gebiacht Daaina weid hij veivt)eid naai het /lekenhuis m Winleiswi|k, (dioen
lo was gevoiderd als la/aiet vooi de Duitseis) waai hij m de vioege ochtend van
28 septembei 1944 oveileed Oji 2 oktobei weid hij begiaven op hel algemeen
keikhol m (iioenlo llij oveileed op de leeltijd van 64 jaai
I heo lleutiiick
Familiegej»cveiis Kiplia}>en
leunis Rijihagen weid geboien op 22 09 1880 in I jie IIij was m 190^ in I pc
gehuwd met deeitje Riphagen-Seholten, geboien op 01 06 1879 m Oene bi|
I jx' ((ild) / i | oveileed op 22-02-1960 / e wtionde de kiatste jaieii bij ha<ii
dochlei Dien aan de I sweg te I ibeigen
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Het eehtpaar had 2 doehters en 4 /.onen, van wie één heel Jong overleden, liéii
van hun /onen, Arie (ierrit. geboren 01-11-1908 was gehuwd met Jaantje van
Wijk, geboren in het (ironingse Tolbert op 13-04-1907. Zij was als 98-Jarige
nog aanwezig bij de herdenking van 60 Jaar bevrijding van Heltrum. Zij overleed op 1.^-08-2006. ((iegevens \l. Riphagen en A. Sloot-Riphagen).
Aaiitckeiiiiiy bij oojij^otui^evorsla}» van Theo lleiUinck
Jammer, dat ik dit bij/ondere verhaal niet eerder heb geweten. Het hoort eigenlijk thuis in deel .3 van Kom Vanavond met Verhalen, Ribergen in Oorlogstijd.
Helaas heeft niemand er mij toen ik de boeken sehreefop attent gemaakt.
Onderstaande gegevens hebben de bedoeling om het verhaal overTcunis Riphagen in de historisehe eontext te plaatsen.
Het tijdstip van de beschieting, 27 september 1944, was /eer bij/onder. Het
gebeurde tijdens de Slag om Arnhem (17-28 september 1944). Die braeht een
wending teweeg in hel oorlogsgebeuren, /owel militair als maatschappelijk.
Tegelijk met de luchtlandingsoperatie bij Arnhem riep de Nederlandse regering
in Londen op tot een landelijke spoorwegstaking. De bevrijding leek /eer nabij.
Aan die oproep werd in het hele land gevolg gegeven. Alle openbare vervoer lag
binnen enkele dagen plat en dat /ou de hele winter tot de bevrijding blijven. Dus
bij het stationnetje in Beltrum-Zieuwent kwamen geen goederen meer aan. Dit
gegeven maakt hel waarschijnlijk, dat Teunis Riphagen op 27 september inderdaad be/ig was aan zijn laatste rit.

so
Dooi de slag om Ainhem kwam het ootlogsfront ineens heel dichtbi| Tot dan
toe was het in de Achteihoek vil) lustig geweest Vanal 17septembei 1944 weid
dat anders Sinds de inval in Noimandie (|uni 1944) gebuukten de gealliceiden
tei ondeisteumng van de giondtioepen een nieuw type gevechtsvliegtuigen, laag
vliegende lachtbommenwerpers (Jabo's) Die moesten vanuit de lucht vijandelijke tioejienbewegingen achtei de fiontlime /oveel mogelijk /len te veihinde
len Met hun duikvluchten wisten /e met precisie hun doelen te raken Die
Jabo's werden ook inge/et bij de slag om Arnhem en zouden daarna de hele
wintel de Achterhoek teisteren Wij waien aanvoergebied van de Duitse liont
tioejien gewoiden De vliegemeis bejieikten /ich echtei met tot het beschieten
van Duits mateiieel, maai ook weid hcihaaldelijk buigeiveivoei beschoten Het
eerste Eibeigse slachtoffei Teunis Riphagen viel dus al op 27 september 1944
De andere Eibeigse slachtoffers van de luchtooilog vielen maanden latei (/ie
hooldstuk 20 Kom Vanavond met Veihalen) Op 4 mei kunnen we nu ook in
Eibeigen leunis Riphagen gedenken
Eibergen, januaii 2009

Hennie Wesselink
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Inlevering van radiotoestellen in Eibergen in WO II
Eén van de eerste pesterijen waar de in ons land wonende Joden in WO II mee
te maken krijgen is de verplichting hun radiotoestel in te leveren. In april 1941
verschijnt een desbetreffende verordening. Burgemeester A.G. Delen meldt op 2
mei dat in zijn gemeente door Joden vier toestellen zijn ingeleverd (Philips type
65()A,75()A,824Aen25ll).
In oktober van datzelfde jaar komt de afkondiging dat in auto's aangebrachte
radiotoestellen moeten worden ingeleverd. Dat is het gevolg van het gerucht dat
het met eenvoudige middelen mogelijk is een autoradio om te bouwen tot een
kortcgolfzender, waarmee "vijandelijke agenten" berichten uit Nederland naar
Engeland zouden kunnen sturen. In Eibergen wordt door gemeente-veldwachter
Geert Dik een Philips 243B auto-ontvanger inbeslaggenomen, eigendom van
G.J. ten Cate, onderdirecteur van de Eibergsche Stoombleekcrij N.V.
Kort daarna wordt in de meeste provincies bij radiohandelaren de handelsvoorraad gevorderd. Voor de gevorderde toestellen, die bestemd zijn voor de Duitse
Philips auloradio 245B. ingeleverd in Eilwri^en in l'^4l op
last van de bezetter.
Links de luidspreker en reehls
de kast met de elektronica en
daar bovenop hel hedieningsküstje. waarmee de stations
gekozen worden en hel volume
geregeld.
Foto: M. van der Snieede
soldaten en andere manschappen aan het Oostfront, krijgen de handelaren de
normale winkelprijs betaald. Hoewel bekend is dat in Gelderland op grote
schaal handelsvoorraden zijn gevorderd, is in het gemeentearchief van Eibergen
geen documentatie aangetroffen die erop wijst dat zulks ook in Eibergen
gebeurd is.
Op 13 mei 1943 verschijnt de verordening van de Duitse bezetter die bepaalt dat
alle burgers, met uitzondering van enkele groepen, hun radiotoestel moeten inleveren. De politiegezagsdrager moet deze verordening uitvoeren; in Eibergen is
dat de burgemeester. Hij stelt een bekendmaking op, waarvan de bevolking via
aanplakbiljetten en advertenties in het Twentsch Dagblad Tubantia en de
Lochemsche Courant kennis kan nemen.
De inlevering begint op 7 juni in het oude gemeentehuis in Eibergen en duurt
hier tot en met 11 juni. Op 9 juni vindt intussen een inlevering plaats in Beltrum
in gebouw Concordia. De inwoners van Rekken kunnen hun toestel op 10 juni
afleveren in de openbare lagere school. Wie in Zwolle woont kan op 11 juni 's
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morgens terecht in café Reiermk en 's middags is ei gelegenheid vooi de inwoners van Hupsel m cafe Bloemena
De burgemcestei stelt twee teams samen (buicau A en B) die elk bestaan uit een
polilic-ambtenaar en een administiatiel ambtenaai en verder twee technische
ambtenaien Buieau A is actiet op 7, 9, 10 en 11 |uni in Bibeigen, buieau B op 8
|uni m I ibeigen en in de oveiige plaatsen op de genoemde data Bureau A woidt
bemand dooi PJ Koppen, politie-ambtenaai, hJ de Leeuw, administiatief ambtenaai en E Heijink en D J Somsen als technische amblenaien Op buieau B
/i|n dit lespectievelijk E J Vissei,GI Hietbnnk en H O D o l s t i a e n J H Reilh
In totaal woiden in |uni 761 radiotoestellen ingeleverd, 462 m Eibeigen en
omgeving, 156 in Beltium en omgeving en 143 in Rekken en omgeving Bi|na
40% IS van het merk Philips, maai het meik Eires is ook sterk veitegenwooidigd Bijna eenvi|fde deel van de ingeleverde ladio s valt in de categorie "eigenbouw" Het IS echtei met aanncmeli)k dat /oveel inwoneis echt /eit hun toestel
hebben gebouwd Verwacht mag woiden dat creatieve inwoneis met behulp van
ondeldelen en lestanten van oude, algedankte toestellen vlak voor de inlevering
zelf iets in elkaar geknutseld hebben om aan de inlevermgsplicht te kunnen vol
doen Hun kostbare toestel konden /e dan veibeigen in alwachling van beteie
tijden Eibeigen telde in die ti)d X ladiohandelaien Zi| /uilen hun klanten, buien
en familie zeker geholpen hebben met de vervaaidiging van de "eigenbouw"
toestellen
Na de inlevering van de ladiotoestellen plaatst ladiohandelaai Somsen een boid
met een zwarte rouwrand in de etalage van /i|n /aak met een ietwat provocerende tekst Enige ti|d later veiwi|deit hi| het boid wi|scli|k uit de /aak
Onderdeel van de verordening
van n mei is dat ladiohandelaren
een lijst moeten indienen van de
ladiotoestellen, accessoues en
ondeidelen die /e in voouaad
hebben In het gemeentearchief
bevindt /ich nog een afschrift van
ladiohandelaai Reith De lijst
omvat enkele oude ladiotoestel
len luidsprekeis, vaiiabele condensatoien en nog wat andere
ondei delen

IN MEMORIAM
de Radiohandel
De radio's zijn opgebracht
Somsen had 't noo met verwacht
U behoeft dus niet te loopen
Om een radio te kjoopcn
I

Maar toch blijvet^ vvij steeds hopen
Ook zonder radio pal 't goed afloopen

Onaangekondigd
kii)gen
alle
^^^
radiohandelaren op 9 |uni 9 00
uur de plaalseli)ke politie op be/oek De/e moet de veikoopiegisteis mbeslagne
men, /odal hieimee nagedaan kan woiden of ledeieen wel aan /iin mleveiums-
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plieht heeft voldaan. In veel gemeenten zijn de radiohandelaren vooraf getipt
door burgemeester of politie. In Eibergen komt maar een register boven water;
de overige zijn tijdig verborgen of vernietigd.
In juli vindt een eontrole plaats op niet ingeleverde radiotoestellen. Deze eontrole levert echter geen resultaat op.
Eind augustus worden de radiotoestellen, die aanvankelijk in het oude gemeentehuis liggen opgeslagen, overgebracht naar een lokaal in de fabriek van de
Eibergsche Stoombleekerij N.V.
Voor de huur van deze opslagplaats moet wei ƒ 23.- per maand betaald worden.
Bijkomend voordeel is echter dat de kosten van bewaking vervallen, want de
bewaking gebeurt nu door personeel van de fabriek, waarvoor geen kosten in
rekening worden gebracht.
De inlevering van radiotoestellen in
ons land heeft veel minder toestellen
opgeleverd dan waarmee de bezetter
gerekend heeft. Veel mensen hebben
hun toestel verborgen en niet ingeleverd. Als noodmaatregel kiest de
bezetter voor de afkondiging van een
"generaal pardon". Wie vóór 22
oktober alsnog zijn toestel inlevert
zal niet worden vervolgd, maar wie
dat niet doet riskeert zware straffen.
Onder deze dreiging leveren, bij
nader inzien, 34 inwoners toch maar
,
, hun toestel in.
Een Philips 695A zoals in gebruik hij de I" ^t^^' hebben de 10.79! inwoners
hur^enwester.Foto:collccüeA.Winijes
van Eibergen 795 radioloestellen
ingeleverd (7,4 per 100 inwoners).
Dat is minder dan het gemiddelde in de provincie Gelderland (8,8 per 100 inwoners). Hierin kan een rol gespeeld hebben dat Eibergen beschikte over een radiocentrale (radiodistributiesysteem) met ongeveer 175 aansluitingen, terwijl in de
rest van de provincie lang niet overal radiodistributie aanwezig was.
Eind 1943 neemt een ambtenaar van de PTT uit Arnhem alle registers mee die
bij de inlevering van de radiotoestellen zijn aangelegd. De burgemeester is daarmee zijn administratie van de ingeleverde toestellen kwijt en kan vragen van de
Gewestelijk Politiepresidcnt in Arnhem over de inlevering in zijn gemeente niet
beantwoorden.
In mei 1944 komt het definitieve bericht dat burgemeesters hun ingeleverde toe-
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stel weei in be/it mogen nemen Daardooi kan burgemeester Delen weei luistelen naai /ipi Philips WSA, maai dan alleen naai de dooi de Duitse be/etter toegelalen /endeis
Vooidat hi| /i)n toestel leiugkiijgt moet het eeist dooi een tadiotechnicus "gesteiilisecid wolden Dat betekent dat een zodanige mgreep woidl toegepast, dat
alleen nog maai de middengoll ontvangen kan woiden Met name op de koitegoll /itten de "veiboden /endeis" als BBC en Radio Oian|e en die /i|n daar
door de stoor/endeis van de bezettei mindei gemakkelijk te stoten dan op de
middengolf.
Andeis dan in de meeste andeie gemeenten, /ipi de in Libeigen mgeleveide
radio's niet afgevoerd naar een grote vei/amelplaats elders De toestellen van de
nabuiige gemeenten Neede, Ruurlo en Loehem woiden medio 1944 bijvoorbeeld algevoeid naai de vei/amelplaats in Ni)veidal (gebouw van de "Nedeilandsche Stoombieekeii| ) Uit de opslagplaats in bibeigeii woiden in de maanden september-novembei 1944 wel heel wat ladiotoestellen "geleend" dooi de
Duitse Weermacht, weliswaar ondei aigilte van een ontvangstbewijs In septembei /i|n het in totaal 9 ladio's, m oktobei nog eens 16 stuks en op 6 en 7 novem
bei in totaal /ells ^6 toestellen De geleende ladios /i|n o a bestemd vooi het
"Fuhrerhcim", de "Nachriehten-Abteiiung", de eenheid "Feldpost-Ni 32541" en
voor de "Tiuppenbetreuung"
Doorgaans /i|n dooi de Duitse Weeimacht de beste toesteilen uitgezocht
Uit de aanwezige gegevens kan woiden algeleid dat in bibeigen van de bijna
I./Flg.-Regiment 93

Gef.Stand, den 7. November 1944.
Lelhempfangs'beschelalguiiK.
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800 ingeleveide ladiotoestellen UA de beviijding luim 700 exemplaren weei aan
de bevolking zijn teruggegeven
Dat IS een gunstigci lesultaat dan in de lest van het land Van de 82S 000 door
landgenoten ingeleveide toestellen /ijn ci 27*) (KM) naai Duitsland algevoeid en
ongeveei 75 000 naai bestemmingen binnen Nederland (vooi Weermacht, Duit
se seholen en pensions in Nederland, etc )
Een gioot deel (ongeveei 150 000 stuks) is als schroot geëindigd, het gaat hier
om toestellen die dooi ooilogshandelingen /ijn veinield ol van een slechte
kwaliteit (oud en/ol delect) /i)n
De 125 000 toestellen die aan de eigenaien kunnen woiden teruggegeven /i|n in
het algemeen oude en defecte toestellen ot /elt"bouwtoestellen
VOOI ongeveei 75 000 toestellen is vii)stelling van inleveiing verleend (NSB'ers
en Rijksduitseis) teiwijl meei dan 100 000 toestellen dooi de eigenaien /ijn
achtergehouden
Buchten, 11 december 2008

Gidi Verheijen

Bronnen:
1 Streekarchivaiiaat Regio Achterhoek, Gemeentebestuur Eibergen (19301980), inv nis 128, 14^8 en 2521
2 NIOD Aichiel van de Piocuieui-Generaal van Ainhem (1941 1944) toe
gangsnummei 100, poiteleuille 51 en 112
1 Piive-aichief B H Somsen, Eibeigcn
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Scheppels Mankzaod
't Is 10 Januari 2009 en volop winter a-k dit schrieve. 't Vrus, dat 't kraakt en der
lig een dik pak snee. Op de Berkel kan es weer esehaatst worden en um 't nog
mooier te maken, de beume zit onder een dik pak rowgie/el. Eïen praehtig
gezichte al de /unne der op schient en dat was twee dage langk 't geval.
In gien Jooren was 't / o mooi.
Ik mos denken an 't / o beknopt mogelijk te verwoorden gedichtjen Gie/el van
Bennie Meulenkamp oet "t bundeltjen Mien Vaders Hand.
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/ ('/(; MiKiiu II Wesk'cüW*
Ton 'k vdiiiuori^cn wakker woddcii
Kek ik vciii (lehler 'l i^edieii
Deur 't raam iiieiis luior hoeten.
Wat was door volle moois te zeen!
Heel de weald was wit hei^iezeld.
Praehtii> mooi en zuuver wit
En ,(,'/>; teksken was \'ei\i>etten.
Of 't noo haov'ofonderan
zit.
Ieder sprietjen zwat of .smerig,
Al is 't normaal ok nog zo vies,
Giezel bedekt den smerigsten prottel.
Met een heel dun laögken les.
Mankzaod oet de wanne
Zo, dan gao'k noo es in de wanne kieken, wat of door an mank/aod te vinnen is.
"t Is wel van alles deur mekare, /ie ik. Nogal wat gezegdes die'k van .lo Onslein
in de busse kreeü en dinue, die 'k /elfenoleerd hebbe.
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Volle praotjes
Wat het hee de baovendeure weei los staon ( baovendeuie = mond) Hee raotelt
an eén stuk deui, maoi 't stelt niks veui 't bunt neet meei as wat diietepiaot|es
Hie veulen /ich iilli|k bedietten (bedondeid) F4ie was dooi slecht te passé
ekommen (Slecht ontvangen onveiiiLhtei/akc weggegaan)
Hie had /ich better in de bokse konnen diieten (Iets gedaan, wat verkeerd uitpakte) Ook wel gc/cgd van een |ongeman, die een meis|e ongewild /wangei
had gemaakt
Bclaovcn
Van belaoven woidt gien mense aim
Volle belaoven en weinig geven dut de gekken in vieugde leven
Beloltc mek schuld en a | "t neet dool kiieg i-j een bult
Fien
Hie IS wat hen op den tand (een pietje secuui in l piuvcn)
Hebben of aevenwels
' Ko| mi I ok ellen een schoon boid)en anieiken '"
"Hebben ot aevenwels, ze bunt allemaole smeiig" (ei is ei geen vooihanden)
Lieden (li)den) hel meei betekenissen
Piene heden Hoogheid mot piene lieden Dat wodden e/eg van vrouwleu die in
schoene met hoge hakken hepen Op hoge hakken hek i-j grotei dan da | in waikelijkheid bunt
't les kan heden (lic|en, /egt /e in Eibaige) Wi | /cicn ok wal "t les holdt"
" Ik mag lieden, dat e neet te lange oetbhf , (Ik hoop, dat hij met lang weg
bli|lt)
'"k Mag heden, dat die twee neet eur ruzie gauw bi-jlegt " (Ik hoop)
Hee ston liedeli|k too te kicken ton dic twee mekare m de heure vlaogen
Liegen ik liege, hic lug hie laog, hie hel claogcn
Wat den smiesterd /eg, mo'j neet gcleuvcn, i-| kont met de klompe an vuulen,
dat e lug (liegt) (Smicstcrd een wat slim iemand met al te betiouwbaai)
Lieke (gelijk)
Dat |ong wet zich niet te gcdiagcn Den mos eigenli|k es effen Ilink lieke e/et
wodden (terecht gewe/cn woidcn)
Wat /e daoi bi-| de buien veteld hebt, daoi klopt gm h a n d van Ik gao dei moi
gen hen um dal ellen lickc te /etten (Wcei lecht te /etten)
Wi-| mot de konniicndc maond wat /uunig an doon um wcci licke op den diek
te kommen ( van de schuld al te komen)
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(Jeliek, ums}jelieks, licks
Aj van den keeri geliek wilt kriegen, moj heel wat wetten. Hce wet 't altied better. I-j könl net /o good probeern um tegen de wind in te pissen.
Ik wet neet, of 't zin hef um ow beklag te maken op 't gemeentehoes. 1-j könl "l
umsgelieks probeern (ailiehl, in elk geval).
"Hebt de Boys de wedstried ewonnen?" "Ik wet 't niet, ik bun wat eerder weg
egaon. Ton stond'n ze nog Heks, 2-2".
"Wat aardig. Eers heb i-j twee partijtjes ewonnen en noo ikke. Dus wi-j staot
weer lieks." Wi-j hebt de leste tied hard ewarkl um weer liekigheid te kriegen.
(De /aak op orde krijgen).
Onlieke
Foi, wal is disse weg loeh onlieke, 't bunt allemaole gaten en bulten.
Daor meugl /e wel es met an 't wark gaon um de galen weer lieke Ie maken.
Hoo lange /ollen ze daor wark an hebben?
Da's ongelieke, met hoovölle warkleu oi'ze der angaol (hangt er van af).
Aniiekcn (gelijk maken)
Der /il nao 't ploegen nog wal diepe voren op de heuke van 'l land. Daor mosse
wi-j eigelijk nog effen met de sehuppe bi-j um 't wal an te lieken.
Veur "l anlieken van 'l ga/on kö'j veur "1 in/aejen ok de harke gebroeken.
Eibarge, 10 januari 2009

Hennie Wesseiink
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Prijslijst boeken H.K.E.

maart 2009

De Hölter - G. Odink

€

7,00

Deel 1 - Kom vanavond met verhalen - E.H. Wesselink
Deel 2 - Kom vanavond met verhalen
Deel 3 - Kom vanavond met verhalen

€ 12,00
€ 14,00
€ 15,00

Aanbieding: 3 delen samen

€ 25,00

Boerenwerk - schrijverscollectief

€. 7,00

Geschiedenis van de Oude Mattheus - E.H. Wesselink

€ 14,00

(+ gratis Kostgangers van Onze Lieve Heer. - H. Odink / E.H. Wessclink)
't les kan liejn - L.A. van Dijk

€

5,00

Oud Rekken in beeld - Joh. Baake

€

5,00

Folklore / Vroomheid in Berkelland - H. Odink

€

5,00

Veidnamenboek (beperkt leverbaar)

€ 20,00

Hof te Vaarwerk - B. te Vaarwerk

€ 18,00

Tien man en tachtig gulden (CNS) - E.H. Wesselink

€

Leven in Geleende Tijd

€ 14,00

5,00

Leon Hanssen over Menno ter Braak
Ut maeken van Roderlo - Joop Brens

€

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

€ 15,00

Old Ni-js losse nummers 1 t/m 49 (aantal nrs. uitverkocht)
50 t/m 62

€
€

2,50

3,50
4,50

Wie belangstelling heeft voor één of meer van deze uitgaven kan gebruik maken
van het beslelbiljct of zich telefonisch in verbinding stellen met Dick Somsen,
Mailumsc Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel. 0545-472517.
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Ilistorische Kriiiy Kiberjjcn. Hestelhiljel boeken.
Aan Dick Somsen.Mallumse Molenweg 2^, 7152 Al I ibeigen lel 0545-472517
Ik heb belangstelling vooi de volgende uilgave(n) uit de li|st, vernield in de/e Old Ni |s

Mi|n adies is

Naam

handtekening

Historische Kring Kibergen. I.edenweilactie.
Aan Dick Sonisen, Mallunise Molenweg 2^. 7152 AT Tibeigen, Tel 0545 472517
Ik geel als nieuw lid van de llistoiische Kiing Eibergen op:
Naam
Adies
Postcode en pl.iatsna.im
Ik kies als pieniie hel boek

Boerenwerk - scbrijverscolleetiefof
Oud Rekken in beeld

' Dooihaleii de naam van het boek, dat niel geko/en woidt
Mi|ii ii.iam

Adies:
1'ostcotle en Woonplaats.
Welk<»nistaUentie nieuw lid: In de baan van de windhoos - slormramp 1 juni 1927

DrukkErij MaarsE bv
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