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Bestuursmededelingen
Namenlijst oorlogsslachtoffers
Op de ledenvergadering op
zaterdag 11 april werd tijdens de
rondvraag aandaeht gevraagd
voor het ver/oek van de Oorlogsgraven Stiehting een lijst op
te stellen met namen van Eibergse burgerslachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. Deze
vraag is via de gemeente Berkelland naar ons doorgespeeld. Inmiddels hebt u er al iets over kunnen lezen in de
TC Tubantia.
Naar aanleiding hiervan hebben het bestuur en oud-voor/itter Hennie Wesselink,
auteur van het standaardwerk in drie delen 'Kom vanavond met verhalen", waarin de oorlogsgeschiedenis van Eibergen is vastgelegd, contact opgenomen met
de verantwoordelijk ambtenaar van Berkeiland. Dit heeft ertoe geleid dat de lijst
met namen en de plek waar de slachtoffers overleden/begraven zijn. aan de Oorlogsgraven Stichting wordt gezonden, zodat de namen bewaard en geregistreerd
zijn.
Anderzijds zijn er al diverse keren pogingen in het werk gesteld alle namen van
oorlogsslachtoffers in de ruimste zin van het woord te vereeuwigen bij het
monument aan de Groenloseweg. Tot dusverre is dit niet gelukt; mogelijk dat dit
initiatief nu een nieuwe kans en een nieuwe impuls krijgt. U hoort er ongetwijfeld nog wel meer over.
Contributieverhoging
Met ingang van 2010 wordt de contributie van onze vereniging met € 2,- verhoogd. De leden hebben tijdens de jaarvergadering met dit voorstel ingestemd.
Voor het tweede lid op een adres (bijvoorbeeld een echtpaar, het zogeheten
'inwonend lid') werd tot nu toe € 2,- extra betaald. Om praktische redenen heeft
het bestuur dit afgeschaft. De contributie bedraagt voor lid en inwonend lid
tezamen voortaan € 16,-.
Complimenten voor Keinhold Abbink
De verhalen uil eigen werk, die onze gastspreker Reinhold Abbink op de ledenvergadering voordroeg, vielen in goede aarde. Na afloop kreeg hij dan ook veel
complimenten. Ook het huishoudelijk gedeelte, met onder meer de herverkiezing van drie aftredende bestuursleden, verliep in goede sfeer. Het bestuur constateerde dat de opkomst groter was dan in voorgaande jaren en is daarmee zeer
ingenomen.
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Open Monumentendag
Op de tweede zaterdag in september wordt de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag gehouden; de datum is dit jaar 12 september. Samen met de andere
historische verenigingen in Berkelland heeft ons bestuur al een paar keer met de
betrokken gemeente-ambtenaren om de tafel gezeten. Het thema is 'Op de kaart
gezet'. Samen met Museum De Scheper hopen we in elk geval een expositie te
kunnen organiseren met oude ansichtkaarten; andere ideeën zijn er al wel, maar
daarover moeten we ons nog nader buigen. Als de lijd daar is, volgt er nadere
informatie via de pers.
Boeken en krantenknipsels
Vroegen we in de vorige Old Ni-js aandacht voor het Historisch Informatie
Punt (HIP) in de bibliotheek, deze keer
willen we graag eens wijzen op de collectie van de Slichting Eibergen in de
Wereld van het Boek. In de bibliotheek
treft u een speciale kast aan vol met
boeken, die op een of andere manier te
maken hebben met Eibergen. Het aanTriius Stam en Mailükle Hulshof zijn
h^d omval onder meer werk van de in
bezig mci hel rubriceren van de knipsels
Eibergen geboren Menno ter Braak,
uitkramen.
boeken van Hendrik Odink en andere
Eibergse schrijvers, jubileumboeken,
dialectwoordenboeken en een hele serie Jaarboeken van Achterhoek en Liemers.
Een andere bron van heel veel informatie over Eibergen is het archief met honderden knipsels uil plaatselijke en regionale kranten. Knipsels die teruggaan tot
de jaren vijftig van de vorige eeuw. Elke dinsdagmiddag komt een groepje vrijwilligers bijeen om de kranten uit te pluizen op Eibergse berichten. Die berichten worden uitgeknipt en gerubriceerd opgeborgen in archiefkasten. Lijkt u dat
ook wel leuk werk, kom er dan bij en neem voor meer informatie contact op met
Johan Baake: fambaake@hetnet.nl.
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De Brievenbus
Ina Spruijt-Mast woont na haar vertrek uit Eibergen al 43 jaar in Delft maar is
nog steeds een trouw lid van on/e vereniging. Ze schreef ons een mailbericht
over drie onderwerpen:
"Er stonden weer veel leuke artikelen in. En uiteraard kwam er een aantal herinneringen hoven. Leuk dat Herman Ahhink vertelde hoe hij in zijn verkerini^slijd 's avonds toch na tien uur noii hij Lies was. In de huurt (wij woonden twee huizen van mevrouw Haveman af) was dit overigens wel hekend. Maar
of mevrouw Hageman het óók door had weet ik niet.
Hoewel er al veel schildersbedrijven van toen zijn opgenoemd is er toch nog één
vergeten. Dat is Meulenkamp in de Grotestraat. Meulenkamp was de huisschilder van mijn ouders. Vandaar dat het me opviel dat zijn imam ontbrak."
De vrouw van schilder Meulenkamp, Keetje, had een bijzonder winkeltje. Daarover vertelt Ina in een klein artikel elders in dit blad. Daarbij doet ze, met
instemming van de redactie, een oproep aan onze lezers met meer herinneringen
en anekdotes voor de dag te komen zodat er wellicht een uitvoeriger artikel
geschreven kan worden over het winkeltje van Keetje.
Het tweede onderwerp betreft de expositie van poëziealbums die het Museum
De Scheper in juli wil organiseren. Zij heeft er twee: een van haarzelf (gekregen
5-12-1943) en een van haar moeder (gekregen 5-12-1918). Uiteraard hebben we
haar aanbod deze albums ter beschikking te stellen voor de expositie, doorgegeven aan het museum.
Ten slotte brengt Ina Mast in herinnering dat wijlen Bertus Meulenkamp jaren
geleden in Old Ni-js vanaf de Burgemeester Wilhelmwcg een wandeling door de
Grotestraat maakte. Hij vertelde van alles over diverse (winkel)panden. De artikelen van Meulenkamp zijn ergens midden in de Grotestraat gestopt, terwijl Ina
had aangeboden te zijner tijd iets te vertellen over de winkel van haar opa P.
Wapstra aan het einde van de Grotestraat. Dat gaat ze alsnog doen, zo heeft ze
de redactie beloofd. We zien ernaar uit en hopen het in een volgend nummer aan
u te kunnen doorgeven.
Een reactie op onze oproep voor tips, informatie en verhalen kregen we ook van
H.M. Danker. Hij is een zoon van H.J. Danker, die van 1928 tot 1933 hoofd van
de openbare lagere school in Rekken was en daarna tot 1957 van de openbare
lagere school aan de Huenderstraat (nu Menno ter Braakschooi). Hij schrijft
onder meer het volgende:
"Het is nu 25 jaar geleden dat het 2e deel is verschenen van Eihergen in oude
ansichten. In de inleiding hiervan staat dat het foto's zijn van vóór 1925. U zou
mij en ik denk vele anderen een groot plezier doen met een uitgave deel 3 betreffende de periode 1925-1950 (voor. tijdens en direel na de oorlog). Dit is net
voor de grote veranderingen, die het beeld van Eibergen totaal veranderd heb-
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ben. Als n een oproep doet om hiervoor foto's met tekst (zonder nadere informatie heeft een foto meestal weinig waarde) te sturen denk ik dat u heel wat reacties krijgt. U zou dan de periode 1950-1975 t.z.t. in deel 4 kunnen onderbrengen."
De redactie van Old Ni-js vindt dit een goed idee. Te overwegen valt ook een
boekje samen te stellen met op de ene pagina de oude situatie en op de tegenoverliggende de huidige. We houden het in ons achterhoofd en komen er zeker
op terug.
Correctie Old Ni-js nummer 63
Rcinhold Abbink wees ons op een klein
foutje in het artikel over de Jappe in Old
Ni-js nummer 63 (pagina 36). Abusievelijk
staat daar nummer 8 vermeld als huisnummer van de gebroeders Wennink in de J.W.
Hagcmanstraat. Dat moet zijn nummer 10.
Het pand is afgebroken, maar de gevelsteen
is bewaard gebleven. Hij is ingemetseld in
de muur bij de entree van Museum De
Scheper.

Gevelsteen gebroeders Wennink.
(foto J. van Dijk-Sijhrandij).
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Onder de oude Ginkgo Biloba. Museumnieuws
Erfgoed van de ooiioj»
Om informatie over de 'Pweede Wereldoorlog
verantwoord en waarheidsgetrouw tot de
bezoekers te laten doordringen, moet een
museum de documenten, het beeldmateriaal
en de voorwerpen, die het in de collectie
heeft, op passende wijze aanbieden.
Medewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en deskundigen op het gebied van historisch filmmateriaal waren onder de indruk van de films en
foto's en van de 4."^ archiefdo/en vol documentatie, waarover Museum De Scheper
beschikt, en adviseerden ons subsidie aan te
vragen. Dat is goed afgelopen en nu worden
de films in het kader van het landelijke project lïrfgoed van de Tweede Wereldoorlog
schoongemaakl en gedigitaliseerd. Herman Schepers gaat zijn kennis over de
collectie op een recorder zetten, waarna de ingesproken teksten worden uitgewerkt door vrijwilligers en een beroepskracht. Wij zoeken nog vrijwilligers van
binnen of van buiten het museum om de ingesproken teksten te bewerken. Ren
financiële vergoeding is mogelijk door het toegekende subsidiebedrag. Het erfgoedproject moet eind 2009 afgerond zijn.
Activiteiten
Van 1 juli tot 12 september hebben we samen met de Oude Mattheus de expositie van poëziealbums.
Van 3 oktober tol 21 november komt .lanet Timmerije in De Scheper en daaraan
willen we activiteiten koppelen, die het kinderen makkelijker maakt ons museum te bezoeken.
Tussendoor houden we voor de zomervakantie nog een soort Schatgraven op
lokale schaal. We gaan ook het schooltje extra aandacht geven, want bij ons vragenlijstje in het Nationaal Museumweekend kwam dat naar voren als het meest
genoemde stuk van de collectie.
Op S augustus organiseren we een dag van oude ambachten, die passen bij de
collectie van De Scheper. We willen binnen weven, kantklossen en knipmutsen
maken en behandelen. We gaan buiten of in De Vuurrever manden vlechten,
stoelen matten en flamingo's vlechten. Het is dus binnen en buiten te doen,
afhankelijk van het weer. We gaan ervan uit dal de zon schijnt!
Op 26 augustus houdt Het Assink haar erfgoeddag met als thema 'Sporen' onder
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Op 12 september is 'op de kaart gezet' het thema van de Open Monumentendag,
waar we de Historische Kring Eibergen bij ondersteunen.
Van 17 tot 25 oktober is de Week van de Geschiedenis. Dit jaar gaat het over
'oorlog en vrede' en in het museum zijn films te zien over het dagelijks leven in
oorlogstijd en onder meer over de inbeslagname van radio's.
Op zaterdag 24 oktober is De Scheper in het kader van de Museumdag Gelderland gratis geopend. Het thema van deze dag is 'Zetje zintuigen op scherp'.
Kinderen gratis
Vanaf 1 september zijn kinderen tot en met 12 jaar gratis welkom in ons museum. De Scheper speelt daarmee in op een landelijke maatregel van onderwijsminister Plasterk. Met hulp van de Nederlandse Museumvereniging wordt de
inkomstenderving van deze maatregel enigszins gecompenseerd. Als dat leidt tot
een grotere toeloop van basisschoolleerlingen, zien wij onze inspanningen voor
toegankelijkheid en educatie in ons museum goed beloond.
Museum De Scheper (Hagen 24, 7151 CA Eibergen, tel.: 0545-471050) is open
van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Raadpleeg ook
www.descheper.Km.com.

Avhierzijdc niKsciinihoerdcrij De Vmirrcvcr luct daarvoor ecu zeihrai^en.
(folo collectie Museum De Scheper).
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Beeldbepalend aan hel begin van de Grolesiraal. hoek .1 W Hageniansliaal is hel "llel
Wapen van Eihergen" Vroeger het eafé van Woimnieesler, waar vele bnidoflen, vergaderingen en toneeluitvoeringen
werden gehouden Anno 2009 is
makelaarskantoor
Steentjes er gevestigd (collectie Johaii Bcicike)

Begin van de J if ilagiiiuiiisiiaal
(Cjioeiilosesliaat)
b'oto gemaakt vanaf de Groleslraal richting boekhandel Gellekink (Blankvoort) Links aehter de bomen was de meubelzaak van Wansmk (foto c ollec lie Museum De Sc hc'/>er)
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Een stukske Grolse Straote van omstreeks
de Tweede Wereldoorlog
De bewoners van het eerste gedeelte van de Grocnlosche Straat (nu J.W. Hagemanstraat) waren omstreeks de Tweede Wereldoorlog nagenoeg allemaal middenstanders en in bijna alle gevallen waren het winkeliers. Door de verscheidenheid aan winkels zou je kunnen zeggen dat dit deel van de 'Grolsche Straote' dé
winkelstraat van Eibergen was.
Onze plaatsgenoot Reinheid Abbink, die er opgroeide heeft de moeite genomen
om de bewoners van de straat met hun maatschappelijke activiteiten te beschrijven. Naar aanleiding van zijn herinneringen is dit artikel ontstaan.
Markante bomen
Vroeger heette onze J.W. Hagemanstraat de Groenlosche Straat (Grolse Straote).
Maar dat is lang geleden. Na de Tweede Wereldoorlog werd de straat omgedoopt tot J.W. Hagemanstraat ter nagedachtenis aan de verzetsstrijder J.W.
Hageman. In de loop van de tijd veranderde niet alleen de naam van onze straat,
maar ook de sfeer en de entourage.
Kom je nu via het helaas noodzakelijk zwaar beveiligde winkelpand van de
firma Obbink de straat in, toen werd het begin van de straat opgesierd door
markante bomen. Voor het eerste huis (toen Radio Prins) stond een grote, oude
wilde kastanjeboom aan de stoeprand. Het ernaast gelegen huis van meubelzaak
Wansink (nu Helmink) had zelfs twee van die grote lummels op de stoep staan.
In de herfst gaf dat de nodige trammelant vanwege de jeugd die met knuppeltjes
gooide naar de kastanjes. Gelukkig waren er toen nog nauwelijks auto's, maar
menig kind kreeg vanwege ongeduld zo'n knuppeltje op het hoofd. Verder werd
er nauwelijks iets beschadigd. Derk Wansink maakte er samen met zijn drie
zonen Gerrit, Henk en Johan en nog enige werknemers meubels en stoffeerde
deze. Zijn vrouw en later schoondochter Stien bestierden de winkel. In de oorlogstijd vonden de naaste buren een veilige schuilplaats in de gewelfde kelder
onder hun huis tijdens luchtaanvallen, die vooral in het laatste oorlogsjaar boven
Eibergen plaatsvonden.
Grote saamhorigheid
De saamhorigheid in het eerste deel van de Grolse Straote was groot. Zo werd er
ter gelegenheid van de bevrijding een erepoort opgericht. De hele buurt werkte
daaraan mee. Ook werden er wagens versierd voor de jaarlijkse optocht. De
bevolking gaf daarmee uiting aan haar vreugde dat er weer in vrijheid geleefd
kon worden. De onderlinge tolerantie was er belangrijk, met grote vrijheden
voor de kinderen. De erven waren nog niet zo afgebakend als nu heel vaak het
geval is. ledereen liep bij iedereen zo achter de huizen langs en door de tuinen;
vooral kinderen kenden geen grenzen. Dat was bijvoorbeeld merkbaar aan de
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\ii\u hikiuu t Uil de lillen deiUii,. I ola iieiioiiieil \<iiui/ di dioU siuuil
(foto collectie Museum De Scheper)

speelgeiegenheden in andermans tuin of aan televisie kijken in het prieeltje van
Prins, die al heel vroeg over zo'n toestel besehikte.
De ouderen werden met tante of oom aangesproken. Alleen bij Kijftenbelt was
het anders. Kijftenbelt was gewoon Kijftenbelt, maar mevrouw Kijftenbelt werd
met Juffrouw aangesproken. De familie Kijftenbelt vonden we een beetje
deftiger dan de anderen. Onder elkaar spraken de ouderen elkaar aan met de
voornaam en vanzelfsprekend was de voertaal Eibargs.
Borreltje na de binnenmarkt
Achter Prins woonde in hetzelfde huis tante Sientje (mevrouw Brendel). Ze was
huisnaaister samen met haar schoondochter Riek (later hoofd van de openbare
kleuterschool hier in het dorp). Aan de overkant stond het huis van de familie
Wormeester. Daar was een hotel-café-feestzaal en een stalling. Zondags stalden
de boeren er hun paard en koets als ze ter kerke gingen. En na de biggenmarkt
dronken ze er hun borreltje, terwijl de biggen in kratten op de stoep stonden te
wachten. De zaal in dit pand werd onder andere gebruikt voor bruiloften. Ook
kwamen hier de mensen bijeen na een begrafenis voor de 'naogrove' om de
familie te condoleren. Tijdens de naogrove werd koffie met broodjes genuttigd
en daarna werd vaak een borreltje gedronken. Tijdens de Eibargse karmisse
werd er gedanst.
Door de Grolsche Bierbrouwerij werd het bier en ook staven ijs met paard en
wagen bij Wormcester afgeleverd. In het middaguur kregen de paarden him
voerzak. liet rook er dan vaak naar urine van de paarden. En wat konden die
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./. W. Hagemanstraal, kijkend riclilin^ clc Grolcslraui (notaris Ter Braak). De eerste twee
panden links waren van kolenhoer Abhink, dan kwamen Paaiman, Wolthuis en Willemsen. Reehts op de voorgrond Garage lliohan. met vervolgens het woonhuis van lliohan,
dan kwamen Te Velthuis en de winkel v<m Kijjienhell. (foto eolleclie Museum De Seheper).
plassen...het schuimde over de straat. 'Jammer', zei opa Abbink dan, 'want daar
maken ze bier van'.
In het huis naast Wormmeester was De Beurs. Daar had het echtpaar Zuidinga
een Winkel van Sinkcl. Het was een zeer teruggetrokken stel met weinig buurtcontacten. Tegenover De Beurs woonden de enige niet-middenstanders: de familie Bartelink met grootouders en kinderen. In dit pand bevond zich de bloemenwinkel van Bloemisterij Ten Pas. Hun oudste dochter Leis beheerde de zaak
destijds.
Hlikspuit en blindemannetje
Waar recentelijk nog de winkel van Lichenwald was gevestigd, woonde
omstreeks de oorlog de familie Ter Weeme, die daar een kruidenierszaak runde.
Schoonzoon Cicrrit Roes nam samen met dochter Kaatje de winkel over en
verkocht daar toen ook glas- en aardewerk.
Schilder Willemscn woonde met vrouw, zonen en dochters aan de overkant,
-iozef had het schildersbedrijf en Maria, zijn vrouw, was verantwoordelijk voor
hun |xufumeriewinkel. De bakkerij van Ten Wolthuis grensde aan het pand van
.Iozef en Maria. Tante Hanna stond er in de winkel. Freek en zijn vader bakten er
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Rcchls (Ie winkel van Kijfteiihcll, In hel muiden de kruidenierswinkel van Trelker en in
hel derde /huid lunl f(U)iille RIelnuin een i^roenlewinkel. (/oio eolleelle Johan Baake).

ons brood, in ons gezin werd gezegd, als er eens een gat in het brood zat: "Daor
is tante Hanna deur-e-kroppene".
De overkant: de familie Rietman. Waar toen hun groentewinkel was, is nu een
restaurantje. Na het overlijden van hun vader zette eerst zoon Freek en later
Joop de zaak voort. Achterin dit pand woonde de familie Wieberdink. Hij was
koster van de gereformeerde kerk en zij hielp bij huisslachtingcn, het snijden
van kool voor zuurkool en dergelijke zaken. Hun zonen hadden een transportbedrijf.
Direct na de oorlog groeide er een flink aantal kinderen op in dit gedeelte van de
Grolse Straote. Het plein naast het markante postkantoor gebruikten de kinderen
op de zomeravonden vaak voor allerlei spelletjes als blikspuit, blindemiinneke
en verstoppertje.
Warme zomeravonden
Naast Rietman woonde Trelker. Dick runde samen met zijn moeder de kruidenierswinkel. Voor kleding en stollen ging je naar Kijftenbelt. Je kon daar ook
bovenkleding laten maken, tot trouwjurken toe. Naast de winkel van Kijftenbelt
was het woonhuis van de familie. Daarnaast, in hetzelfde pand woonde Arnold
Cremer met zijn vrouw Antje en hun twee zonen. Later woonde hier Puck lliolian met zijn gezin. Puck heette eigenlijk Gerrit. in het pand daarnaast woonden
steeds andere mensen. Je zou kunnen zeggen dat het een starterswoning was. De
voorkant werd gebruikt als garage voor de Gebr. Wieberdink.
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Wiuir nu het Hendrik Odinkplcin is. stond vroeg^er liet postkantoor. Op de aelitergrond
de kledingszaak van Zion. (foto eolleetie Museum De Seheper).

We komen aan dezelfde straatkant bij het woonhuis en de werkplaatsen van Cremer senior. Bij denier zag je geregeld boeren, die er hun paard lieten beslaan.
Achter het huis was een loods waar bonenmolentjes werden gefabriceerd, die
werden verkocht in het inpandige winkeltje.
Bij Trelker steken we de straat over en komen bij de familie Paalman, die daar
een timmerbedrijf had. Mo en Va Paalman woonden er met hun kinderen. De
zonen Jan en Bets werkten in het bedrijf. Voor hun huis lag een stapel planken.
Moesten we op een mooie voorjaarsdag de winterjas nog aan naar school, dan
verstopten we die achter de planken en haalden de jas na schooltijd weer op.
Gezellig waren de warme zomeravonden. De kinderen speelden op straat - dat
kon, want er was toch geen verkeer - en de ouders keuvelden over hun
dagelijkse beslommeringen, terwijl ze buiten op hun keukenstoelen zaten, die
tegen de muur van hun huis geleund stonden. Bij onweer was er buurtoverleg
over het al of nog niet naar bed sturen van de kinderen.
Abbink, tegenover Kijftcnbelt, was onze kolenbocr. Naast hun woonhuis stond
de koienschuur, waar de gebroeders Abbink hun bedrijf uitoefenden. Een gevelsteen van dit pand met het opschrift 'Gebr. Wennink 1866' is nu ingemetseld in
een muur bij het museum. Zie voor een foto pagina 5.
Naast deze koienschuur stond de bakkerij van Strengers. Winkel en woonhuis
lagen op de hoek met de Nieuwstraat (nu Brink). Mevrouw Strengers kwam uit
het westen. Zij sprak altijd Nederlands en was in onze ogen een stadse.
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PVe bevinden ons hier op de hoek van de Nieuwstraat en de J W Hagemanstraat Links
op de voorgrond is nog net lioekhandel Gellekink (Blankvoort) te zien. Aan de overkant
de winkel/woonhuis van bakker Strengers. Daarachter de heide panden van Abbink. De
gevelsteen van het laatste pand is bewaard gebleven, zie pagina 5 van dit boekje. In de
jaren zeventig hebhen deze panden plaatsgemaakt voor de nieuw bouw van de elec trozaak van Somsen. (foto eolleetie Museum De Scheper).
Sober bestaan met aandacht voor elkaar
Tijdens de oorlog en in de opbouwperiode erna was het leven toch wel heel
anders dan nu. De meeste mensen hadden een sober bestaan. De straat was het
speelterrein, want behalve de boeren, die met paard en wagen de melk naar de
boterfabriek brachten en de vrachtauto van Grolsch, die het café van bier
voorzag, was er nauwelijks verkeer. De luxe en het vermaak van nu was nog
volkomen onbekend. Dat maakte dat de bewoners veel meer aandacht en
waardering voor elkaar hadden. Samen werden er activiteiten ondernomen als
het versieren van de straat en een jaarlijkse busreis voor volwassenen.
Met dank aan Reinhold Abbink.
Eibergen, winter 2008

Truus en Freek Bartelink
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Wie herinnert zich nog het winkeltje van Keetje?
Keetje Meulenkamp, de
vrouw van schilder Meulenkamp, had een winkeltje
aan de Grotestraat, ongeveer
tegenover
de
vroegere
kruidenier Timmen. Dat
winkeltje stond waar nu de
Wemerdijk begint. Dat was
destijds een smal steegje
omdat het winkeltje stond
tussen het pand van schoenGrotesinuit, hoeli. Wemerdijk rond 1930. Aehler maker
de
Noldes (nu VE
grote hoorn in het midden zou het winkeltje van Wonen/Zizo Kado) en de
Keetje moeten zijn. (jhto colleetie Johan Baake). schoenwinkel van Scholten.
Die
schoenwinkel
van
Scholten was een moderne uitbouw aan een oude statige voormalige pastorie
van de rooms-katholieke kerk. Dat geheel is jaren geleden afgebroken en vervangen door wat nu de apotheek is.
Het winkeltje van Keetje was een begrip in Eibergen. Er was van alles te koop:
haarspelden, schoenveters, vliegenmeppers, muizenvallen, pannen, knikkers,
speelgoed enzovoort, enzovoort. Het winkeltje was zo tjok- en tjokvol, dat de
deur soms amper open kon. Bovendien hingen aan de binnenkant van de deur
zoveel spullen dat hij door zijn gewicht altijd heel erg over de vloer sleepte. Als
mijn moeder er wel eens iets van zei, haalde Keetje er prompt een paar dingen
af, maar na enige tijd was het weer precies hetzelfde, want ze wist gewoon niet
waar ze met al haar winkelwaar naartoe moest. Eigenlijk was het een geweldige
chaos maar Keetje kon altijd alles vinden. Als je iets elders niet kon krijgen was
het al gauw: "Ga maar naar Keetje Meulenkamp, die heeft het waarschijnlijk
wel."
Even snel een boodschap doen bij Keetje was niet mogelijk, want ze stond erop
met iedereen een uitgebreid praatje te maken. Als iemand om die reden wat langere tijd niet in de winkel was geweest dan liet ze duidelijk blijken daarover
zeer ontstemd te zijn.
Er zijn in Eibergen vast mensen, 75-plussers, die veel meer over het legendarische winkeltje van Keetje kunnen vertellen. Misschien kan de redactie dan
een uitgebreider artikel schrijven over Keetje Meulenkamp.
Delft, mei 2009

Ina Spruijt-Mast
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Kettingkastenf'abriek van Schaperclaus

Helaas ontving ik maar twee reacties op bovenstaande foto. Jan Bollen uit
Enschede denkt dat de foto begin jaren vijftig is gemaakt ter ere van een
jubileum of afscheid bij de Kettingkastenfabriek van Schaperciaus. Volgens hem
is het echtpaar in het midden, de vader en moeder van Herman en Willem
Schaperciaus die op de tweede rij staan. Aan de linkerkant herkent hij Hennie te
Hennepe uit de Kerkstraat. Naast hem wordt Himmeiberg herkent, hij was destijds de boekhouder/administrateur. Helemaal rechts boven /.ou Gcrrit Kuiperij
wel eens kunnen zijn, en derde van links in deze rij Gerrit Krebbers. Van J.C.
Wabeke kreeg ik ook de bevestiging dat er nogal wat Schiiperclausen op de foto
staan. In hel midden zit de direkteur Schaperclaus met zijn vrouw, die door de
kinderen van de Beltrumseweg Opoe Claus werd genoemd. Wabeke denkt dat
de foto rond 1950 is gemaakt in de fabriek. De vele vrouwen die in het algemeen niet zo vrolijk kijken zijn werkneemsters en komen voor een groot
gedeelte van over de grens. Het zal moeilijk worden om hiervan namen te
achterhalen. We geven de moed niet op, en denken dat er nog wel Eibergenaren
of oud-werknemers zijn, die ons kunnen helpen om ook dit zoekplaatje op te
lossen.
Reacties, graag schriftelijk of per email, naar;
J. Baake
Nieuwenhuizensiraat 5
7161 VB Neede
Email: redactiehkeCo'gmail.com
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De vlag van de gemeente Eibergen:
meer verguisd dan vergood
"Meneer, maf> ili u wat vrai>en? Wat is dat voor een vUif^ die ii daar aan de mast
heeft hani^en?" Deze vraai> werd mij in de zomer van 2008, werkend in de tuin,
vele malen i^esteld. Niet alleen door passanten van huilen Eiberj^en, maar ook
door mensen die al decennia in lüher^en wonen! Kwam de vrafiensteller uit
Eiher^en dan voli^de steevast noi^ de opmerking:"Is dit eehl de iiemeentevlaj^?
Daarop staan toch drie eieren of hen ik in de war met het i^emeenlewapen?"
Genoeg redenen om eens op z.oek te ^aan naar de herkomst van de vla^ van
onze voormalige gemeente. Dal onderzoek z.oii leren dcU liet {gemeentebestuur
twaalf jaren nodifi had om tot een vlaii te besluiten.
Voorgeschiedenis
Toen ik in april 2008 de woning aan de Mallumsc Molenweg 33 kocht, viel het
mij op dat nogal wat buren een rood-wit-blauwe, oranje of andere wimpel aan
de mast bij hun huis hadden hangen. Die andere wimpel bleek bij navraag te
verwijzen naar hun geboortestreek; het Twentse Ros, de Friese Pompeblêden. Ik
wilde niet achterblijven, maar welke vlag of wimpel te kiezen? Nu wil het geval
dat ons huis aan de Mallumsc Molenweg van 1976 tot 1988 de woning is
geweest van F.J.M. Cappetti, destijds burgemeester van de gemeente Eibergen.
Ik moet zeggen voormalige gemeente Eibergen, want de samenvoeging van de
gemeenten Borculo, Neede, Ruiuio en Eibergen had immers op 1 januari 2005
geleid tot de huidige gemeente Berkeiland. Met een geheel nieuw eigen wapen,
maar ook met een geheel nieuwe eigen vlag (alb.l). Het verhaal bij dat nieuwe
wapen en die nieuwe vlag staat in de gemecntcgids van de gemeente Berkelland
(2009, p.21).

afhd: Vlag van de geiueeute Berkelland,
vastgesteld door de gemeenteraad op
22-11-2005.

Het wapperen nu van de vlag van de
voormalige gemeente Eibergen aan
mijn mast zou een fraaie verwijzing
zijn naar de voormalige gemeente,
alsmede naar haar burgemeester
Cappetti. Als Tukker had ik natuurlijk het Twentse Ros kunnen kiezen,
maar die wimpel hing al bij de
buren. Dus het werd de vlag van de
gemeente Eibergen. "De vlag die u
heeft hangen, is volgens mij de vlag
van de Eibergse Ondernemers Vereniging". Ook dat kreeg ik te horen.
Opmerkelijk; autochtone bewoners
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van Eibergen /ouden toch bekend moeten zijn met hun lokale symbolen.'
Initiatief van buiten
Op 13 december 1961 komt bij de afdeling Algemene Zaken van de gemeente
Eibergen een brief binnen van de Fryske Akadcmy. Deze aan alle gemeenten
gestuurde brief is ondertekend door voorzitter K I. Sierksma. De Akadcmy wil
een Nederlands Vlaggenboek uitgeven en vraagt ook het gemeentebestuur van
Eibergen of het in het bezit is van een gemeentevlag en zo ja of die dan kan
worden opgenomen in het vlaggenboek. In de zestiger jaren werd het mode dat
gemeenten overgingen tot het instellen van een eigen gemeentevlag. Het college
van B&W antwoordt drie dagen later in een brief  via de afdeling Algemene
Zaken  dat de gemeente geen vlag heeft. "Wel is het de bedoelin}> een derge
lijke vlag te doen ver vaar digen. Wij verz.oeken u ons mede te delen of u ons van
advies kunt dienen over een verantwoord vlagmodel." Op de brief van Sierksma
maakt burgemeester L.H.H.R. van Wensen (19471964) met potlood de aanteke
ning "Ik hen er toch voor om een gemeentevlag te doen ver vaar digen." Ook
streekhistoricus H. Odink ontvangt een  met de hand geschreven  brief van de
chef afdeling Algemene Zaken, tevens locogemeentesecretaris A.M.J. van Wan
roij met de vraag suggesties te doen voor een vlag. Al op 23 december valt de
reactie van de Fryske Akadcmy bij de gemeente op de mat. Het verzoek is om
enkele gegevens over Eibergen op te sturen. Het college besluit op 10 januari
1962 de afbeeldingen van de wapens van Eibergen (afb.2) en Beltrum en een
boekje van Odink over de gemeente te zenden. Op 12 januari antwoordt Sierks
ma dat hij graag van advies wil dienen, "maar ik zou (■■■) in de gemeentevlag
een aantr ekkelijker symboliek willen leggen dan de simpele kippeneier en...".
Vanaf dat moment zijn over een periode van vier jaar (!) in het archief geen
stukken te vinden die handelen over een gemeentevlag. Een en ander zou ver
klaard kunnen worden uit de omstandigheid dat chef afdeling Algemene Zaken
Van Wanroij en zijn vervanger H.J. Brouwer wegens ziekte veelvuldig afwezig
zijn. Opmerkelijk is dan wel dat burgemeester Van Wensen en gemeentesecreta
ris G. Hospers geen zichtbare actie ondernemen. Een dossier als 'gemeentevlag'
had overigens op dat moment in de gemeentelijke organisatie van Eibergen veel
eerder thuisgehoord bij de afdeling Interne Zaken dan bij de afdeling Algemene
Zaken. Maar Van Wanroij zou, naar verluidt, niet graag wal uit handen geven.
Hoe het ook zij, het eerste teken van leven in het archief is een briefje van 30
december 1966 met slechts de tekst: "Heer de Leeuw, Heeft Eiher gen een
gemeentevlag? Bg." Bg. staat waarschijnlijk voor .I.H. Borgman. Deze van de
ai'dcling Financiën ai"komstige ambtenaar was vanwege zijn daadkrachtig optre
den door de nieuwe burgemeester F.J. Hermsen (19641971) tot chef van de
afdeling Algemene Zaken benoemd. Borgman trof daar een aantal niet afgeron
de dossiers aan, waaronder dat van de gemeentevlag. F.J. de Leeuw, chef afde
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ling Interne Zaken antwoordt Borgman: "Een qffïeiële i^emeentevla^ liehhen we
niet. Er lii^t noi^ wel eri^ens een - ik meen door Zion fiemaakte vlag, die echter in
z.odanige tocslcnid verkeert dat men er niet behoorlijk mee voor de dag kan
komen." Het dossier 'gemeentcvlag' wordt vanaf dat moment behandeld door de
afdeling Interne Zaken. De Leeuw^ doet het college voor zijn vergadering van
26 januari 1967 het voorstel: "Om een 'heraldisch' juiste vlag te krijgen is het
m.i. het beste hierover advies te vragen aan de Hoge Raad van Adel (...)". Het
college stuurt op 6 februari 1967 een brief naar de Hoge Raad waarin om advies
en een ontwerp wordt verzocht. Beide komen al op 2 maart 1967 binnen: "Aangezien vele vlaggen van Nederlandse gemeenten reeds zijn samengesteld uit
blauwe en gele banen en vakken, komt het de Raad voor, dat de vlag van Eibergen het beste identiek aan het wapen z.ou kunnen worden samengesteld. De
beschrijving van bedoelde vlag luidt:'vierkant, blauw, beladen met drie gele eieren, staande 2 en / ' " .
De nieuwe gemeentesecretaris I. Bottenberg (1966-1973) adviseert diezelfde
dag nog het ontwerp te bespreken in het college en ter inzage te leggen voor de
gemeenteraad.
Opnieuw initiatief van buiten
in het archief is vervolgens weer niets te vinden dat wijst op aandacht voor een vlag. Burgemeester Hermsen, zijn twee wethouders, de
gemeentesecretaris en een belangrijk deel van
het ambtenarenkorps hebben al geruime tijd
wel belangrijker zaken aan hun hoofd dan een
gemeentevlag. Eibergen moet op de schop:
grondaankopen, afbraak en vernieuwing van
de dorpskern, een nieuwe woonwijk, sportcomplex, zwembad, etc. Op 15 februari 1968
ontvangt de gemeente van de Stichting voor
Banistick en Heraldiek-^ een enquête. Alle
gemeenten wordt daarin een aantal vragen
gesteld over het gebruik van een vlag en een
ajh.2: Wapen van de gemeente
wapen. In de enveloppe voor de gemeente
Eibergen, bevestigd door de
Eibergen heeft de voorzitter van die stichting
Hoge Raad van Adel op
- KI. Sierksma! - een briefje gestopt met de
20-7-1816.
opmerking: "Op een naar uw verzoek overlegd en in kleuren uitgevoerd ontwerp mochten wij nimmer enige reactie ontvangen". Sierksma heeft in 1961 en 1962 als voorzitter van de Fryske Akademy
- de Friese afdeling van de stichting - al contact gehad met Eibergen. Chef afdeling Interne Zaken De Leeuw schrijft 25 maart 1968 terug: "Bij uw brief van 12
januari 1962 informeert u nog naar geografische of historische gegevens. Dan
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slokl de ioiIC spondenlie l en dooi ii { ) in kleinen iiiti;e\e>eid e>ntweip heb ik
nimmei iie:ien Deze ietwat merkwaardige' gang van zaken eminent e>iize
^emeentevlag, kon plaats hehhen e>mdat de amhtenaai die dit behandelde de
laatste 5 a 6 jaar wegens ziekte, slechts nu en dan ter secretarie verscheen
Hieivooi onze excuses
Siciksma vraagt drie dagen later de afdeling Inteinc Zaken met het oog op een
ontwel p vooi een vlag opnieuw om een kaïakteiistiek van bibergen De Leeuw
voor/iet Sierksma op 4 april 1968 van documentatie en de volgende karakteristiek "Overnemend landelijke gemeente, industiie hoofdzakelijk i^eyeslii^d iii
het doip I ibeii^eii Gemeente is rijk aan natuurschoon, hossen en heide ( )
Riistii>e he\olkini^ iiemoedeli/k, i/verig, maai eiu,en miliatiej en aciniteit laten
wel te wensen o\ei Intellectuele ontwikkelinm kon betei zi/n ( j ' Het komt
mi| vooi dat het maar goed is dat weinigen destijds weet hebben gehad van deze
maatvoeiing dooi De I eeuw Hoe het ook /i), de vlag is dan toch weer op de
Libeigse agenda geiaakt
Over eieren en strepen
Het besluui van de stichting laat ci geen gias over gioeien en geett op H apiil
1968 het college het advies en ontweip (atb 1) "ten iiemeente\lai' neianan de
omscluiiMini liiiell Blauw met een \eiii ? tieden ^etiapte
bioekiimdilehoek^,
met een over het midden van de vlucht'^, ter hoogte van 1/5 van de vlaghoogte 5
smalle banen afwisselend van geel en blauw " Ter motivering volgt dan "Een
^emeentevla^ nordt uit traditie ontworpen op basis van de kiemen en eventuele
symbolen \an het mcmeentewcipen Op 20 jiili IHI6 weid hibeii>en dooi de
Kroon bevestigd in het bezit van een blauw wapenschild, waarondei ? monden
eieren De kleuren geel en blauw dienen derhalve in de vlag te worden verwelkt
Zo momelijk ware het getal van 3 in ac ht te nemen Aangezien een ei-vorm moeili/k heikcnbaai is als zodcnini leent het zich \oldens de lepels dci hanisliek niet
tot verwelking in de vlag Bovendien beiust dit symbool slechts op een veikeer
de interpretatie van de plaatsnaam De meeste gemeentevlaggen van gemeenten
met het element 'berg' m de naam vertonen het daarvoor sprekende element in
de \laggekunde een meli/khenige chiehoek mei de bcisis Icings de hiock \an de
vlag In de hroekmmdilehoek woidt dooimaans een eventueel bi/zondei kenmcik
van de gemeente tot uitdiukking gebracht Aangezien uit 17e en 18e eeuw se
bionncn bekend is dat hibergen voorheen een stedelijke positie mnani. kan
dooi een licipsmewi/ze bickinm \an de zijden dei hioekmmdilehock een eemoiidi^e associatie wenden ^elemcl met de kantelen van een stadsniiiiii {hoewel
I ibeimen wel iiimmei ommuiiid zal zijn geweest, is dit een gebniikeli/ke sMiibolick) zowel als met het kaïaktei uin meer
'stedeli/ke'huizen
Er zi/n voldoende elementen aanwezim, "iii het aantal 'treden' \ast te lem^eii op
3 Gelde i land/Tw ente/Westfale n bui ^e i bc \ olkiiii;/milileiiien/\ ciple e mde n ? e ie-
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ren in wapen. Naar de Iniidi^e 'sanienlevinti' i>('lranspaneen (sic) zou men in de
i^elrapic drielioek zelfs een symboliselw heriuuerini^ aan hel openluchttheater dat op kulliireel terrein zo veel voor de }>emeenle betekent kunnen zien. Door 3
smalle i^ele banen uit de broekin^driehoek te laten verlopen over de vlucht van
de vla^ ontstaan 2 smalle blauwe hanen, voorstellende de Berkel en de Slinge.
Rond deze 2 blauwe hanen vindt men dan 3 i>ele als symbool voor de dorpen
Beltrum, Eibergen en Rekken." De 3 treden verwij/en derhalve ook naar Kamp
Hoiterhoek, de Rekkense Inrichtingen en de Eibergse bevolking /elf.
De Leeuw - inmiddels meer dan
betrokken bij dit dossier - stuurt naar
aanleiding van het advies van Sierksma het college op 23 april 1968 verheugd het concept-raadsvoorstel:
"Eindelijk is het dan zo ver dat u een
verantwoord ontwerp van een
gemeentevlag kan worden voorgelegd. (...). Als de raad in zijn vergadering van mei a.s. tot instelling van
alh.3: Vlag van de gemeente Eihergeu voldeze vlag mocht besluiten zou de
gens het advies van de Stichting voor
plechtige eerste vlaghijsing tegelijk
Banistiek en Heraldiek van 13-4-1968.
tnet de opening van het nieuwe
zwembad ('t Vinkcnnest, PR) kunnen plaats hebben." Echter: het college ervaart
het als bezwaarlijk dat de 'eieren' uit het gemeentewapen niet in de vlag terugkomen. Ook vindt het college het ontwerp erg streperig. De Leeuw weet niet
goed raad mei de afwijzing van dit toch terdege beargumenteerd ontwerp en legt
het dossier in de la. B&W en gemeentesecretaris Bottenberg lijken er 'niet wakker van te liggen". Maar ook raadsleden niet; collegestukken aangaande de vlag
hebben ter inzage van de raad gelegen. Nimmer werd naar de voortgang
gevraagd.
Op 10 mei 1969 - ruim een jaar later - informeert Sierksma nog maar eens 'hoe
de vlag erbij hangt'. De Leeuw stelt vanwege het rappel op 16 mei het college
voor om Sierksma "(...) het ontwerp in z.overre te (laten) herzien, dat rechts
boven in de hoek van het blauwe veld. 3 eieren van goud in aangepaste grootte
worden aangebracht." De Leeuw bekent "(...) ik heb de stukken even laten liggen, met de bedoeling om er later op terug te komen. Door de drukte voor andere zaken heb ik echter de gehele vlag vergeten." Het college gaat akkoord. Burgemeester Hermsen schrijft op het collegebesluit: "Mits Sierksma instemt met de
3 eieren". Een telefoontje daarop van De Leeuw naar Sierksma leert dat deze de
'eieren' wel in de vlag kan opnemen, maar dan niet rechts boven in de hoek. De
symbolen behoren volgens de banistiek zo dicht mogelijk bij de stok. Een
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poging van De Leeuw een vlag met eieren (alb.4) te ontwerpen slaagt niet echt
en hij verzoekt het college toch het eerste ontwerp van Sierksma te willen volgen. In zijn vergadering van 10 juni 1969 besluit het college dan maar dat eerste
advies van Sierksma (alb.3) na afloop van de openbare raadsvergadering van 18
juni 1969 met de raadsleden te bespreken. Het dossier leende zich blijkbaar nog
niet voor een openbare (!) bespreking. Die informele bespreking zou uiteindelijk
pas na afloop van de raad van augustus 1969 plaatsvinden. De raad wijst het
vlagontwcrp al. Omdat van een informele bespreking geen notulen worden
gemaakt, zijn de argumenten voor de afwijzing dan ook niet bekend.
Tegen deze achtergrond komt het
volgende vermakelijk over. In april
1969 verzoekt der Stadtdirektor van
Stadt Vreden de burgemeester van
liibergen de vlag van Rekken te sturen omdat uit die plaats 'die Musikkapelle Creszendia' deelneemt aan
de festiviteiten rond het 75-jarige
bestaan van 'die Kapelle der Freiw.
Feuerwehr Vreden'. De vlag kan
dan wapperen naast de vele andere
vlaggen.
Burgemeester Hermsen
ajh.4: Ontwerp van een vlag voor de
antwoordt
op
13 juni 1969 (terwijl
gemeente Eihergen, gemaakt door chef
de raad op 18 juni voor het eerst
Interne Zaken De Leeuw, mei 1969.
over de vlag zou praten): "Er is
momenteel een nieuwe vlag in ontwerp gereed, maar deze moet nog op de
fabriek gemaakt worden. Aangezien ik van mening was dat de vlag nog tijdig
voor het feest van de Feuerwehr klaar z.ou zijn, heeft de beantwoording van uw
schrijven zo lang op zich laten wachten." Burgemeester Hermsen speldt hier de
Duitse gcmeentesecrclaris maar wat op de mouw. Wordt Hermsen in zijn biografieën daadkracht toegedicht, dat geldt duidelijk niet voor de besluitvorming rond
zoiets eenvoudigs als een gemeentevlag.
Wil politiek en ambtelijk Eiber^en wel een vlaj»?
Op 7 april 1970 komt er weer een brief van Sierksma binnen: 'We horen maar
niets'. De Leeuw - ongelukkig met deze kwestie - schrijft een nota aan gemeentesecretaris Bottenberg. In augustus jl. vond de vlag weinig bijval bij de raad.
"Het gevolg is geweest dat deze zxiak in het slop is geraakt. (...). Dat men de
vlag (...) niet mooi vindt komt ook onidat men zich een gemeentevlag zonder het
gemeentewapen er in, niet goed kan voorstellen." De Leeuw volhardt en dringt
er bij de gemeentesecretaris op aan het college en de gemeenteraad toch voor te
stellen het eerste ontwerp van Sierksma (afb.3) te volgen. Hij voegt eraan toe:
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"Als de raad ini spoedig zon beslissen dan kan de nieuwe vlag misschien nog
dienst doen op de tentoonstelling G.G.125." De Leeuw doelt hier op de dan van
4 tot 12 september in Arnhem te houden tentoonstelling '125 jaar Groei in Gelderland' over landbouw en industrie. In zijn vergadering van 7 augustus 1970
besluit het college conform het ambtelijk voorstel: voor de gemeenteraadsvergadering van 14 augustus 1970 staat als stuk 26 geagendeerd 'de instelling van een
gemeentevlag'. Voor het eerst in het openbaar! in het door de notulist van die
vergadering - de heer De Leeuw! - gemaakte verslag staat: "De voorzitter |burgemeester Hermsen, PR| steil voor goed te vinden dat dit voorstel wordt aangehouden. Spreker heeft nl. gehoord dat er een gemeentevlag van Eibergen zou
zijn van omstreeks 1600. De historicus Odink zal dit onderz.oeken en tracht - op
korte termijn - een afbeelding van deze vlag ter beschikking te krijgen." De raad
gaat akkoord. Odink is destijds inderdaad op zoek gegaan, maar komt uiteindelijk niet verder. Hij schrijft in een manuscript van augustus 1970: "Nu er naast
zovele andere belangrijke dingen in ons goede Eibergen ook een vlag wordt
begeerd en reeds door deskundigen een model aan de hand is gedaan, lijkt 't ons
goed te wijzen op onze 17c ecuwse dominee-dichter Willem Sluiter die in 1671
al dichte (sic): (...).'" En dan volgt er een vierregelig gedichtje over het zwaaien
met een vaandel door de burgerjeugd. Daarna vervolgt Odink: "Ofze (het vaandel, PR) ook als gemeentevlag gebruikt werd is me onbekend, maar wel waarschijnlijk. Op 't midden van het rood-wit-blauwe dundoek was in kleuren 't
wapen van Eibergen gemaakt (...)." Hoe het ook zij, volgens de stukken in het
archief wordt nimmer meer op de veronderstelde vlag uit 1600 teruggekomen.''
Is uitstel ook afstel? Burgemeester Hermsen, gemeentesecretaris Bottenberg,
chef Interne Zaken De Leeuw, noch enig raadslid onderneemt iets. Politiek en
ambtelijk Eibergen lijkt er genoeg van te hebben. Het wachten is als voorheen
op een initiatief van buiten. Dat komt op 9 oktober 1971 wanneer de ons bekende Sierksma - sinds 1961 voor de vierde keer - vraagt naar de stand van zaken.
Op de brief in het archief staan wel de parafen van Bottenberg en De Leeuw,
maar Sierksma krijgt geen antwoord. Burgemeester Hermsen is sinds 1 juli 1971
werkzaam in Nieuwegein, wethouder H. Schiiperclaus l'unctioneeert als locoburgemeester en B. Olthof is interim-wethouder. Tot augustus 1972 zal er niets
gebeuren dat deze vanaf december 1961 slepende kwestie tot een afronding
brengt.
Een brief aan de burj»emeester
Voorzitter Sierksma van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek schrijft op 31
juli 1972 maar weer een brief. Alleen deze keer adresseert hij zijn schrijven niet
als tot dusver aan het college van B&W of aan de chef Interne Zaken, maar aan
de burgemeester van Eibergen zelf. Sierksma verzucht dat zijn stichting vele
uren in de advisering aan Eibergen heeft gestoken, maar dal hij op rappelbrieven
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/el Is geen leaelie meer
krijgt. De oj") 1 februari
1972 aangetreden hingemeester C'appetti bericht
Sierksma (via de afdeling
Interne /aken)
op 23
augustus: "Aangezien
ik
pas sedert I februari J.l.
burgenwester van l'jbergen
ben, was ik niet de door u
geschilderde
gang
van
//(•/ hesliiursccnintin van lühcrgen in de vorige eeuw.
zaken (...) niet op de hoog(/oio collectie .loluin Ihuikc).
te. In Juli I9W |moet /.ijn
augustus, l'R| en in augustus 1970 heeft de gemeenteraad gesproken over de
genieenlevlag. Beide keren kon uw ontwerp in de ogen van de raadsleden geen
genade vinden |in 1970 hield Hermsen het agendapunt 'gemeentevlag' aan, het
werd dus niet eens besproken, I'R|. De ambtenaar heeft de stukken in zijn
bureau opgeborgen. Ik betreur dit, omdat ik met u van mening ben, dat een
gemeente de beschikking over een vlag dient te hebben. Ik heb nu opdracht
gegeven deze z.aak opnieuw in B&W te brengen." Burgemeester Cappetti legt
hier schuld voor de ontstane vertraging eenzijdig neer bij ambtenaar De Leeuw.
Niet terecht; het /.ijn veel eerder het college van B&W en de gemeenteraad /elf
die maar niet konden besluiten.
Sierksma antwoordt Cappetti Iwee dagen later met gevoel voor understatement:
"Bureaus kunnen vaak oniz.ettend diepe laden hebben. (...). Hel z.al voor u derhalve ook teleurstellend zijn geweest dat u niet in uw gemeente bent verwelkomd
met uitgestoken gemeentevlaggen!" Chef De Leeuw adviseert hel college op 20
oktober 1972 als volgt: "(lelet op de afwijzende houding van de raad zou ik persoonlijk een geheel nieuw ontwerp laten maken, maar het z.ou goed kunnen dal
de huidige raad wel instemt met hetgeen al is gemaakt." Het college besluit het
eerste ontwerp van Sierksma te bespreken na ailoop van de raadsvergadering
van 31 oktober 1972. Wethouder Schiiperclaus schrijft op het besluit: "lijdensweg". Dat blijkt op 3 I oktober maar weer eens; Sierksma ontvangt een brief met
de mededeling: "Deze vergadering is echter zo ver uitgelopen dat de vlag niet
meer aan de orde is gekomen. De bespreking is nu op 7 december 1972." Tijdens het informele deel van de raadsvergadering op die decemberavond wijst de
raad het voorstel wederom af. De Hibergse bevolking blijft onbekend met deze
op een soap gelijkende geschiedenis. Zelfs het anders zo goed geïnformeerde
weekblad 'On/e Ciids' schrijft er niet over.
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Kiezen uil aciil ontwerpen
Sierksma - langzamerhand vertrouwd met het gemeentebestuur van Eibergen stuurt na overleg met De Leeuw op 16 december 1972 een geheel vernieuwd
advies. Hij legt daarbij uit welke eisen er vanuit de banisliek aan een vlag
gesteld dienen te worden. Een wapen hoort er niet in thuis. Naast hel eerder
gegeven (en door de raad al vaker - informeel - verworpen) vlagontwerp van 13
april 1968, legt hij nog een viertal nieuwe ontwerpen (aib.5) voor. Daarin zijn
nu wel 'eieren' verwerkt. Als bijna gebruikelijk rappelleert Sierksma in zijn
brief van .S februari 1973 voor de vijfde keer. Inmiddels had De Leeuw hel college op 2 februari voorzien van de vier nieuwe ontwerpen van Sierksma. Het
ambtelijk voorstel beperkt zich uiteindelijk tot twee suggesties: "/. het oorspronkelijke ontwerp, 2. het nieuwe ontwerp 4 (een hanenvUiii met op elke haan
een ei). Ter iiizci^e voor de raad en na afloop vcni de r(uulsverf^aderinii van 27
februari Ier hesprekini^." Het college neemt het voorstel over en besluit dit op
27 februari informeel met de fractievoorzitters te bespreken. Sierksma wordt
uitgenodigd om uitleg te geven.

ÏÏÏÏM
ajl>.5: Vier nieuwe vldi^onlwerpen voor de i^enweiiwruutl van lülwri^eii.

De fractievoorzitters komen er niet uit. Naar aanleiding daarvan gaan Sierksma
en De Leeuw weer aan de slag en stuurt het college de raad in maart 1973 nog
eens drie ontwerpen (zie al'b.6 als één van die drie ontwerpen) ter informele
bespreking. Maar wanneer ook die bespreking niets blijkt op te leveren, hakt het
college eindelijk de knoop door en stelt de gemeenteraad van 25 september
1973 voor de keus: "De voorkeur vcui het college gaat uit naar het oorspronkelijke ontwerp, indien dat onverhoopt niet wordt gekozen, valt de keus op het bijgevoegde nieuwe ontwerp een vlag met drie bergen in de broekz.ijde en een ei
ter hoogte van elke bergtop" (zie alb.6 voor dat alternatief). Voor het eerst sinds
1961 laten raadsleden via notulen van zich horen. Daaruit: "De heer Jasink
(PvdA) had nooit gedacht dat Eibergen nog eens met de gemeentevlag de grote
bladen zou halen, maar dat is toch gelukt. Zijn fractie kan in het voorstel van
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Dcnioc latisc he
Partij - KDP) vraagt dit punt \an de af^enda aan te houden, aangezien de heer
Olthoj (ARP/CHU) niet aanwezig is Deze heeft nl zelf een ontwerp i^emaakt en
zal hel weUuht op prijs stellen dit de laad \oot te leiden " Bmnenieestei Cappetti Viijst du \ OOI stel \an de hand 'De iieei Hiingeiink (VVD) kan ook \olle
dig met het voorstel van het college mee gaan " "De heer Haihei s (K VP) is blij
dat dit ontwerp, na vele jaren, weer m de raad is gekomen Ook zijn fuu tie staat
achter het voorstel van het collei^e " "De heer Griesen (ARP/C HU) had toch
lie\(i hel ssmhool eieien iii de \lai^ y\eet^eiie\en gezien Hij is \ooi het tweede
ontwerp " "De heei Bouwmeesters sluit zich hij de wooiden van de heei Griesen aan " "De heei J G A Reesmk (KVP) vtaagt zo breed mogelijk bekendheid
te geven aan het ontwerp ' /ondei h()oldeli|ke stemming wordt conlorm het
collegevooistei (het ooispionkeii|ke oiitweip van H apiil 1968') besloten Na
twaall |aai gesteggel - wel ol geen eieien - heelt de gemeenteiaad besloten tot
de instellnig van een gemeentevlag De pi|n van het alstand doen van de aanvankelijke wens van de laad om eieren in de vlag op te nemen, werd die avond
gesymboliseerd door /e op te eten 'On/e Gids' \An 6 oktobei 197^ sthii|lt
daaiovei "7odia het besluit u,enonien was werd de veriiadeiini> ( ) een ogenblik geschorst en kregen de raadsleden een hard gekookt en gepeld eitje, dat ze
met smaak en kennelijk zotider gewetenswroeging ojxiten

afhó- Dn was op 25-9-1973 het alternatief
voot een gemeentevlag ARP/CHU en KDP
liadcUII lu\( I dn onlweip t,vzicn

Behalve de keii/e van het vlagontweip, maakt het - dooi De Leeuw
opgestelde - raadsvoorstel melding
van nóg twee /aken
"2 hiiii>emeestei en wethouders
op te dicii^en maatregelen te nemen
dat hij 1 OOI komende gelegenheden
\lagiien volgens dit model woiden
iiiti^c stoken, gehesen en nuc v,idia
i;en
.? buii^emeeslei en wethoudei s te
machtigen een jjassend tijdstip aan
te wijzen \ooi een plechtn^e vlag
hijsmg

Een vlag, maar dan...?
Via de plaatseii|ke peis verneemt de bevolking van f^ibeigen dat de gemeenteraad heelt besloten lot het instellen van een gemeentevlag Waaiom de gemeente
een gemeentevlag wil, hoe die ei uit/iet en waaiom / o , woidt met veiteld Van
een besehri|ving als 'een \an due tieden ^etiapte broekun>dilehoek mei over het
midden \an de \liuhl
' maakt niemand /leh toeh een vooistelling Het vervolg
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staat in de B&W-nolulen van 9 oktobci 1973 de stichtmg van Sieiksma ont
vangt / ^SO vooi haai bemoeienis in de afgelopen twaalf jaren, de Hoge Raad
van Adel ontvangt hel laadsbeskiit tei kennisname'', bi| de Dokkumei Vlaggen
Centiale woidt een olleite geviaagd en middenstandeis, spoitveienigingen en
andere belanghebbenden kii|gen een buef met de vraag of / i | via de gemeente
een gemeentevlag willen aansehaften Ook besluit het eollege dat de gemeentevlag bi| bi|/ondeie gelegenheden kan woiden uitgeleend In de B&W-notulen
staat daaiovei "h \ indien een \an de lieten wetlioiideis /atii^ is, grap/e \an de s
(met III de notulen)" Bedoeld is hiei (gemeente)secretaris H T. Krajenbrink
Op de 24 oktobei veistuuide buef en op de adveitentie van 22 novembei in
'On/e Gids' (/ie al"b 7) en het 'Geldeis Stieekblad' leageren /o'n 40 belangstel
lenden Eén van de antwooidstiook|es is nog in hel aichiet bewaaid gebleven.
"12 II 197^ U nuifi voor miju iekenin{> aanschajjen I gemeentevlag
Betaling
vol^t :odia het geineentehestuui van hiheriien nuju nadelen, ten gevoli>e van het
niet toepassen van de artikelen 32 en 52 van de Bouwverordening hij de boim
vergunnin^\eileniiii^ op 06 10 1970 \ooi hel pand Cliotestiaat 29 heeft wei^^enomen Veider wens ik Biui^emeeslei Cappetti een spoediv, hei stel \an ziju :iek
te toe I Boenders, Vakkledinu
De Leeuw, die dit alles afiondt,
/al dat na|aai een /ueht van veilichting hebben geslaakt Op 6GEMEENTE EIBERGEN
12-1973 worden 56 vlaggen
besteld, "le\eiinn
^laat; noi^
Bcdnjvcn instellingen verenigingen of particuiicrin die pnjs
,((;„ „ u j«,,t yj(, (Je onbngs vastgesteld*.
\ooi januaii"
Nu moet alleen
nog de eerste vlaghi|sing woiden
gemeentevlag
gepland en dan kan het dossiei
kunnen zich hientwr opgeven bit IIL Kcmtcntesecrcfini aldtling
'gemeentevlag' dicht Ondanks
Interne Zaken Van gemccnti.vMgc zal dan voor de centrale
inkoop zorg worden gedragen
alle 'vooi/oigen' van De Leeuw
vernielden de laadsnotulen noch
Afhankelijk van het amtal bestellingen bedraa^i i i rus \ m
een vlag van 100 x 15(1 tm vin f 27 50 tot f 4
de
afleveringen van 'On/e Gids'
(>pttiv(n s v p /() «^iwndiR mojjelljk
111 1974 iets over een plechtige
ceiste vlaghijsing Ook de geinleiviewden staat mets bi| van die
a/h 7 Achi/UnHi op 22 HOMNIIH f 197> in
eeiste keei, oveiigens ook wei'Onze Guls
nig van volgende keien Fiits
Veldink. desti|ds stadhuisbode, /egt "Ik moet die vla^ natuurli/k hebben i^ehe
sen, maai ik kan t nu nut heiinneien Wel weet ik dat die >/«(,' weid uitgeleend
Maar terugbicm^en, ho maai' I ens moest ik uitzoeken waai du \huigen waien
gebleven, maai daar kreeg /e een punthoofd van. 't Was een lotzooit/e met die
vlai> " De vooimalig afdelmgschefs Geit Gossink, Henk Ruesink en Wim Stuk,
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hen naai de gemeentevlag geviaagd staat niets bi| Vooimahg wethoiidei Bait
Hemmelder weet nog wel l)c kleuren zijn blauw en mcl ken aantal bewoners
van de Klaashofwc i,' hcc jt ter geleu,cnheid \an de \ wimi,' van SOO /aar hibcii;in
in de zoniet \an 1988 zelf zo n vlag gemaakt
lan de Leeuw /oon van chef
dtdehng Inteine Zaken De Leeuw "Ik kan nu nuts hciinncien \an m spiekken
thuis o\ci een gemeentevlag In het archief van nu pi \adei ben ik evenmin iets
tegengekomen Wel heiinnci ik me dat mensen aan de Kleiashofviei^ 't stuk van
hel fielspeiel lot aan de HupseIseweg zo n \leii; hebben gemaakt en iiiti^estoken
tijdens de \iennii uin 800 jaar kihen^en Maai \erdei is du \la^ een \iijblijvende geschiedenis geweest
Je 70U toch mogen aannemen dat de gemeentevlag is gebruikt bi) bijzondere
gelegenheden zoals diicct al - op 26 lebiuaii 1974 het bezoek van de Commissaris der Koningin W 1 Geertsema aan de gemeenteraad, het groots gevierde
Bcvri|dingsteest op 'De Bi|enkamp' in 1975, het bezoek van kioonpiinses
Beatiix aan d Oranjerie m 1979, de huldiging van Annie Borckink als Olympisch schaatskampioene m tcbiuari 1980, de eerste steenlegging vooi het Centrumplan m decembei 1980 het bezoek van koningin Beatrix aan de Rekkense
Inlichtingen in 1984, de opening van het nieuwe stadhuis in 1987, het inhalen
van de nieuwe buigemcester J J M W tei Laak in 1988, de internationale zwemen touwtiekwedstnjden, etcetera' De eerste \ laghijsing - zo die er al is geweest heeft natuurlijk wel 35 jaar geleden plaatsgevonden Maai wanneei een zo gedetailleeid draaiboek als dat voor het uitbundig gevieide alschcid van buigemcester Cappetti eind mei 1988 met spieckt ovei enig gemeentelijk vlagvertoon, gemecnteambtcnaien weinig hciinncimg hebben aan hun 'dienst'vlag en
wc ons realiseren dat de gemeente Eibergen en haai vlag slechts vici jaai geleden - 31 decembei 2004 - zi]n opgehouden te bestaan dan hoeven wc ons niet
veel illusies te maken ovei het gcbiuik van de gemeentevlag in ieder geval niet
over de uitstraling ervan Het enige teken van het bestaan van een gemeentevlag
dat in die eerste jaren na de aanschaf ei van in de geraadpleegde bronnen weid
ojigemcikt betrof een koit beiicht|e in 'Onze Gids'van 11-4-1974 "Afgele>pen
zaterdag hield het hestiim van Spoitclub tihergen een receptie ter gelegenheid
van het kampioenschap van het eerste elftal ( ) Burgemeester Cappetti bood
een gemeentevlag van dusdanige afmetingen aan die past hij een grote kaïnpi
oen ' Herman Schcpeis giondlcgger van het Museum De Schepei, kennei toch
van Eibeigen hen i>eiiieenle\kni was liiei nol done een line i^exal 0\eibe>dig En een pioloeol hoe met dat dinii om te v,aan was et ook niet Hoewei de
stichting van Sierksma met het ontwerp ook een vlagprotocol had meegestuurd,
IS van een dergelijk voorschiitt indeidaad niets gebleken Nee, de gemeentevlag
IS in Libeigen geen bindend symbool geweest
Of zou het laatste stukje van de Klaashofweg een uitzondering vormen op deze
teleurstellende conclusie' Bewoners die zelf een gemeentevlag in elkaar zetten.
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moeten toch wel iets hebben
met dat symbool! In het
voorjaar van 1988 had de
gemeente alle inwoners van
Eibergen opgeroepen hun
straten vanwege de viering
van 800 Jaar Eibergen een
feestelijke aanblik te geven.
'^('>gc"il<^ ^ijn het de bewo-

^ l i l ' Wk'è^-^^^
Saaltink geweest die met het
afh.8: Sinds /9<S'(S' hangt de buurtvereniging Klaas-"'*
^ I H É voorstel kwamen om 'hun'
hofweg in Eihergen tijdens haar jaarlijkse buurtr "^
Klaashofweg te versieren
feest de gemeentevlag uit. (foto H.A. Wilderink).
f
I met
de
gcmeentevlag
(at'b.S). Putman voerde in
die tijd in ieder geval veel
overleg met de gemeente
vanwege zijn voorzitterschap van de 'Commissie afscheid burgemeester Cappctti'. "Een aantal dames
van de Klaashofweg heeft vervolgens lappen gele en blauwe stof bij 'de KTV'
gekocht. Daarvan hebben wijzelf gemeentevlaggen gemaakt." De activiteiten
bleken dermate aan te slaan dat maar meteen een buurtvereniging werd opgericht. "Sindsdien is het de gewoonte dat tijdens het jaarlijkse buurtfeest op de
derde zaterdag van juni, dit jaar 20 juni, de gemeentevlag wordt uitgestoken.
Deze vlag gaat ook wel uit bij een huwelijksfeest of een geboorte. En ... wanneer je
verhuist,
laat je de vlag achter voor de nieuwe bewoners!" OpmerWat
leert
ons ditdan
verhaal?
kelijk
te constateren
de bindende
kan en
worIn
iederis geval
brengt ditdat
verhaal
ons op werking
de hoogtevan
vaneen
de gemeentevlag
kleuren, de vorm
de
den
overgenomen
betekenis
van de door
vlag een
van buurtvereniging.
de voormalige gemeente Eibergen. Maar wat veel
meer overblijft als herinnering, is de toch wel bijzondere wijze waarop die vlag
bestuurlijk tot stand is gekomen: opeenvolgende colleges van B&W die geheel
andere prioriteiten hebben dan een vlag, ambtenaren die jarenlang niet naar het
dossier 'vlag' omkijken, raadsleden die al die tijd evenmin vragen stellen - terwijl zij toch een controlerende taak hebben - en een bevolking die niets te horen
krijgt. Dat de gemeente Eibergen in de periode 1973-2005 (32 jaar!) naast het al
langere tijd bestaande wapen desondanks in het bezit is geweest van een eigen
vlag is het gevolg van de inspanningen van - de buitenstaander - voorzitter
Sierksma van de landelijke Stichting voor Banistiek en Heraldiek en de eigen
ambtenaar De Leeuw. Hoe te waarderen ook, de semcentevlag is bestuurders en
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ajh.9: De vla}; van de Eibergse Ondernemers
Vereniging, vastgesteld medio 2000.

inwoners van Eibergen in feite
opgedrongen. Anderzijds hebben
die bestuurders ook niets ondernomen om de vlag in de lokale
gemeenschap tot leven te laten
komen. En wanneer een symbool
geen 'dragers' heeft, verdwijnt de
(uit)werking ervan. Met het wapen
had men hier veel meer binding.
Ware het wellicht dan toch niet verstandiger geweest om in de
gemeentevlag het wapen en of de
'eieren' op te nemen? Dan maar
niet geluisterd naar deskundigen.

Maar hoe zit het nu met die vlag van de Eibergse Ondernemers Vereniging
(EOV)? Wel, medio 2000 stelde de toenmalige voorzitter van de EOV, mevrouw
Geesje Gossink-van Enk, voor om een eigen ondernemersvlag afgeleid van de
gemeentevlag in te stellen (afb.9). Die vlag heeft twee gelijke banen. De bovenste baan is blauw, de onderste geel. Maar als Achterhoekers 'jao jao' zeggen,
dan weet je dat ze er geen zin in hebben. En dat bleek te kloppen. De EO V-vlag
werd (ook al) geen succes. De laatste keer dat na lange tijd de vlag weer eens
werd uitgehangen, was vanwege
het overlijden in 2007 van bakker
Bennie Hengeveld, oud-bestuurslid
van de EOV. Uit de mond van een
bij de EOV aangesloten winkelier
werd de verzuchting opgetekend:
"Er moet er hier eerst een dood
gaan, willen ze de vlag - en dan
nog halfstok - uithangen."

afh.10: De Eibergse geiiia nic i mf, nimo
2009 - herkend! (foto E.P. Rutgers).

Eibergen, juni 2009

Werd de gemeentevlag van Eibergen tot dusver niet gekend, op dit
moment wappert hij - door dit verhaal nu wel herkend - aan de mast
van het voormalige huis (zie
afb.10) van een van Eibergens
meest gewaardeerde burgemeesters.
Symbolischer kan het haast niet.
Peter Rutgers
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Streekarchivariaat Regio Achterhoek (Doetinchem), Gemeentewapen en -vlag
van de gemeente Eihergen, 1961 -1973, inv.nr. 2581.
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Interviews
Met de volgende personen uit Eibergen werden vraaggesprekken gevoerd:
H.G. Gossink, G. Gossink-van Enk, B. Hemmelder, J. de Leeuw, H.M. Roos-te
Raa, H.W. Ruesink, H.G. Schepers, W.L.F.M. Strik, F. Veldink, G.J. VeldinkPlciter en enkele bewoners van de Klaashofweg.
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Voetnoten
1 Ik dank Leo van Dijk in Eibergen voor zijn bereidheid een eerdere versie van
dit artikel te willen lezen en voor de informatie en de suggesties die hij mij
vervolgens gaf.
2 Deze ambtenaar blijkt over veel belangstelling voor de lokale historie te
beschikken. Op zijn naam zullen later enkele publicaties over Eibergen verschijnen.
3 Banistiek is de leer van een vlagontwerp, heraldiek is de leer van een wapenontwerp.
4 Broek: het naar de mast gekeerde - dus linker - deel van een vlag.
5 Vlucht: het van de mast gekeerde - dus rechter - deel van een vlag.
6 In het Staring Instituut in Doetinchem bevindt zich de aantekening van üdink
uit 1970 als het manuscript 254 'Op zoek naar een vlag'. Overigens werd
Odink door de gemeente ook al in 1961 benaderd om mee te denken over een
gcmeenlevlag. Maar ook toen leverde dat niets op.
7 Wordt een gemeentewapen vastgesteld door de Hoge Raad van Adel, de vaststelling van een gemeentevlag en het gebruik ervan zijn een autonome aangelegenheid van de gemeenteraad.
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Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde
Eindeli|k is het er, het Handboek Nedeisaksische Taal- en Letterkunde, veischenen in 2008 bij Van Goicum, Assen Het is niet goedkoop (+ € 60) maai heel
mteressant voor mensen met taalkundige belangstelling die meei willen weten
ovei ons Achteihoeks als taal Met dit boek woidt aangetoond, dat het Saksisch
meei is dan slechts een dialect Het is een taal met een eigen grammatica
(taalleer) en liteiatuur (gedichten, proza)
Het boek schetst de ontwikkeling van het Nedersaksisch taalgebied, de
geschiedenis van de Nedersaksische taalkunde en behandelt de klank en voimleeren de wooidenschat in het Oostnedeilandse landschap tot 1800
Er woidt een talige beschiijving gegeven van vijt legio's Gioningen, Stellingwerf, Drente, Overijssel en Geldeiland Gelderland wordt veideeld in Gelderland ten westen van den IJssel en de Achterhoek
De taalkunde van de Achtei hoek woidt behandeld door Lex Schaars en de
Achterhoekse liteiatuur dooi Henk Kiosenbimk En dat hoeft met te verwon
deren Lex Schaars promoveerde m 1977 op een proefschrift over agrarische terminologie in Oost-Gelderland en is sinds 1980 bi| het Staling Instituut de centrale figuui bi| de samenstelling van het WALD, Woordenboek van de Achterhoekse en Liemeise Dialecten en de WALD-spelling, die gelukkig steeds meei
ingang vindt Jammer, dat hij bij de liteiatuuropgave wel 't boek "n Spierken
Zuver Grols" éen van de telgen van 't WALD noemt en met "'t Eibargs Plat op
de Riege" van Ben Weeink
Henk Kiosenbiink heelt als schii|ver en dichter zijn spoien zeker veidiend en
geeft er telkens weer bli)k van dat hi| de Achterhoekse literatuur als geen andei
kent Zelf schiijlt hi) dat hi| als dichtei geïnspireerd is dooi Genit Odink
(pseudoniem De Holtei)
Geuit Odink neemt onder de Achterhoekse dichters een bijzondere plaats in Tot
dan toe waien de Achterhoekse gedichten meestal vertellingen op ripn Odink
was geinspiiecid dooi Geuit Achteiberg, die lange tijd woonde op de Hoonte
onder Neede Odink probceide in /i|n gedichten zi)n gevoelens te verwooidcn
Ze zijn vaak origineel van inhoud en bcieiken qua taal in klank en vorm een li
teraii niveau Als bewi)s, dat 't Achterhoeks zich leent vooi modeine poëzie
voeide Henk Kiosenbiink diveise keren het gedicht Naamloos Volk van De Hol
tei aan en hi| doet dat ook in dit boek
Naamloos Volk
Zo k aliens misschien eenzaam was,
velaoten en allene
Zo was dat in de grote stad,
Waoi t lae\ en is te zene,
Waoi t bast \an t \olk
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waor V schöfen je}i (J(iai>l)
en 't volk van 't volk ne slinger leg. (legt)
Daor veuln ik mien allene.
En ik heb t'r niks ezene.
Of toch! Ik zag een grove gaon.
Een zwatten wagen joog ze nao.
Ik hleve staon, den doden eer
En haoge't heufheel efkes neer.
Ton waarn ze vot en z.ag ik weer
't Naamloos volk- mevrouw, meneer!
Henk Krosenbrink schreef zelf in zijn gedichten vooral over liefde en dood. Hij
gaf in 1975 een bundeltje uit "Holten Letters", waaruit onderstaand gedichtje is
genomen.
Dreume
Dreume bunt bedrog
Vandage he 'k z.e
As kaf
Oet de warkelijkheid Ezoch. (gez.ocht)
Maor toch,
Mien deerntjen,
Dreume wi 'j
Vanaovend nog'/
Het Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde is een verrijking op taalgebied. Het is geschreven in het Nederlands en dus voor elke Nederlander toegankelijk en niet alleen bedoeld voor hen, die een regiotaai als voertaal hebben.
Het is niet moeilijk leesbaar, al komen er enkele taalkundige termen in voor.
Sommigen denken misschien, dat het mosterd na de maaltijd is. Het dialect gaat
immers meer en meer verloren. Maar, als ik in de supermarkt hoor hoeveel
jonge mannen en vrouwen nog Achterhoeks spreken met elkaar, dan is het
dialect nog lang niet uit de samenleving verdwenen. Dus moeten we ook blijven
schrijven in het Achterhoeks. Gelukkig gebeurt dat ook. Van tijd tot tijd worden
we verrast door boekjes in het Achterhoeks van Dick Bartelink, D.J. ten
Hoopen, Hans Keuper en andere schrijvers uit de Achterhoek.
Eibergen, januari 2009

Hennie Wesselink

Handboek Nedersaksisclw Taal- en Letterkunde. Redactie: Henk Bloemhof. Jiirjen van
der Kooi, Hermann Nielmum en Siemon Reker. Eindredactie: Jiirjen van der Kooi
Uitgave 20ÜH Koninklijke Van Gorcum Assen ISBN 97<S' 90 232 4329 8
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Ons Zoekplaatje

Van 1 lany Dulc kreeg ik dc afgelopen maand een aantal foto's met dc vraag of
ik er wat mee kon doen. Hij dacht zelf dat het foto's uit Beltrum en Eibergen
waren. Eén ervan gebruiken we nu als Ons Zoekplaatje. Het gaat hier om een
groepsfoto van een groot aantal mannen met een drietal pastoors. Helaas geeft
de achterkant ons geen enkele informatie, zodat we een beroep zullen moeten
doen op onze lezers.
- Wie kent één of meerdere personen?
- Waar en wanneer is deze foto gemaakt?
- Kan iemand iets meer over dit gezelschap vertellen?
Reacties, graag schriftelijk of per email, zijn welkom bij:
J. Baake
Nieuwenhuizenstraat 5
7161VBNeede
Email: redactiehke@gmail.com
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Herinneringen aan de Holterhoekse toneelvereniging
De Wihadijo's
Een niet volledig kasboek, een foto en een hoofd vol herinneringen zijn voor mij
al jarenlang de basis van een plan om nog eens wat van deze roemruchte
toneelvereniging vast te leggen, voordat zij die er bij waren allen 'uit de tijd geraakt' zijn. De tijd begint nu bijna te dringen, vandaar.
Het moet in de donkere tijd in 1943 van de Tweede Wereldoorlog zijn geweest,
dat mijn broer Johan Bollen en zijn vriend en buurjongen Jo Bongers het plan
opvatten een toneelclub te beginnen. Papieren uit die tijd zijn op een of andere
manier, ook door verhuizingen, helemaal zoekgeraakt, dus juiste data en andere
eerste wapenfeiten kan ik niet oplepelen. Zonder meisjes kun je echter geen
toneel spelen en zodoende kun je ook de buurmeisjes Willemien Huls en Hanna
Slotboom alsmede mijn zus Dini Bollen tot de oprichters rekenen. De goed
bekkende naam was afgeleid van de eerste twee letters van alle voornamen, dus
Wi van Willemien, ha van Hanna, di van Dini en jo's van de beide jongens Jo en
Johan. Ook na zoveel tijd vind ik dit nog steeds een vondst.
De begintijd
Het hele gebeuren speelde zich dicht in mijn nabijheid af, maar van de eerste
jaren kan ik me heel weinig herinneren, omdat ik nog te jong was om lid van
deze toneelclub te zijn. Het door timmerman Herman Krajenbrink uit Hupsel
gebouwde toneel was demontabel, omdat het op verschillende plaatsen gebruikt
werd, bijvoorbeeld op een boerendeel; dit laatste was zeker afgekeken van de
toneelvereniging van 't Loo, die ook op een boerendeel speelde. In de eerste tijd
ging het om allerlei sketchjes, voordrachten, en dergelijke. Daarvan herinner ik
me nog een door Jo Bongers met veel verve voorgedragen gedicht met de beginregels: "Wat zijn er toch veel mottige neuzen in ons land, zowel binnen als
buiten de grenzen" en wat er verder volgde en een dialect-stukje "Laot'n keurn,
mot gebeurn" betrekking hebbend op huisslachtkeuringen. Ook staat me nog bij,
dat er rond het eind van de bezetting bij ons thuis op de boerendeel een uitvoering was en dat de nog niet gevaar lopende jongens qua leeftijd, beurtelings
buiten op de zandweg op de uitkijk stonden, omdat zich onder de toeschouwers
ook onderduikers bevonden. Naar mijn gevoel was ook uit die tijd de bekende
opera comique Eulalia een stuk uit het Wihadijo-repertoire; ik kan er nu nog een
aardig stukje uit zingen.
Het repertoire
In de loop van hun bestaan hebben de Wihadijo's - voorzover nog kon worden
nagegaan - in totaal vijf stukken ingestudeerd en opgevoerd en dat dus in een
periode van circa zes jaar van 1943 tot 1949.
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Het ging om:
1945 - Schuur aan de grens
1946 - Huis vol Herrie
1947-Wilde Rozen
1948 - Trouwen is niet gemakkelijk
1948 - De geest van de Olmenhoeve
Naar schatting zijn er in totaal circa 25 uitvoeringen geweest, waarvan ik er in
eerder genoemd kasboek zeventien heb teruggevonden. Schuur aan de grens
werd een onbekend aantal keren opgevoerd; Huis vol Herrie: 6 keer, waarvan
twee keer in Hupsel, verder Holterhoek, Rekken, Haarlo en Eibergen; Wilde
Rozen: 3 keer, in Holterhoek, Hupsel en Meddo; Trouwen is niet gemakkelijk: 3
keer, in Hupsel, Holterhoek en Haarlo; De geest van de Olmenhoeve: 5 keer,
twee keer in Hupsel, verder in Holterhoek, Meddo en Haarlo.
Leiding en regie
Voor zover ik mij kan herinneren speelden mijn broer Johan en Jo de hoofdrol in
de toneelclub De Wihadijo's. Zij bepaalden welk stuk er in studie werd
genomen. Bij het dagelijks reilen en zeilen had Johan de zakelijke touwtjes in
handen en deed Jo in de begintijd de regie. Omdat er op verschillende plaatsen
werd gespeeld met een demontabel toneel, was er nogal wat te regelen. Zo belde
Johan mij tussen de middag eens op bij de leerfabriek van Prakke in Eibergen,
waar ik werkte. In de middagpauze was de telefoon naar het woonhuis van
'meneer Jan' doorgeschakeld. Toen meneer Jan opnam, dacht Johan dat ik een
grapje maakte en mij als meneer Jan voordeed. Het leidde bijna tot een hilarisch
misverstand.
Jo Bongers kon goed leren en was als oudste van een kinderrijk rooms-katholiek
gezin voorbestemd priester te worden. Voordien of intussen had hij eens gewerkt bij een slager (Averdijk?) in Haaksbergen; zijn priester-opleiding begon
hij op het seminarie te Megen, maar die werd afgebroken door de intussen uitgebroken oorlog. Hij onderhield in deze tijd goede contacten met de bekende professor R. Casimir -een van de grootste pedagogen uit de 2()-ste eeuw in ons
land- die aan de Vredenseweg dicht bij De Goede Hoop woonde. Door zijn uitgebreidere opleiding wist Jo meer van literatuur en aanverwante schone kunsten, inclusief het toneel en dus was hij de aangewezen man om de Holterhoekse
jongelui in te wijden en vertrouwd te maken met de angels en voetklemmen van
de schone toneelkunst. Hij deed dat met verve en nam ook zelf wel eens een rol
voor zijn rekening. Als onderwijzer is hij omstreeks 1947 verhuisd naar
Kesteren in de Betuwe, waar we met de hele club per bus op bezoek zijn
geweest en wat had Jo daar ook weer opgericht? Juist, een toneelclub.
Belastingvrij een nieuwe auto
Strubbelingen in de club bleven De Wihadijo's niet bespaard en het moet er wel
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De Wiluidijo's. l-'olo i^ciiKiakl in de wiiilcr van 1945/46 door h'olo Krol Ie Eihen^en.
AelUcrste rij v.l.n.r: Gerril te Stroele. Jo Bonkers, Wim Simmelink. Willy Bootsma,
Gerda Ie Brake, .lohaii Bollen, /lernuni Kracuenhrink en Berliis Forkink.
Voorste rij v.l.n.r.: ./an Lensink, Mina Simmelink. Willemien Huls. .lohan l.lsendoorn,
llanna Slotboom. Dini Bollen en .Jan Bollen, (foto eolleetie Henk Bollen).

eens heftig aan toegegaan zijn. Argumenten en tegenargumenten werden op
papier gezet en als je dat in het licht van de tegenwoordige moderne hulpmiddelen bekijkt, ging het op een heel primitieve manier, op dun doorslagpapier en
dikwijls nog geschreven met een vulpen; balpennen waren nog niet tot ons
doorgedrongen. Nog weer later ging Jo als onderwijzer naar West-lndië en
leerde daarvoor de taal het Papiamento. Toen hij later eens met verloi' kwam,
staat me voor de geest, dat hij in Parijs belastingvrij een nieuwe auto kocht
waardoor hij nog verder in on/e achting steeg. Intussen getrouwd en naar
Nederland teruggekeerd en vader van niet weinig kinderen, is hij op vrij jonge
leeftijd overleden. Aan hem zou met gemak een heel verhaal gewijd kunnen
worden, zo'n interessante man was hij. Johan Bollen kwam in de wereld van de
landbouwcoöperatie terecht en bleef deze branche zijn hele leven toegewijd. Net
zo trouw bleef hij aan De Wihadijo's, waarvan hij op 1 augustus 1949 afscheid
nam met een korte eindbalans.
Oecumene avant la lettre
Onze buurtschap Holterhoek kon destijds als rooms-katholiek worden aangemerkt, maar er waren ook kinderen die naar de christelijke Willem Sluiterschool
gingen en naar de Openbare ^School, zoals wij in het vrij talrijke Bollen-gezin.
De Wihadijo's waren gemengd, maar daar werd geen punt van gemaakt.
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Willemiens vader Chris Huls -van zeer goede rk-huize- stelde een schoongemaakt en leeg kippenhok als repetitieruimte beschikbaar en zorgde ervoor dat de
kachel brandde als de spelers 's avonds kwamen oelcnen. Intussen was er in een
ander deel van de Holterhoek nog een toneelclub opgericht met uitsluitend jongens en een van de eerste uitvoeringen, ook op een deel, werd door een Wihadijo-afvaardiging bezocht. De uitvoering werd geopend door de geestelijk
adviseur, een kapelaan uit Eibergen, die De Wihadijo's erop wees dat het
absoluut ongepast was dat jongens en meisjes achter het toneel zich in eikaars
bijzijn verkleedden. Wim Simmelink, onze voorzitter destijds, gat' de kapelaan
terstond antwoord door erop te wijzen dat men zich daarover geen zorgen
hoefde te maken; ik zie de kapelaan nog heftig van kleur verschieten! Ook Chris
Huls schijnt door de geestelijkheid op deze onduldbare toestand gewezen te zijn
maar naar verluidt heeft hij de woordvoerder over dit onderwerp resoluut de
deur gewezen.
Van de vijftien leden op de foto weet ik zeker dat er vijf rooms-katholiek waren
en negen protestant, maar zoals gezegd, nooit heb ik gemerkt dat dit in het
verenigingsleven voelbaar was en nu, na zestig jaar vind ik deze vereniging nog
steeds een sprekend voorbeeld van oecumene avant la lettre.
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Financiën
Het is misschien aardig om
met de ogen van nu eens te
kijken naar de financiën van
bijvoorbeeld 1948. De uitvoeringen brachten gemiddeld
zo'n ƒ 80,- per keer op, met
uitschieters naar boven en
beneden, zoals de uitvoering
bij Ellenkamp in Haario op
zondag
8 februari
van
f 102,50 en van nog geen
ƒ 60,- op 14 augustus bij de
familie Wisselink in Hupsel.
Voor elke uitvoering moest
ƒ 15,- auteursrechten aan de
N.A.T.U. (Nederlandse Amateur Toneel Unie) betaald worden. Als toneelclub diende je
ook lid van deze NATU te zijn
en dat kostte niet minder dan
ƒ 12,50 per halfjaar. Om de
club draaiende te houden, ver-
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strekten verschillende leden een voorschol van /' 40,- en dat bedrag werd na verloop van tijd terugbetaald, zoals blijkt uit het kasboek. De Wihadijo-leden zijn
er niet rijk van geworden, maar wellicht is het ple/ier en genoegen aan het
toneel spelen misschien wel omgekeerd evenredig gioot geweest. Wal een verschil met nu, als er voor een musical-ticket 6" 80,- neergeteld moet worden!
Uit het kasboek blijkt ook dat er op 30 oktober 1947 ƒ 5,- werd gegeven voor
een Niwin-Kerstpakkct, voorde Nederlandse militairen in Indic.
Voorde uitvoering van "Wilde Ro/en" op 27 april 1947 in Meddo moest / ,50,75
aan vermakelijkheidsbelasting betaald worden. De kaartjes voor de Wihadijovoorstellingen waren niet duur, want er werd een vrijkaartje a / 1,- verstrekt
voor de huur van een marinepak. Voor 'Huis vol Herrie' bij /aal Kroncman in
Eibergen op 18 februari 1947 werd ƒ 2,50 betaald aan de dorpsomroeper Te
Nijenhuis; de toeloop had beter kunnen zijn wat onder meer kwam omdat op die
dag prinses Marijke (Christina) werd geboren. In het kasboek heb ik nergens
contributie-betalingen van de leden kunnen vinden. Mogelijk hebben /e het
gelapt de club met de opbrengsten van de uitvoeringen op de been te houden.
Over 1946 werd /' 25,- aan huur voor het kippenhok betaald plus ƒ 4,- voor
licht. Hel demontabele toneel moest ook steeds verplaatst worden. Op 25
november 1946 werd aan Chris Huls en Bernhard Overkamp /' 8,50 betaald
voor het transport van Holterhoek naar Rekken. Aan drukwerk -nu zouden dat
pr-kosten zijn- werd ook het nodige besteed. Voor zeshonderd programma's
geleverd door Instituut Pitman in Eibergen, werd ƒ 10,25 neergeteld.
De geest van de Olmenhoeve
Dit was het laatste grote stuk van het repertoire, waarin ik zelf ook meespeelde.
Als m'n geheugen me niet bedriegt, was het een niet al te kleine rol, van een of
ander wat mallotig mannetje. In maart 1948 werd met repeteren begonnen en tot
de generale op woensdag 1 augustus 1948 waren er zestien repetities nodig. De
uitvoeringen waren op 12 en 14 augustus, de eerste keer voor het Buurtfeestcomité van Hupsel en vervolgens voor eigen rekening, op de deel van de
boerderij van de familie Wisselink. Vooraf moest het toneel worden opgebouwd
en naderhand weer opgeborgen bij café Haak & Hoek van de familie Stevering
(Zwarte Jan). Met uitzondering van de vrijdag waren we die hele week in augustus elke avond in touw voor on/e club. Ik wil er alleen maar mee aangeven dat
een voorstelling maar niet /o uit de lucht kwam vallen, en dat dit alles naast een
volle dagtaak gebeuren moest.
Het einde
Het kasboek geeft voor het jaar 1949 nagenoeg geen activiteiten weer. Mijn
broer Johan vermeldt per 1 augustus 1949 een heel korte balans en dat moet het
einde van De Wihadijo's zijn geweest. De animo was sterk teruggelopen en
diverse leden waren verhuisd of anderszins uit de Holterhoek verdwenen. Dit is
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ook de loop van de dingen, die gebeuren en die eindig zijn. De club moet ook
een soort clublied gehad hebben en iets is daarvan nog bewaard gebleven.
Wihaclijo is onze miaiu
Vol werklust zijn wij leden
Wij willen onze krachten saam
Aan levensvreugd besteden.
Ons werk is slechts daaraan gewijd
Om optimist te zijn in deze tijd !
Hoewel er nog wei meer over de club te vertellen zou zijn geweest, lijkt me dit
een goed besluit. Intussen vlei ik me met de hoop, dat door deze herinneringen
er nog iets meer dan alleen de naam De Wihadijo's voor de toekomst bewaard
mag blijven.
Holterhoek, mei 2009

Henk Bollen
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Scheppels Mankzaod
Eers effen wat de veurige kere in de wanne is blieven liggen waegens plaatsgebrek.
Um te beginnen 'n paar losse gezegdes.
Noo mo'k gauw naor hoes, anders bunt de eerpele kold en 't wief heet.
Hie krabt zich, woor 't 'm neet jokt. (Hij voelt zich bekocht?).
Dat slot as een tange op een varken. (Slaat nergens op).
Den hef ok weinig gat in de bokse. (Een mager kontje).
Den is Hink oct de kloeten ewassen. (Flink gegroeid).
Wat een vervaclenden poetzak is dat.
Zo mo-j der wei met an, a-j wieter wilt kommen.
Anlegj»en
Dit woord hef volle betekenissen.
Een schip legt an in de haven,
"Ik moet effen 't kind anieggen", zei de mooder en toen gaf ze 't kind de borste.
"Ik zol geerne met Marietjen van den Elshorst willen gaon, maor ik komme
nooit in eur gezelschap. Hoe leg ik dat an?"( Hoe pak ik dat an?)
A"j dat huus wilt kopen, zö-j wal een adegen cent motten anieggen. (Uitgeven).
't Anieggen met (intensief omgaan met, vol overgave).
Ik waarschouw oe, leg oe neet met die leu an, ie komt er met op 't verkeerde
pad. Veurda'j 't wet, bu'j ow spaorcenten kwiet.
Wie zien geld wil zien verstoeven, mot 't anieggen m e t . . . en doeven.
Ik hebbc een rondvraog ehoiien um der achter te kommen, wat er op de stippeltjcs mot staon. De variatie is groot. In Wintcrswiek nuumt Henk Krosenbrink
"jagen" of ok wal "vissen". Rikic Schepers deed mie 't volgende an de hand:
"Wie zien geld wil zien verstoeven, mot doen in tabak en doeven". En Els Wantia von op internet in 't
Nederlands: "Wie zijn
geld wil zien verstuiven,
moet tabak kopen of
duiven." Dat liekt op
mekare.
En Jo Wabeke heurn van
een antal kennissen oet
Eibergen: "vrouwleu en
doeven."
En dat laatste sprek mie
Mol 't anlc<igc'n met. . . cii docvcii. (joio llciii Itaiitla).
an. In 't oorspronkelijke
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sprekwoord steet 't werkwooid" 't anieggen met" En dat betekent 'Vich vol
aovergave met tied en geld bezig hollen met" en dat is meer dan kopen of "doon
in" Docvcn kopen dat ging nog wal, maor doeven hollen was een luxe, dure
lietliebben je En 't anieggen met vrouwen was ok niet vn-jblievend Getrouwd
waezen was duur Een vri-jgezel was goedkoper oet Maor de passie maken, dat
de mansleu 't altied weci met de viouwleu anleien, die nogal es de name hadden, dat /e met met geld konnen ummegaon Dus Wie zien geld wil /len verstoeven, mot 't anieggen met vrouwleu en doeven
Afleggen
Den keeil is /o stark, tegen den mo'| 't altied afleggen
Ik doe dit wark met meer, 't is zo zwaor, i'j legt 't ei gewoon bie af (Uitgeput
raken)
At iemand estorven was, wodden e deui de naoste buurn afelegd Hee kreeg dan
't (ver) hcnnckleed (doodskleed) an
Gatpapier, kaktonne, poepdeu/e, huusken
In mien kindeijoorn hadde wi-j gin waterleiding in hoes en in schole en dus gin
toilet met wateispuling (WC) De meeste huuzc hadden een plee Dat was
anvankelek met meei as een tonne met een planke dei aoveihen en in 't midden
daorvan een gat met deksel Daor ko-) op gaon /itten Toiletpapiei was der neet
Op den planke lei een stapeltjen gatpapiei Dat waren stukskes uutgeknipt
krantenpapier Daor ko') 't gat met afvaegen Zo'n tonne (of tunneken) ston
argens in 't athterhoes in 't washoes en at e zowat vol was mos e leuge eschept
wodden, of met een paar mansleu naor boeten edragen worden en door op den
mesthoop egooid Veui 1900 ston 't er in 't achterhoes neet bes veur met de
hygiene Vake ston de plee in een bouwsel (huusken) boeten 't hoes Azze wi=j
naor de plee mossen, zeie wi-| Ik mot elfen naoi 't huusken" In Zuud Afrika
heit het toilet nog altied "kleinhuis" Huze van nao 1920 hadden al een plee (
huusken) binnenshuus die op een gierputte was aneslotten Zo'n putte hooven
maor een of twee keer in 't joor leug emaakt te worden Dat ging met een
aleschepper en een aaltonne op de kruwagen De meeste huze op 't platteland
hadden wel een hof, wooi de stiont uutestreuid kon worden 't Mos 't liefste
gebeurn, at er raegen op komst was Dan stonk 't neet zo lange
Van de trappe vallen
"Bu I van de tiappc evallen"^ Dat wodden mi-| evraogd, ton ik van de kapper
weei kwammc Hie had mi ) de heuie wat arg koit ekmpt Ik wette niet, hoe dit
gezegde is ontstaon Stamt't nog oet de piuikentied '
"Dat was heel gemeen, wa ) daor deden Woorumme deed i-j dat*^"
"Zo maor, doorumme'"
"Dooium IS gin reden, a-) van de trap afvalt dan bu | gauw beneden"
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Disse logica he k in mien kinderjoorn vake eheuid bn dooi bleel 't meesten
tieds bie Oetpiaolen was dei neet vake bie
Pierrot (lot van de pieien woimstekig)
Disse peie /il vol pieiiol
Wat /ie 1 ) dei toch pieiiotteng oet de leste tied ( Ei slecht uit/ien)
Zuiiken. Zoeken.
Der bunt een paar gezegdes met /uuken
Wdt stao'j toch te kieken' Zuuk i| wat' Ol /uuk i| den /aoteidagaovend'
(Geen /in in 't werk meei)
Mansleu kont neet /uuken, die zuukt met t witte van de ogen
Hcndrik-^Aime
Ik wil oeicu disse keer een veihaalt|en veitellen, dat eschieven is deui G 1
(Gailjan) K lokman (1864 1941) Den /len vadei was hoold van de schole in
/eiiem Maoi Gait lan had meei in /len maise en
wodden leiaar wiskunde an een gymnasium in
Vooischoten Maor den Achterhook tiok en in 1905
ging e wonen m Laeg K eppel Hie stichten daor een
eigen kostschole veur |ongens Hie hiel /ich volle
be/ig met het stieekeigene en schieel artikelen in het
Achleihooks veuiai m De Giaalschapbode

HENDRIK
■EUME

Onderstaond verhaalt|en kump uut /len buuksken
'HendiikEume" oet 1916 In dat buuksken beschnt
hie m lomanvorm het dagelijks laeven van een
Achteihooks boeienge/m Hie beschnt uutvoeiig de
volksgebruken lond de feestdagen as Ni )|aoi ()lle|aoisaovend en vasse
laovend bevobbeld
üp de boeideiicje wonnen twee biuuis Den oldsten was Hendiik en den |ong
sten was Tonnis, die met /len vrouw Garietjen de boerdeiieie deed Ton Tonnis
kinder kreeg, wodden den ongetiouwden mwonenden biuui Hendiikeume e
nuumd Dat was /o 'l "cbioek
BOE T ER IN DEN ACHTERHOEK
HEN GONG TOE GROTMOODER
NOG IN DE KORTE ROKKE WAS
DEUR G ] KLOKMAN

Hendiik hielp gewoon met op de boerdeneje An helpende hande was veui hon
derd JOOI altied gebrek Een botterfabriek was tei nog niet, dus mossen /e /elt
de botter kamen en de kae/e maken Waik genog dus Hendiik had meistei
willen wolden, maoi dooi kwam bi| /len va niks van in
Maoi 't beesjen verloochenen zien aaid neet en /o is Hendiik eume de veitellei
die met /len veihalen, riemkes en spieukskes oet de olde deuze een be/undere
laevendischeid an I book mi lammei uenos, 't is met meei te kiiesjcn
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Naor vrouwleu kek Hendrik neet unimc,
"t lek, of der gin vrouwenvleis anzat,
/eien ze in de buurte. Maot Garrctjen
hoppen aiticd nog. Hendrik was nog gin
veertig en een olden bok lussen mangs ok
nog wel es een gruun blaedjen, was 't
gezegde.
Ton de beide kinder van Tonnis en Garrctjen zo van die schoolkinder waarn, moch
Hendrik-eume eur geerne verhaaltjes
opdissen, 't Volgende is een sprookjen,
dat Hendrik-eumc op ni-jaorsmorgen in
bedde met de slaopmutse nog op, an Henncman en Graedekcn vertellen.
In een groot groot bos wonnen 'n holldoeve. Zo aliene von e 't niet adig meer en daorumme wol e gaon trouwen.
Maor dat kon niet, want hie kon gin nes bouwen. Hie probiern 't nog es, halen
zich een sprieksken van de grond en nog een sprieksken en nog ene... Toe
kwam de wind, schudden den tak hen en weer en vot wazzen de spriekskes. De
doevc zat er bicj te liepen, maor 't hielp niet.
Toe vlaog der een marrekaoie langs, (marrekaole = vlaamse gaai).
Hei kammeraod!" schreeuwen de doevc, "Help mie es!"
"Wat he'j", schettcrn de marrekaole en flostern deur de dichte tekke naost 'm
neer.
"Ja zie, 'k wolle trouwen, maor ik kanne niet in de vat kriegen um 'n nes te
maken! Kö'j mie effen helpen."
"Dan mo'j bie den ekster waezen!" zeg de marrekaole. "Daor gunter in den peppel zit Gaitman, den ekster, den kan 't afgestompt goed, den zal 't oe wel Icern."
De holtdoeve vlaog naor den peppel, waor den ekster zat.
"Zo Gaitman, ik wolle trouwen, dat wo'k, maor ik kan gin nes maken. Zo"j 't
mien willen leern?"
"Bu'j bezestigd,"zei Gaitman den ekster, "ik doe van dage den dag niks meer
vcur niks! Nee, vrouw Doeve, daor bun 'k mcl uut clccrd!"
Nee juffer, zeg den ekster, botter bie de vis!
De doeve krabben zich achter de oorne...
" 'n Doeve hef gin oorne!" röp Henncman.
"Jaowel micn jungskcn!" zeg Hcndrik-eumc, "maor hele kleintjes. Maor wa'k
zeggen wil, de doeve krabben zich achter de oorne en zei: "Wet ie wat, Gaitman,
dan kriej die rooic koe die daor in de weide löp, den is van mien."
"Akkoord!" zeg Gaitman (den ekster) en ze klappen mekare in de peute en noe
bleef 't zo.
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"Kom maor met julTer!" zeg Gaitman.
Toe vlaogen ze 't bos in en de lesse begon.
Ze haalden een hoop sprieken bie mekare, toe vacgcn Gaitman de nebbe an 'n
tak al'en hic zeg: "Noc nem ik eers dit spricksken en legge dat aover zo!"
"Jao, dat wet ik wel", zeg de doeve
"Dan nem ie den tweeden en den schik ie zo!"
"Jao, jao, dat wet ik bes", zeg de doeve.
"Dan leg ie den zo en den zo".
".lao, jao, dat sprik", zeg de doeve.
Zo gong 't deur. Gaitman lei spriekskes en de doeve zei: "Ja, jao, dat wet ik
wel!"
"Dank oe duuzendmaol", zeg de doeve.
Toe vlaog Gaitman weg, dei de koe an 'n touw en huden um den diek langs. De
doeve halen zich een man um te trouwen en toe zol ze 't nes maken. Hoe was 't
ok weer. Eers een sprieksken daor, dan ene daor dan ene daor en dan . . . nog
een paar spriekskes en wieder kon ze niet kommen. As ze 't problem, dan tommeln eur de hele boel deur mekare. Nee, ze was 't knats vegetten, maor afTijn,
ze was etrouwd. Ze lei der twee mooie witte eikes in, maor as ze der bie zat,
schot eur 't gemood zo vol, ok van waegens de mooie rooie koe, die zo veur
niks weg was, dat ze stillekes begon te liepen . . . Met de kop in de veern zat ze
dan te zuchten aover dat mooie beesjen en dan riep ze zo erbarmelijk: " rooikoe!
rooikoe!"
Daorumme kont de doeven nog gin goed nes timmern en roept ze altied nog:
"rooikoe!"
Tot zowied 't sprookjen van Klokman.
Oet: HENDRIK-EUME, hoe 't er in den Achterhoek hen ,(,'«/;^', toe i>rotniooder
nog in de l«>rte rökke was. Deur GJ. Klokman.
Oetegeven deur Bosch en Keuning te Baarn. Libellenserie nr 113-114. (1936)
Dit was 't dan veur disse keer. Good gaon allemaole.
Eibers^en, mei 2009

Hennie Wesselink
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