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Bestuursmededelingen
Boek over Hupsel
Al meei dan een |aai wordt ei hard gewerkt aan het boek ovei Hupsel, dat de
Histoiische Kling volgend )aar zomer uilgeelt bij het ó'ï-jaiig bestaan van de
Buuitvcrenigmg Hupsel Het boek gaat ovci de geschiedenis van Hupsel in het
algemeen (althans wat daaivan bekend is) en besteedt aandacht aan de bewoneis en eventuele bouwgeschiedenis van alle adiessen in de/e buui(t)schap De
auteur is Leo van Dijk, die woidt bijgestaan dooi Bert Smeenk en enkele buuit
bewoners Het belooi t een mooi boek te worden, waai naai met veel pie/iei kan
wolden uitgekeken
Kleine, onbekende monumenten
De gemeente Berkelland heett de hulp ingeroepen van alle histoiische veieni
gingen binnen de gemeente om te komen tot een li|st van tot dusveiie onbeken
de klcineie monumenten, die het waaid /i|n behouden te bli)ven Wi) spelen die
opioep graag dooi aan on/e leden, die mogelijk m hun eigen omgeving of buurt
/ulke monumentjes weten te staan Het gaat daarbij om bijvoorbeeld, grensstenen, kaj^clletjes en kruisbeelden een duiventil of een gedenkplaat Kijkt ol
helst u eens rond in uw eigen omgeving en /iet u iets waai van u denkt dat het
karakteristiek is en waard om te behouden, aar/el dan niet het door te geven
Contactpersoon is lansje van Dijk teleloon (0545) 472^41
Verhalen in dialect
De stichting Gelders Erfgoed is gestait met het pioject Dialectopnames, dat vici
jaar gaat duren Een van de onderdelen is het opnemen op band van de verschillende dialecten, die in Geldciland woidcn gcspioken Piojcctleidei Chailotte
Giesbeis wil giaag m contact komen met mensen, die hun i:)ersoonlijke verhalen
in dialect op de band willen en kunnen mspieken Vooi het eerste projectjaar is
als thema gekozen 'tradities en feest' De geluidsopnames gaan over de feesten
van Sinterklaas, kerst oud en nieuw Koninginnedag en kermis en over twee
peisoonlijke ei varingen, namelijk gebooite en ovei lijden De geluidsopnames
voimen de basis van een sprekende tentoonstelling, die m september 2010 woidt
gepiesenteerd op het Festival Volkscultuur m de Achterhoek en daarna dooi de
hele piovmcie reist Op ons vei/oek heeft het bestuui van De Scheper de coordi
natie op /ich genomen, dus lijkt dit pioject u wel wat, dan kunt u daai terecht
Oorlogsdocumentatie
Li woidl met man en macht gewelkt om de collectie oorlogsdocumentatie van
museum De Schepei uit te /oeken en toegankelijk te maken vooi ledeieen Vooi
dit project heett de iijksoveiheid een subsidie toegezegd, maai om die ook echt
te krijgen, moeten de werkzaamheden voor het eind van het jaai geieed /ijn De
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coliectie omvat ondei meei toto's, krantenknipsels, bonkaarten, pcisoonsbewijzen, brieven, (illegaal) drukwerk en veihaien van en ovei onderduikers en het
ver/et, dit alles uitciaard in leiatie tot Eibergen Hel werk vordert gestaag, maar
toch moeten de medewei kei s nog stevig aanpoten om de gestelde datum te
halen Inmiddels /ijn wel alle films schoongemaakt, gerepareerd en gedigitaliseerd
Open Monumentendag
Zaterdag 12 september was de jaarlijkse Open Monumentendag, de/e kcei met
als thema 'Op de kaart' In overleg met de gemeente Bcikclland beiust de organisatie van die dag al mceidere jaren bij de plaatselijke histonsche verenigingen
en in Eibeigen wei kt on/e HKE ook samen met museum De Schepei
Aardig onderdeel was de wandeling van cuca \ ,'^ kilometer dooi het centium
van het dorp met een twintigtal giotc toto's, die een indruk gaven van Eibeigen
in vtoeger tijd De foto's waren dusdanig stiategisch opgehangen, dat de wandelaar op het/ellde punt leek te staan als de lotograai destijds In het museum, de
Oude Mattheus en de bibliotheek was de expositie Poeziealbums voor het laatst
te zien en ook het door Ineke van der Werf ingerichte 'jaren vijttig huis' naast
de Huve trok nog de nodige be/oekeis In het museum was een bescheiden
expositie ingericht met ansichtkaaiten en tevens weid daar de film ovei Tone
Berendsen veitoond Ovei /ijn leven verscheen onlangs het boek "Van pisemmei bis kmpmutsen water' Uit ervaring weten we inmiddels, dat Monumentendag nooit hondeiden be/oekers trekt, daarop maakte dit jaai geen uit/ondeiing,
maar met name de fotoroute deed het goed dit jaar
Eibergs Filmfestival 2010 op /ondag 21 februari
De Histonsche Kiing Libeigcn en museum De Schepei oiganiseren op zondag
21 febiuan weer het jaarlijks filmfestival in de grote zaal van de Huve in Eibergen De lilmcommissie is ei wederom in geslaagd een aantal nieuwe films te
bemachtigen waardooi een aantiekkelijk piogiamma kan woiden samengesteld
El zijn twee voorstellingen s middags om 14 ^0 uui en 's avonds om 19 ^0 uui
Gezien de grote belangstelling vooi dit evenement, is het aan te laden gebruik te
maken van de voorverkoop Voor diegenen, die buiten Eibeigen wonen, is er
gelegenheid om kaarten te reserveren Dat kan bij ons bestuuislid Annie Busink,
tel OM'S 471498
Kaartverkoop Fibergs Filmfestival start op woensdag
3 tebruari 2010 bij museum De Scheper aan de Hagen.
'loegangsprijs is C 6,50 (inclusiel consumptie in de pau/e)
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 09.00-17.00 uur.
Op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.00-17.00 uur.
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Excursie naar Bataviastad
Woensdag 13 mei, het belooft een stralende dag te worden Wandelend naar de
opstappkiats van on/e bus passeer ik andeie mensen, m vioiqke stemming,
wachtend op de bus Maai hiei ga ik gioetend aan vooibq, hoewel de leisjcs van
' U W en kei ken' natuurlijk ook leuk /qn Nee, ik loop veidei lot bq de Pickei
hal en daai staat een tweede ge/elschap te wachten Hiei voeg ik mq bq, betaal
aan de kassa achter in de kolleibak van een auto 'Daai kan veel geld in' is mqn
commenlaai
Terwql ik betaal komt on/e luxe bus aaniqden en kan het instappen beginnen
Ontmoetingen met mensen die |e nog met kende, is het begin van een mooie
leis We vertiekken precies op tqd en iqden door mooie gebieden De bus is een
zeer goed vervoermiddel, van waai uit )e kunt /len, hoc mooi ons Nederland is
De eerste stop brengt ons in Bataviastad we wandelen erdooi en bekqken de
winkels en de fraaie souvenii/aken, alleen van de buitenkant Aangekomen bq
de Batavia weil is ei de kollie, waainaai we al uitkeken met natuuilqk vooi
tiellelqk gebak
Na deze versterking en een be/oek|e aan het toilet, worden we m twee groepen
verdeeld en gaat on/e gioep op weg naai het VOC schip de Batavia I inks van
ons /len we de / e v e n Piovincien in aanbouw en daar ligt dan, /acht deinend, de
Batavia een prachtig en indrukwekkend gezicht Als we aan boord gaan voelen
we de /achte deining en is het soms 'even vasthouden' geboden Op het schip is
het een diukte van belang veel bemanningsleden toch wel eig |ong lennen en
klauleien oveial op en in het schip Wq kiqgen een londleidmg en nemen soms
met enige moeite alle trapies en opgangen Even elkaai helpen en het lukt
pil ma
Er IS veel te veitellen ovei dit schip en de /ecvaait m vroegei |aien Veel spieek
wooiden kiqgen hiei een betekenis lammei dat we dooi gebiek aan tqd het
laatste gedeelte versneld moeten al wei ken We wandelen teiug ovei de weil en
/len allerlei ambachtslieden be/ig in de smidse, de touwslageiq en andere weik
plaatsen Giaag hadden we iets meer bekeken, maar de tqd tikte onveibiddelqk
vooit We besluiten ons be/oek aan de Bataviaweil met een lilm, /len het
ontstaan van de Batavia en een gedeelte van /qn lei/en
We aanvaaiden de teiugweg, weer langs veel 'mooi Nederland', zien in Apeldoorn de lampplek met nog veel bloemen Ja, en dan kan het haast met andeis,
een veikeeisopstopping Aan de kant van de weg staat een viachtwagen met
werkende alarmlichten Ononderbroken veikeei van de andeie kant, dus
passeien is onmogelqk We kqken dit een ti)d)e aan, maai dan komt on/e
meegeieisde veikeeisregelaai Dick Somsen m actie Met een oian|e )as|e,
bediukt met een groot viaagteken, /el hq het veikeei uit de andeie lichting stil
en wq kunnen veidei Hoe het andeie veikeei het heelt opgelost, blqlt vooi ons
verborgen
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Roiidlciüing aan hoard van het VOC s( liij> de Balavia (jolo: Du k Souwen)
Helaas veel te laat kwamen wij in Vaassen aan voor een be/oek aan kasteel Cannenburch, in 1543 gebouwd door Maarten van Rossem. Jammer, want ook hier
was het onder tijdsdruk tempo maken gebla/en. Toch hebben we nog een
redelijke rondleiding gehad en proefden ook hier de sfeer van weleer. Het
geheim van de smid werd ons hier onthuld: een verborgen afsluiting van de
schatkist. We vervolgden on/e reis en kwamen bij on/e laatste stop in restaurant
't Langenbargh in Laren. Hier was een vooitieflclijk bullet voor ons klaargemaakt, dat alle eer werd aangedaan.
Wat later dan gepland, maar zeer voldaan kwamen we weer in Eibergen terug.
Een /eer mooie dag met, misschien, iets te veel op het programma.
Kees de Groot
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Nog altijd Heerlijkheid Mallem
U zult de afgelopen zomer wellicht in de krant hebben gelezen
dat de sluis in Mallum na een
grote restauratie op vrijdag 12
juni weer in gebruik is genomen.
De berkelzomp 'De Snippe' met
daarin de medewerkers aan de
restauratie, werd 'geschut' en
wethouder Johan Vennevertloo
van Bcrkelland en bestuurder
Henk Wubbels van het waterschap Rijn en IJssel benadrukten
Ik'l openen van de gereskiiiu eide \hus door
in hun toespraken de cultuurHenk Wubbels en Johan Vennevertloo.
historische en toeristische/recreLinks herkelsciüpper Herman Bokseheld.
atieve waarde van de sluis. De
(foto: Johan Baake)
sluis is samen met de Mallumse
watermolen en het muldershuis een schitterende trekpleister in Eibergen. De
muzikale omlijsting van de leestclijkc opening werd verzorgd door de Mallumse
Deerns. Hun uitbundige zang deed denken aan de vreudezang over Mallum van
de dichter Willem Sluyter, van 1653 tot 1672 predikant in Eibergen:
'k Sing met lust van ii o Mallem,
stemt tesamen in niet mij,
(lat het al de lucht door galletn
Voor Sluyter was Mallum de 'waerdste na-gebuuren' van alle Eibergse buurtschappen. Ik vermoed dat dit voor veel inwoners van Eibergen nog steeds het
geval is. De Mallumse watermolen en de directe omgeving hebben een bijzondere aantrekkingskracht. Velen van ons hebben dierbare herinneringen aan belevenissen op of rond die plek.
Een mooi voorbeeld was 'meneer' Zeeman, u weet wel de man die in de jaren
'50 en '60 van de vorige eeuw culturele dromen in Eibergen verwezenlijkte. Het
is niet voor niets dat Zeeman, wanneer zijn lamilicleden in Eibergen op bezoek
waren, hen altijd meesleepte naar de Mallumse molen. Zie daarover het vorig
jaar verschenen boek over de Bloemensymfonie.
Het is ook niet voor niets dat mevrouw E.M. Vruggink-Thijsen, de laatste jaren
van haar leven woonde ze in De Meergaarden, de prinses van Mallum werd
genoemd. Haar dochter, Dinie Vruggink, vertelde daarover in Old Ni-js no. 48
(juli 2003). Inmiddels weten we hoe ze aan die bijnaam kwam. Mevrouw Vruggink-Thijsen was geboren in het muldershuis. Toen zij verkering kreeg zei Eng-
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bert Odink tegen zijn vriend
Vruggink: 'Dan heb je geluk,
want /ij is de prinses van Mallum'. Dat ging een eigen leven
leiden. Dinie weet niet beter
dan dat haar vader altijd zei
dat hij met de prinses van Mallum was getrouwd.
Zelf heb ik bijzondere herinneringen aan de zondagse wandelingen aan de hand van mijn
vader naar de
Malluinse
molen. Ik ga dat hier niet
Bakker Johannes van der Ziel mei zijn 4 :oneu:
opnieuw oprakelen. U kunt het
Egbert, Henk, Bert en Hans
eventueel teruglezen in Old
(collectie: Bert van der Ziel)
Ni-js no. 46 (januari 2003).
Wat ik met deze lange inleiding wil zeggen is dat wij, redactie Old Ni-js, nog
een keer een uitvoerig artikel of een boekje willen maken over de Heerlijkheid
Mallem. Daarbij willen wc niet alleen de geschiedenis vanaf de 12e eeuw schetsen maar ook een beeld geven van hoe de voormalige Heerlijkheid Mallem voor
velen altijd een heerlijkheid is gebleven. Daarom zoek ik contact met (oud)
Eibergenaren die mij wat willen vertellen over hun eigen geschiedenis en belevenissen met Mallum.
Om u een beetje in de stemming te brengen voeg ik hierbij enkele foto's. Een
foto van mijn vader met zijn kinderen bij de Mallumse molen. Zoals u ziet, allemaal pijnlijk keurig in zondagse kleding. Op de andere foto poseert op dezelfde
plek een nog jeugdige Arend Thijsen met zijn motorfiets. 'Dikke Arend' is de
vader van de bekende Eibergse Opel-dealer Jopie Thijsen.
Kortom, ik zou het zeer op
prijs stellen in contact te
komen met mensen die mij iets
willen vertellen over hun eigen
Mallumse belevenissen en dat
wellicht kunnen illustreren met
één of meer foto's. Ik zie uit
naar uw reacties.
Bert van der Ziel
Altena's Dijk 2,
7274 GN Geesteren Gld
0545-48 1637 of 06-53361702
avanderziel@gmail.com

De nog jeugdige Arend lliijsen met zijn
motorfiets, (collectie: Willeniien Thijsen-Kolthoj)
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Onder de oude Ginkgo Biloba
Erfj^oed
Flel verhaal van de Berkcl is klaar. Dit project
voor het basisonderwijs maakt kinderen
bewust van hun lokale geschiedenis aan de
hand van de geschiedenis van de Berkel. De
loop van de rivier komt aan de orde, de functie in het handelsverkeer tussen Duitsland en
de Hanzesteden aan de IJssel, de manier
waarop de mensen met de rivier zijn omgegaan en de huidige functie voor natuur en
toerisme. Nu is het nog een samenwerking
lussen Museum de Scheper, de bibliotheek en
de kunst- en cultuurcoördinator van Berkeiland, die bij de Triangel is gehuisvest. We
bouwen dit uit met de Berkelschippers en
't Vonder. Andere projecten voor Bcrkelland
in het kader van het 'Cultuurpact' spelen zich
af in Borculo lond De Lebbenbrugge en in Ruurlo rond het kasteel. Zo heeft
elke gemeente in Gelderland een of meer projecten en samen zijn zij een aardige
afspiegeling van de geschiedenis van Gelderland in de tijd en in het brede scala
aan thema's. Provincie en gemeenten hebben voor de ontwikkeling en de financiën gezorgd, erfgoedinstellingen voor de inhoudelijke kennis en Hdu-Art heeft
er een onderwijsproject van gemaakt. Laat nu de scholen maar komen.
Activiteiten
Van 3 oktober tot 21 november hangen de kleurrijke schilderijen van Janet Timmerije in De Scheper. Als er nog mensen rondlopen met het idee dal ons
museum maar een stoffige boel is, dan komen ze in deze periode nog maar eens
buurten.
Van 17 tot 25 oktober was de Week van de Geschiedenis, dit jaar over 'Oorlog
en Vrede". Bij deze gelegenheid vertoonden we films over het dagelijks leven in
de Tweede Wereldoorlog.
En op 24 oktober was weer de gratis Museumdag Gelderland. De kinderen werden deze keer met het thema 'Zet je zintuigen op scherp" het museum ingestuurd.
Kinderen gratis
Per 1 september zijn de nieuwe toegangsprijzen ingegaan: volwassenen C 3,-,
jongeren (13 tot IX jaar) € 1,50 en kinderen (tot en met 12 jaar) gratis. Minister
Plasterk heeft dan wel zijn plan ingetrokken om dal inkomstenverlies aan de
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musea te compenseren, maar Museum de Scheper zet haar beleid toch door om
de drempel voor Jongeren zo laag mogelijk te houden.
Familiebezoek
Het komt steeds vaker voor dat een jubilaris of een jarige het idee opvat om zijn
feestgezelschap wat meer inhoud te bieden dan het gebruikelijke gesprekje:
'Hoe gaat het ermee?' Dan spreken ze met Museum de Scheper af voor een
rondleiding en een kop koffie met iets erbij, of er wordt een arrangement afgesproken met naast een museumbezoek ook een tochtje met de Jappe over de
Berkel. Bij een speciale tentoonstelling organiseert De Scheper ook vaak activiteiten, die kinderen interesseren. Soms zijn kinderen pas tevreden als ze echt
alle onderwerpen met de koptelefoon helemaal hebben afgeluisterd. Als u uw
bezoek iets wilt laten meemaken, waar ze ook naderhand nog eens aan terugdenken, dan kunt u dat met het museum afspreken.
Museum de Scheper (Hagen 24, 7131 CA Eibergen, 471030) is open van
woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Raadpleeg ook www.descheper.8m.com.
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I)e Deposito-, Voorschot- en Effectenbank was de eerste
bank van Eibergen
Op 1 maart van dit Jaar was het exact 150 jaar geleden dat in Eibergen de NV
Deposito-, Voorschot- en Fffectenbank werd opgericht. De initiatiefnemers
waren drie liibergse nolabelen, te weten de heren Gerrit lirnsl Flendrik ter
Braak, (toen nog kandidaat-)notaris (1827-1907), Willem Herman Smits (1X251904), lakenhandelaar en later burgemeester van Eibergen en zijn broer Egbert
Jan Smits (1X29-1X73), steenbakker. Deze drie legden gezamenlijk ƒ 1.000,- op
tafel (elk ƒ 333,33 ; wie die ene resterende cent bijdroeg is niet bekend) en op
1 maart 1X59 ging de bank van start.
Even ter vergelijking: op 9 januari 1918 werd in Eibergen de Coöperatieve Raiffeisenbank opgericht en op X november 1919 de Boerenleenbank. Op 1 mei
1973 gingen deze banken samen verder als Rabobank Eibergen. Op 23 september van dat jaar werd hel nieuwe kantoor aan de Nieuwstraat 2 (nu Brink)
geopend door burgemeester Cappetti. Inmiddels staat de bank aan de J.W. Hagemanstraal.
Plaatselijke notaris of oude sok
In de jaren voor 1859 bestond er in Eibergen nog geen spaarbank en wie wilde
sparen of beleggen moest dal doen in een grotere plaats of 'aan de plaatselijke
notaris zijn spaarduiten overlaten.' In de meeste gevallen ging het om kleinere
bedragen, waarvoor niet zo eenvoudig een goede belegging te vinden was.
Mensen spaarden bijvoorbeeld voor hun begrafenis.
Voordal er banken bestonden werd geld, als men dat al bezat, bewaard in de
spreekwoordelijke "oude sok' of ergens binnen of buiten het huis verstopt.
Daaraan waren natuurlijk grote risico's verbonden. Als een huis of boerderij in
vlammen opging, ging het spaargeld letterlijk in rook op en als het ergens buiten
was begraven, deden regen en ongedierte hun verwoestend werk. Soms ook was
de bezitter overleden, waardoor het geld onvindbaar was voor de nabestaanden.
Voordal er banken bestonden, werden er al wel leningen afgesloten, bijvoorbeeld bij grote boeren en diaconieën en notarissen. Als men de rente of borgstelling overeen was gekomen, werd de akte opgemaakt en vaak werd die
geschreven door de schoolmeester, die daarmee een kleine bijverdienste op zijn
bescheiden inkomen had.
Na 1800 speelt de notaris een prominentere rol. Hij gaat de aktes schrijven en
heeft ook spaargelden onder zijn beheer. Het initiatief tot oprichting van de
Eibergse bank ging dan ook uit van notaris Ter Braak. Hij kreeg steeds meer
behoefte aan een bank om de 'kleine man' aan geld Ie helpen en/of zijn
spaargeld te bewaren. Hij was op het spoor gezet door zijn vader, ook notaris,
met de woorden: "Jij hebt hier op het kantoor niet voldoende werk. Waarom
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Dc firondU'f>ficrs van de Deposito-, Voorschot- cit l'ljjcctcnbdiik van Eihcii^cn. Van links
naar rechts: EJ. Smits. C.E.H, ter Braak en W.H. Smits, (collectie: Geert Ribbels)
richt je geen spaarbank op?" Dat was niet aan dovemansoren gezegd en er werd
actie ondernomen. Voor het startkapitaal wendde hij zich tot de Smitscn, die, net
als hijzelf, tot de notabelen behoorden en zo ongeveer de enigen waren, die geld
hadden.
Bekendmaking door dorpsomrocper
Aan de oprichting van de eerste bank in Hibcrgcn is ongetwijfeld overleg vooraf
gegaan, maar in de historische terugblik ter gelegenheid van hel eeuwfeest in
1959, staat dat het driemanschap op 28 februari 1859 de hoofden bij elkaar stak
en zich op 1 maart bij onderhandse akte verbond 'tot gemeenschappelijke bate
en schade' een spaarbank op te richten onder de naam Eibcrgsche Spaarbank.
Het trio ging dus voortvarend van start.
En de vaart bleef er goed in, want al in 1860 sloot de Needse fabrikant Salomon
ten Bokkel Huinink zich bij de maatschappij aan. Dat betekende een uitbreiding
van het werkgebied en een naamsverandering in 'Spaarbank van Bibergen,
Neede en omstreken'. De Needse vestiging was aan de Oudestraat.
In die tijd werden er nog maar weinig kranten gelezen en de geboorte van de
bank werd bekendgemaakt door de dorpsomroeper, die, zo blijkt uit een vermelding in hel eerste kasboek, voor zes 'publication' een bedrag van ƒ 1,20
ontving.
De bank had in die begintijd niet de beschikking over een kantoor, maar
opereerde vanuit de privé-adressen van de oprichters. Rlke maandagavond stipt
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om /even luir werd bij
een van hen vergaderd
om
de
ontvangen
gelden te verantwoorden en op te nemen in
het kasboek. Er stond
een boete van tien cent
op te laat komen en
/onder geldige reden
helemaal niet opdagen,
leverde een boete op
van een kwartje. Elk
van de heren kon geld
Het iiouii i.skaiiiooi aan de CSroicsiiaat 2 omstreeks 1900 van
inleggers
aan(Sara Doetinehein, nr. 0856j
,.,
,'
nemen en dit, vooralgaand aan de inschrijving in het kasboek, in een eigen zakboekje noteren. De
spaarders moesten er maar van uitgaan dat de heren te goeder trouw waren en de
tegoeden ook daadwerkelijk noteerden. Slotboom uit Oldcn Eibergen legde
ƒ15,- in en was daarmee een van de eerste klanten van de bank. Dertig cent was
het kleinste bedrag en dat kwam van een van de dienstbodes van de familie Ter
Braak.
Eigen kantoor Grotestraat 2
Al na een maand bleek echter dal de/c wel heel simpele administratie onhoudbaar was en vervolgens werden er, na veel discussie over de hoge kosten, voor
ƒ 12,- vijftig echte spaarbankboekjes besteld en uitgereikt aan de inleggers. Die
eerste beleggingen werden gedaan als geldlening op hypotheken en als onderhandse schuldbekentenissen. Maar de bank breidde het aanbod uit met de aanen verkoop van effecten en ging daarvoor in zee met de Amsterdamse effectenmakelaar J. Nachcnius B/n. Als commissionair in effecten was de firma Nachenius & Zoon in 1959, honderd jaar na de oprichting van de bank, nog steeds aan
de Eibergs/Needse bankinstelling verbonden.
Af en toe was de aanwezigheid van directeur Ter Braak vereist in Amsterdam en
dat was een hele onderneming, die met een overnachting in Wageningcn maar
liefst vier dagen in beslag nam. Kennelijk was het ook erg gevaarlijk, want in de
kerk werd gebeden voor een behouden reis. Belangrijke stukken werden door
een koerier lopend naar /.utphen gebracht om daar verder per spoor het land in
te reizen. De koerier werd beloond met een hele gulden.
De bank voorzag kennelijk in een behoefte en de zaken breidden /ich in hoog
tempo uit. Het eerste teken daarvan was een eigen kantoor op het adres Cïrotestraat 2 (voormalig notariskantoor, daarna Eu's Paradijs en na de brand in 1997
en de nieuwbouw in 1999 nu Chinees restaurant Nieuw Paradijs) met een open-
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stelling van enkele uren per week. Maar het
werd steeds drukker en een algehele reorganisatie kon niet uitblijven. Bij het tienjarig
beslaan deed men een poging de maatschap
om te zetten in een Naamloze Vennootschap
met een aandelenkapitaal van ƒ 4().()()(),-.
Waarom dit voornemen mislukte kon ik niet
achterhalen, maar ruim tien jaar later kwam
het alsnog voor elkaar. De akte werd op 27
januari 1880 gepasseerd, maar inmiddels
waren de oprichters E.J. Smits en S. ten
Bokkel Huinink overleden en de akte werd
ondertekend door de twee overgebleven
directeuren G.E.H, ter Braak en W.H. Smits.
De laatste had zijn beroep van koopman
intussen ingewisseld voor het burgemeester.schap van Eibergen. Als opvolgers van de
overleden directeuren werden benoemd G.E.
ten Bokkel Huinink en R.D. Soeters, beiden

.I.W.C.{Willeiu) icr Hracikwas
56 Jdcir hcirokkcn hij de Ixink.
{collcciie: Cwcri Ribbels)

uit Neede. Als commissarissen werden aangewezen E.H. Huyskcs H.Gzn uit
Groenio en uit Eibergen H.A. Huender en fabrieksdirecteur J.E. Prakke
(Huyskcs en Huender waren aangetrouwde familie van de Smitsen). Huender
was oprichter van de Eibergse cementwarenfabriek. zat in het bestuur van de
Coöperatieve Zuivelfabriek en zette zich in voor agrarische ontwikkeling.
Prakke was directeur van de drijfriemenfabriek en leerlooierij Gebrs. Prakke.
Historische mijlpaal: het eerste miljoen
Op de balans van I maart 1904 ontbrak voor het eerst de handtekening van W.H.
Smits; hij was eerder dat jaar overleden en opgevolgd door zijn zoon Gerrit Herman, die ook als burgemeester van Eibergen in zijn vaders voetsporen trad. In
1907 overleed G.E.H, ter Braak, de laatste oprichter en ook hij werd opgevolgd
door zijn zoon, .I.W.C. ter Braak. Deze Willem was gehuwd met Betsy Prakke;
ze woonden in de kapitale villa, die nu Museum De Scheper huisvest. Na hun
overlijden (respectievelijk in 1956 en 1968) werd het huis 'ten algemene nutte'
geschonken aan de Eibergse bevolking. Het pand heeft een tijdlang onderdak
geboden aan muziekschool de Triangel en fungeerde tijdens de aanbouw van het
huidige gemeentehuis ook enige tijd als vergaderzaal voor de gemeenteraad.
Ook in 1907 werd de historische mijlpaal bereikt van het eerste miljoen aan
ingelegd kapitaal.
Niet alleen Nachenius uit Amsterdam ging langdurige betrekkingen aan met de
bank, datzelfde gold voor de firma Elles en Hamelberg, die in 1911 voor het
eerst optrad als controleur en accountant. In dat/elfde jaar volgde .I.H.W. ten
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Bokkel Huinink S/n uit Ncedc de oveileden commissaiis Huyskes op, twee )aai
later promoveerde de Needenaai tol directeur na het verscheiden van de heei
Soeters De vii|gekomcn commissaiisplaats weid ingenomen dooi A l G l
Soeters.
Bestuursfuncties van vader op /oon
Aan de vooiavond van de Eeisle Weieldoorlog (1914-1918) nam de diieetie
maaliegelen om de veiwathte moeili|kheden het hoold te bieden en kapitaal en
vermogen veilig te stellen Zo weid de winst ondergebracht in de Buitengewone
Reserve en werden de aandelen 'volgestoit' In de oorlogsjaren daarna werd de
winst ook steeds gereserveerd, waardoor het aandelenkapitaal in 1918
j 300 000, bedroeg Ook het de bank /ich in 1918 inschii)vcn als lid van de
Vereniging vooi den Effectenhandel in Amsterdam Inmiddels was de hoogbe
jaarde J E Prakke als commissaris opgevolgd door N P van Regteien Altena
(ook weer aangetrouwde familie) en m de Needse vestiging had de heer Soeters
het diiecteuischap oveigenomen van Ten Bokkel Huinink, die altiad in veiband
mei /i|n slechte gezondheid
Uileiaaid vonden ei in de loop van de ti|d steeds weer bestuuismutaties plaats
Het /OU te vei voeren om de/e hiei allemaal te vermelden, maar veel functies
gingen ovei van vadei op zoon en verschillende gcneiaties Tei Biaak en Piakke
zijn vele |aien betiokken geweest bi| hel leilen en /eilen van de bank In 1927
ovcileed Flucndei, die niet mindei dan 47 |aiii commissaiis was geweest, maar
het kon nog langei Volgens de statuten tiad op 1 maait 1941 J W C tei Bi aak
uit de directie wegens het bereiken van de leeftijd van 70 jaar Hi| was op
I oktober 1899 bi| de bank begonnen als boekhoudci en in 1907 weid hi|
diiecteui Na /i|n aftieden was hi| nog een llink aantal |aien commissaiis en dat
resulleeide in een lecoid van S6 |aai betiokkenheid bi| de bank
Buiten bereik van de Duitsers
Aan de Fwcedc Weieldooilog woidt in het over/icht /egge en schii|ve één
kleine alinea gewi|d L i staat Opiucim knani ecu ooiloi^ het econoimsclw leven
(en (Uit nut alleen} \iist()ien Desondanks hle\en de zaken \<ui onze Bank zuh
voortdurend uithielden, zodat zij als an kerngezond hedii// de bcxiiidinv, kon
he gloeien
Uit de/e neutrale omschri)ving is niet op te maken hoe de bank /ich in de ooi log
opstelde, maai uit een andeie bion komen we wel iets Ie weten In De Jodenvei
volging, deel 1 van 'Kom vanavond met veihalen' Eibeigen in oorlogstijd van
E H Wesselink, staat het volgende te Ie/en 'Bi/ de Voorschot- en Depositohaiik
zorgde men, dat het kapitaal \an de finna Maas hinten het her eik \ein de de>e>i
de Duitseis aaimewezeii loojhaiik (l ippiiieiiiii Re>se iitlieil&C eij hieef Doe>i
niizi^ini> van de tenaanistelling van de spaaihaiikhe>ekies bleef het i^eld \an de
familie heneiarel Het ke>ii na de oorlog aan Beilha Meieis \\e>iden e>\etlieindi^d "
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Folo vein üe Dcpositobank uil de jaren '60. {collectie: Hennie Wesselink)

Spaarbankboekje wordt depositoboekje
Na de oorlog werden de zogeheten Bedrijfs- en Vakgroepen ingesteld, die
voorschriften uitvaardigden, waaraan de bank diende te voldoen. Voortaan
moest uit de naam van de bank al blijken welke diensten er werden verleend en
zo werd het NV Deposito-, Voorschot- en Effectenbank van Eibergen, Neede en
Omstreken. Een hele mondvol, maar in de wandeling was het gewoon 'de bank
of 'de deposito'. Overigens was de term 'deposito" alleen maar een andere naam
voor spaargeld en de vertrouwde spaarbankboekjes heetten vanaf die tijd dan
ook deftig 'depositoboekjes'. Ook noodzakelijk was de aanpassing van het
boekjaar, niet meer van 1 maart tot 28 februari, maar aangepast aan het kalenderjaar van I januari tot en met 31 december.
Te koop:
6 JONGK HENNEN
«V. n.nd, 13.50 p,r «uk.
». Kyint. B.K. ScJool, KoH.n.

IWa IwwcM opnifuw:
K.M.O..S. (Eib. MidilpMt. Opl. Soflr)
I.S f.OEIJ. H. SOPT. Hekken. Tel. 222.

ro loop:

ÏAKMÜ PANTOFKF,[,S
t. kuM rn Ir kriir. /ie ctuUitr aan Ac
ovrkunl.
TioldM.

2 TOMEN BIGGEN
ill H. 1. «.-immcl.. At;,ï U l i

N.V. DEPOSITO-, VOORSCHOT- EN EFFECTENBANK
VAN EIBERGEN, NEEDE EN OMSTREKEN
KANTOOR EIBERGEN
vraagt per 1 December a.3. een

KANTOORBEDIENDE (m.)
in be2it van M . LI. L. O . - diploma

of dergelijke

opleiding.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemde Bank

Onze Gids 1953 {collectie: Joluin Bciake)

Jidt ti&.. VüikitoMMii
brengt U op

Woensdag

12 N o v e m b e r

a.s.

i n z a a l K r o n e m a n , het toneelspel In ^ bedrijven

„MENSEN IN NOOD"
Kaarten in voorverkoop ^\ 75 et bij Sig. mag. Battelink
Kapper Oltbof. Aan de zaal i 1.—
middags van

12.15 tot

Plaatsbesprekcn

en
des

12.30 uur <tan de zaal A 10 et.
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Dezc foto is i>ciu(i(ikl iii
cIc jaren 'SO.
ücposiiohcink is overgegaan in Algemene Bank
Nederland (ABN).
Hel hoekraani heeft
plaatsgemaakt voor een
nieuwe ingang,
(collectie: Geert Ribbels)

Na de oorlog breidde met name het effectenbedrijf zich steeds uit en vanaf 1947
gaf men elke vrijdag een beursbericht uit.
Van Dcpositobank naar ABN AMRO
Op I maart 1930 werd het 50-jarig jubileum gevierd met een souper ten huize
van Willem en Betsy ter Braak-Prakke. Hoe zeer de bank een familieaangelegenheid was, blijkt uit de gastenlijst met 23 namen: op een drietal na allemaal
Ter Braaks en aangetrouwde Ter Braaks. Wat de gasten aan heerlijkheden kregen voorgeschoteld, zullen we helaas nooit meer weten.
In 1959 werd het eeuwfeest werd gevierd met een receptie in hotel De Kroon.
Het bestuur bestond toen uit de volgende personen: H. ter Braak, directeur
hoofdkantoor te Eibergen; H.J. Kurz, directeur kantoor Neede; R.G. Postma,
gedelegeerd commissaris; C.G. Prakke, gedelegeerd commissaris, mr. G.J. ter
Braak, commissaris.
In die honderd jaar was het ingelegde kapitaal van ƒ 4.800,- op I maart I860
gegroeid naar ruim ƒ 7.000.000,- op I januari 1959.
In 1970 ging 'de Deposito' op in de Algemene Bank Nederland, waarna de ABN
in 1992 samenging met de AMRO (Amsterdam-Rotterdam Bank). De AMRO
was eerder gevestigd in de oude hervormde pastorie aan de Grotestraat (nu
makelaardij Wormgoor), daarna in het huidige bankgebouw aan de Brink, waar
de ABN bij in is getrokken.
Veel oudere Eibergcnaren herinneren zich de Dcpositobank als 'de bank van Ter
Braak' en dat kwam omdat de wSmilscn waren uitgestorven en Hoender kinderloos was gebleven en toen bleven er alleen nog maar Ter Braaks over.
Einde van een dynastie
De laatste directeur van de bank was Herman ter Braak, die zijn vader in 1941
was opgevolgd. Met zijn vrouw Wil en hun drie zoons woonde hij in Iltios, een
statige villa direct naast de Berkelbrug. Het huis werd bij de bevrijding van
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Eibergen op 1 april 1945
zwaar beschadigd, maar in
volle glorie herbouwd. De
oudste zoon Jan Willem
werd econoom, Derk was
huisarts en zo was de
jongste zoon Jim voorbestemd zijn vader op te volgen, maar dat ging niet
door. In een afscheidsbrief
aan de aandeelhouders
meldt de scheidende directeur
dat
zijn
zoon
weliswaar gekwalificeerd
is voor de functie, maar
dat hij 'de wijde wereld' in
wilde en dat gebeurde ook.

Mei 1963. Het Echtpmu Herman ter Braak en Wil ter
Braak- van der Leek. (eolleetie:Jam. 'Ier Braak)

Hij emigreerde naar Canada, kon daar toch niet goed aarden en keerde een jaar
later terug. Hij werkte aanvankelijk wel in de financiële wereld, maar later
stapte hij over naar het maatschappelijk werk.
Mevrouw Ter Braak-van der Leek heeft zich op vele fronten verdienstelijk
gemaakt voor de Eibergse gemeenschap. Zij was onder meer gemeenteraadslid
voor de VVD, medeoprichtster van de U W en contactpersoon voor Unicef.
Herman ter Braak overleed in 1991 op tachtigjarige leeftijd en werd gecremeerd
in Usselo; zijn echtgenote overleed in 2001 en ligt begraven in Baarn.
Herinneringen van Geert Ribbels
Ais jongste bediende bij de afdeling
boekhouding deed op 1 mei 1959
Eibergenaar Geert Ribbels zijn intrede
bij de bank. Hij is inmiddels 71 jaar en
als enige nog levende 'ooggetuige'
maakte hij de laatste zelfstandige periode van de Depositobank mee. Hij was
benoemd door 'lange Herman', zoals
de bijnaam van directeur Herman ter
Braak luidde en die naam droeg hij met
recht, want hij was lang en mager. Als
collega's trof Ribbels daar kassier G.A.
Markerink en diens dochter, die voor
halve dagen werkte, Henk Bloemcna
van de afdeling Effecten en boekhouder

De bekende spaarhankhusje.s van 50
jaar geleden. Aan de reehterkant een
gleuf voor het muntgeld en links een
klein rond gaatje voor het papiergeld,
datje wel eerst goed moest oprollen.
(col I eet ie: C. van der Kolk)

n
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1 lernian Cremcr. Schoonmaakster was Sientje Brendel, die tegenover de bank in
de J.W.
Hagemanstraat
woonde, achter Radio Prins.
In het pand aan de Groteslraat 2, was niet alleen de
bank, maar ook het kantoor
van notaris Postma gevestigd en bovendien woonde
Markerink er met zijn gezin.
"De hoofdingang lag aan de
CJcerl Ribbels iiicl Iwec vrouwelijke collei^a's.
Grotestraat en als je naar de
(eollectie: Geert Ribbels)
notaris moest, liep je door
de hal linksaf naar de klerkcnkamer, het domein van Roelof Lenderink, Annie
Kerkemcijer en Jan Tjoonk met daarachter het notariskantoor. Rechts van de hal
zaten wij en vanachter een glazen wand hield Ter Braak vanuit zijn kantoor de
zaken een beetje in de gaten", beschrijft Ribbels de toenmalige situatie. "De hal
fungeerde als gemeenschappelijke wachtruimte, er stond een lange bank en een
tafel en het ging er allemaal nogal gemoedelijk aan toe."
In 1971 werd het pand ingrijpend verbouwd. Het woonhuis werd bij de bank
ingelijfd, de bovenverdieping werd geschikt gemaakt voor bewoning en de tuin
moest wijken voor een parkeerplaats. De bank werd wit geverfd en kreeg een
eigen ingang ongeveer ter hoogte van de entree van het Chinese restaurant, dat
nu in het pand is gevestigd. Aan het kantoor van 'lange Herman' werd een kluis
uitgebouwd, zodat winkeliers ook na sluitingstijd van de bank hun kasgelden
veilig kwijt konden. De bovenwoning werd betrokken door de familie Ter Haar
met vier kinderen; hun voordeur aan de achterkant was bereikbaar via een smal
zijpaadje. De officiële opening van het kantoor vond plaats op 6 januari 1972.
Uitjes, etentjes en een snoepreisje
Inmiddels was het bankwezen in een stroomversnelling geraakt en geleidelijk
aan werd het duidelijk, dat er maatregelen moesten worden getroffen om mee te
kunnen in de vaarl der volkeren. "Ter Braak vroeg ons eens na te denken over
een fusie en welke bank daarvoor in aanmerking kon komen. Zo was hij", zegt
Geert Ribbels, "hij liet ons altijd meedenken en als het kon ook meebeslissen.
Nu hadden wij contacten met de Twentsche Bank, die al was overgenomen door
de ABN. Ik weet het nog goed, we zaten op een bloedhete zomeravond bij mij
thuis op het terras, Bloemena, Ben Sanders van de vestiging Neede en ik. eigenlijk was het zo beklonken, bij de ABN heerste ongeveer dezelfde cultuur als bij
ons en toen we het de volgende dag aan Ter Braak vertelden, was hij duidelijk
opgelucht, want het was ook zijn eigen voorkeur. Ter Braak werd in juli 1971
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AHN-AMRO lueücwcikcis na de saiiu'iivtwiiiiig van heide banken in 1992.
Dejolo is gemaakt in hel huidige bankgebouw aan de Brink. Achterste rij
van links naar rechts: Cor van der Kolk. accountmanager zaken: htiehia te
Vaanhoh-Wieicns, kas/balie: Gerrit Navis, directeur en Wihiia EmsbroekStartman, kas/balie. Voor.ste rij van links naar rechts: Jacob Telnekes,
groepsleider particuliere diensten; Karin Scholten-Kerkemeijer, kas/balie;
Hans Brinkman, particuliere diensten; Christien Nizzer, kas/balie en Geert
Ribbels, assistent accountmanager zaken, (collectie: Geert Ribbels)
opgevolgd door Wim Pelser en op 1 Januari 1972 ging de fusie in. Wij gingen er
enorm op vooruit: betere sociale voorzieningen, een hoger salaris en we mochten op kosten van de bank cursussen volgen, de computer was in opkomst en er
was zoveel geldverkeer bijgekomen. Toen de ABN landelijk fuseerde met de
AMRO in 1992 moesten wij natuurlijk mee, maar in die Jaren werd alles veel
zakelijker en werd met name ook het contact met de klant veel en veel minder.
Dat was niet mijn stijl en ik ging dan ook met beduidend minder plezier naar
m'n werk. Toen ik 57 was kon ik eruit, ik had er 37 dienstjaren opzitten en ik
vond het wel mooi geweest. Vier jaar na de fusie, in 1996, heb ik er een punt
achter gezet." Met plezier vertelt hij nog een paar herinneringen aan 'die goeie
ouwe tijd'. "We zijn eens met de bus naar de Deltawerken geweest en dat was
nog een heel gezelschap: Eibergen en Neede samen telden zo"n twaalf medewerkers en dan nog de commissarissen en alle wederhelften. Ter Braak nam ons
ook wel mee uit eten en zelfs heeft hij ons allemaal wel eens honderd gulden
gegeven, toen hij een keer goed had geboerd met z'n aandelen. We verkochten
ook reizen, eerst via een organisatie in Zutphcn, later voor Arke. De bestemmingen waren meestal in Europa en vaak ging het om busreizen. Een paar bevriende
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Personeelsuitjc luuir DiiilsUiiul. Links 'laii^c'Ucniuin cit op de voorgrond links zijn
vrouw Wil. (collcclic: (Iccrl Ribbels)
stellen, die al vaker met /o"n busreis waren meegeweest, hadden bedacht dat /e
nu ook wel eens wilden vliegen. Ze boekten een reis naar Oostenrijk. Naarmate
de vertrekdag naderde, kregen ze het steeds benauwder en dat kwamen ze me
vertellen. Ik legde hel probleem voor aan een medewerker van Arke en die zei:
"Weet Je wat? (ia Jij maar mooi mee, dan kun Je ze een beetje in de gaten
houden en geruststellen, .la Ja, kom daar tegenwoordig nog maar eens om."
Eibergen, september 2009

Jansje van Dijk-Sijbrandij

Literatuur
Leeuw de, F.J., Eibergen in oude ansichten deel 2
Odink, H., Land en Volk van de Achterhoek
Wesselink, E.H., Kom vanavond met verhalen Eibergen in oorlogstijd, deel 1
Old Ni-Js nr 3 1 , \l.V\. Wesselink: Van fabrikanten, notarissen, dokters en heren
van de bank
Old Ni-Js n r 4 2 , E.H. Wesselink: Villa Smits, bekroning van een tijdperk
Overige bronnen
Bankarchief: 18.^9-1959 100 Jaar NV Deposito-, Voorschot- en Effectenbank
van Eibergen, Neede en Omstreken
Bankarchief: diverse documenten
Brochure Welkom bij de Rabobank Eibergen 197.3
Tubantia? februari 1959
GOC II februari 1959
Gesprek met Geert Ribbels
Met dank aan .lim M. ter Braak, Baarn

-21-

Dreumen an de bekke
Toen ik enige tijd geleden bij de Boiculoer Henk Waanders op bezoek was zong
hl) voor mi) een lied dat hi) /elt geschieven had Het beschiijlt in het plat hoe
mooi de Bei kei was en nog steeds is maai het /egt het ons ook, dal die ouwe
li|d nicl Icuig komt en dat is misschien maai goed ook
Dit mooie en lomantische lied veidient het mijns in/iens, om vaker gezongen te
worden In hel bij/ondci dooi hen die een ding gemeen hebben namcli|k
de
liefde voor de bckkc'
Moge dit lied een eeibetoon /i|n aan alle oude berkelschippers, die vaak onder
zeer moeili)ke omstandigheden ook aan de Berkcl hebben /itten dromen Het is
tevens een waaideiing vooi de componist Henk Waandeis, het dansoikest The
Moodcheis en de iiviei de Bcikel, die ledei een li|dlang en op velschillende
manicicn leven biachten in de biouweii] van on/e legio
Dreiimen an de bekke
Wu I "// cm cl( hekkc Ie chciiiiun
Op 't haiikski' hiej t olcle \elaot
De vogele zinf^t in de heume
En geeft ons een heel goeien laod
I luit nu ( nu I dal lic cl
Vein In u de liediet
Ie kont hel u cil In men
Al zee'j ze ok met
Wi( I :il cm de he kke Ie die unie n
Op I hcmkske hief tolde \clciot
De Icippe 1 cicii I keilni de iii lic t ii cite r
Een schipper steet trots eiii In I loei
Vet telt et zien olde \erheilen
Dcit de -onipe de Ben kei he\ oei
De tie d \ cm vi e Ie ei
Dee kump toch neet weer
lei kont ter van dreiinwn
Al dut 't wal zeer
De Icippe i aai t kalm de iii t \i atei
I en SC hippel steet Hols cm Int i oei
t llciiiiiomka kliink cio\ei / iialer
benwieske uut \ioi^i^cic lied
De CIC iidc II \ Ie e!,'/ op nu l t,'( snater
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/ /s mooi n (Il dc n c i e ld on s hiedt.
De muji^i n dec dansl
De duufkcs dec s/aiisl
Dc wereld vol lac\en
Pak HOC ok ocw kans
En gao an dc hekkc is dieumen
Op 't hankskc hicj t oldc velaot
Op 't hankskc hic/ 't oldc velaot
Tekst en muziek van Henk Waanders 10-04-2001
NB Een velaot is een olde schutsloc/e HW
Met dank aan Henk Waanders te Boitulo gcboien op 2 lebiuaii 1924 en
stuwende kiachl achtci het viocgcic dansoikestThe Moodchers uit Boiculo
Geuit Kluvcis

Naschiilt ledactie Via Geiald Waandeis, de /oon van Henk, kwamen wi| m hel
be/it van dc mu/ick bi| het gedicht In de peiiodc waaiin wij met hem contact
hadden, is /i|n vadci ovei leden, op 17 lanuaii 2009 in de leetti|d van 84 |aai

lldik WaaiitUis ( 1924 2009 )
(I olosüulio Rikt I iisiiik)

I
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Grondlegger Gazellefabriek was Eibergenaar

Willi in Kolliufi, IH69 19 ^S
(collectie Velorama Niinni^cn)

Vele dui/enden mensen fietsen al
laicn met veel genoegen op hun
oeidegelijke Ga/eiieliets in vele
uitvoeringen
Maai volgens mi)
weten maar weinig mensen in Eibergen dat de giondleggei van de
Cja/elletabriek
de
in
Eibergen
geboien en getogen Willem Koiling
IS / i | n wieg stond in het muldeishuis
bi) de Maliemse molen, waai hij op
I'S augustus 1869 het levenslicht /ag
Hel IS inmiddels luim hondeid |aai
geleden dat de Ga/elle dooi /ipi toedoen in omloop kwam en dal hij /ich
met hart en /iel moest inzetten in de
concuiicntieslag met andere fietspioducenlen, die ook een goede boterham helst met beleg /agen in dit
vervoermiddel voor een breed pu
bliek
de hels'

Een stukje voorjjeschiedenis
Hoe kwam de lamilie Kolling op de Mallemsc molens Icicchl want lot 1917
werd de Bei kei lei plaatse geflankeerd dooi twee molens Om daai achtei te
komen, moeten we een stuk terug in de geschiedenis In het bevolkingsiegistci
ovci de buuitschappcn l oo en Mallcm staat te le/en dat op 21 Icbiuaii 18*57 het
molenaaisgc/in lohanncs Slcphanus van Has/ de Mallemsc molen vciiuilt voor
de wHidmolcn in Gecsleien, die eigendom is van /ipi schoonvadci Bancman
Van Has/ werd in 1811 in Rekken geboren en vernoemd naai /ijn grootvader
(' 1753), die in 1796 de windmolen in Rekken bouwde De huidige naam dateert
uit 1907 en vciwi|st naai de locnmaligc cigcnaai / i p i ovcislap van Mallcm naar
Geesteren maakte de weg vii| vooi /ipi opvolgei in de peisoon van Heinrich
Wilhelm Kolling, tot dan toe molcnaai op de Ooslendoipcimolen m Haaksbei
gen Hi| weid geboien op 11 novembei 1824 in het Duitse Linne (Kieis Hannover) en hi| had twee bioers lohann Tiiediich en Ludwig Achter /i|n naam en
beroep 'molenaai staal nog apail veimeld 'vestiging 1856', wal dit betekent
weet ik niet, mogeli|k weid hi| toen eigenaai
Als wc nog een stap teiuggaan, komen wc in 18^0
Van Wassenaar van kasteel Twickel in Dcldcn de
Hendrik Sluvc, vcimocdeli)k vooi hel desli|ds
/ 11 ()()(),- De/e lan Hendiik Sluvc was allomslig

In dal |aai vci kocht giavin
Mallemsc molens aan Jan
aan/ienli)kc bediag van
uil Osnabiuck Sinds 1805
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j

//('/ ntiiUlcrshiiis van
de Mallemse molen.
Het gehoorleluiis van
Willem Kölling
(folo: Jolian liaake)

\

was hij molenaar op de Haaksbcrgsc molen en m 1830 werd hij volledig eigenaar. Hij vermaakte de molen op 28 december 1847 aan zijn schoonzoon Jan
Willem Greve, 'fabrikateur' in Enschede en echtgenoot van Stuves enige kind,
zijn dochter Johanna Wilhelmina. (Jan Willem Greve was de zoon van Willem
Philip Carel Greve, richter van Enschede en burgemeester van Lonncker. JA.)
Bij zijn overlijden in 1851 vermaakt Jan Willem Greve op zijn beurt de
Mallemse molens aan zijn 17-jarige dochter Johanna Wilhelmina (*7 maart
1833) die in 1860 (?) trouwt met Heinrich Wilhelm Kölling en zo is de cirkel
rond.
Vreugde en verdriet in het muldershuis
Het echtpaar Kölling neemt op 3 december 1860 zijn intrek in het muldershuis
en op 23 juni 1861 wordt dochter Maria Juliaan geboren. Daarna volgen drie
kinderen, die jong overlijden (Johanna Wilhelmina * 26-11-1862 t 9-11 1863,
Hendrik Willem * 29-12-1865 t 28-5-1866, Anna Maria Elise * 2-7-1867 t 312-1868). In 1869 wordt dan Wilhelm geboren, roepnaam Willem en stichter
van de Gazellefabrieken. Na hem komen nog twee kinderen, te weten Johanna
Wilhelmina op 22 augustus 1871 en Heinrich Wilhelm (Hendrik) op 25 december 1874.
Als knecht is op de molen werkzaam Ernst Heinrich Kölling, een in 1845 in
Linne (D) geboren neet' van Heinrich Wilhelm. In 1866 vertrekt hij naar zijn
geboortedorp om later nog een periode terug te keren naar Eibergen, maar
uiteindelijk gaat hij in 1882 naar Osnabrück.
Het adres van molen en muldershuis was destijds E13; later is dat kennelijk
gewijzigd in E33, want uit het bevolkingsregister over het tijdvak 1881-1890
blijkt dat de familie in 1882 verhuisde van E33 naar het adres A 102 in het dorp.
(Volgens Bert Smeenk stond het huis aan de huidige J.W. Hagemanstraat, maar
de exacte locatie kon hij helaas niet achterhalen.)
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Gazel Ie- R ij wielf abrlek
v/h Arentsen & Kölling
DIEREN

BRIEFKAAR
AAN

Aen he«F B.Wagelaar
Rywlalen,

Lonnakar.

3

Willem Kölling is dan 58 jaar en oefent geen beroep meer uit. Wel wordt hij
genoemd in het notulensehrilt van de Rekkense stoommeelmolen (later ook bekend als Pieperstoom) als teehniseh adviseur. Mogelijk ook heeft hij in 1885 een
stem in het kapittel gehad bij de benoeming tot molenaar van /ijn oom/egger
(kind van /ijn zus) de toen twintig^jarige Ernst Heinrieh Pieper in Rekken. In
1890 was hij getuige geweest bij diens huwelijk met de in 1870 in Rekken
geboren Frederika Geertruida ten Wolthuis, ook weer familie van de Rollings.
Begin van bloeiende onderneming
Zoon Willem Kölling woont onder meer in Doctinchem, Westerschelling en
Weert. Hij is postdirecteur, eerst een poosje in Eibergen, later in Dieren, waar hij
in 1892 ontslag neemt om een handel in fietsen te beginnen. In 1892 importeert
hij /ijn eerste fiets vanuit Engeland en dat is het begin van een bloeiende
onderneming. Hij associeert zich met de Dicrense ij/er-, kachel- en haardenspecialist annex smid Arentsen en het duo presenteert zich onder de firmanaam
Arentsen en KcHling. In het bedrijf aan de Kerkstraat 8 zorgt Arentsen voor de
assemblage en montage en houdt Willem Kölling de administratie bij. Mijlpaal
is het jaar 1902, als de eerste Ga/elle op de markt komt.
Volgens de overlevering had Willem de naam bedacht toen hij in Laag Soeren
plotseling een reebok de weg zag oversteken. De snelheid en de sierlijkheid van
het dier deden hem denken aan een gazelle en door deze lichtvoetige antilope
liet hij zich inspireren voor de naam van /ijn fiets.
Mogelijk heeft hij zijn contacten in de posterijenwereld aangeboord om zoveel
mogelijk fietsen te verkopen, maar hoe het zij, het gaat het bedrijf voor de wind.
Er volgt een verhuizing naar een groter pand, vader Willem komt in Rheden in
de buurt wonen en levert met zijn /akclijk in/icht zeer waarschijnlijk ook een
bijdrage aan de groei van hel bedrijf. De oud-molenaar van de Mallemse molen
overlijdt in 1901 op de leeftijd van 76 jaar.
In 1905 houdt Arentsen het voor gezien en wordt Willems broer Hendrik mede-
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firmant. In 1915 komt neef/oom/egger
Jan Breukink de gelederen versterken. Jan
(*IS89) is de oudste zoon van hun zus
Marie Juliaan, die op 30 april 1SS6 in
Borculo trouwde met Gerrit Breukink. In
>
• 15y 111-1869
f | | l hetzelfde jaar wordt de firmanaam gewij+2öyiiM935
W'^ zigd in: NV Gazelle Rijwielfabriek v/h
STICHTER EN !
Arentsen en Rolling. Willem en Hendrik
DIRECIEUR
hadden geen kinderen, maar tic familie
DER N.V.
Breukink zou tot in de jaren tachtig van de
GAZELLE
RlJWIEb
vorige eeuw in de directie vcrtegenwoorFABRIEK
tligd blijven. Telg uit deze familie is ook
liiik Breukink, oud-wiclrcniicr en ntomcnteel ploegleider in de Tour de iMance.
Willem overleed op 2S augustus 1935 op
'llofstcttcn'in Lliccom. Van zijn ouders
. 'ft
Wilhelm
llcinrich Kölling ( t 1901) en
De steen op het familiegraf van de
Johanna
Wilhelmina
Greve (11917) is het
familie Köllini; in Dieren.
niet helemaal zeker dat zij in Dieren zijn
(foto: .hnisje van Dijlx-SijIncnKlij)
overleden. Wel staan hun namen op het
tamiliegral op de begraafplaats aldaar, samen met die van hun kinderen en

WILLEM
KÖLLING

m
Ei

schoondochter.
I laaksbergen, augustus 2009

Jan Aarnink

Met dank aan:
- Riek Oldcnampsen (i)
- Ds Breukink
- Velorama Nijmegen
- Jansje van Dijk (bewerking)

Ê^^iiiiy

Sl(>ii(ni uil (Ie vorii;e eeuw
"l'iet felle op zijn Gazelle".
I'.r werden zelfs striphoekjes
iiili^ei^even.
(eolleelie: Leo V(U) Dijk)
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Pieter Wapstra 1862-1942
Wie herinnert zich de winkel van Wapstra (1912-1927) aan de Clrotestraat nog?
Misschien een enkele 95-phisser?
Maar wie waren die Wapstra's en waar kwamen /e eigenlijk vandaan?
De voorouders van Wapstra komen oorspronkelijk uit Friesland, waar /e turischipper zijn. Ze vervoeren turf van Nijehaske via Lemmer naar o.a. Amsterdam. Later vestigen ze zich in Noord-Holland en oefenen daar allerlei andere
beroepen uit. Zo wordt Pieter Wapstra (mijn opa), over wie dit artikeltje gaat, op
14 april 1862 in Haarlem geboren als zoon van een werkman.
Net als enkele van zijn broers treedt hij later in dienst bij de marine. De zeereizen die hij maakt naar Nederlands-Indië. maar ook naar China of Japan, duren
vaak een tot twee jaar. Het zijn dan immers nog allemaal zeilschepen. Pieter
wordt aangesteld als bottelier en is daarom onderweg verantwoordelijk voor alle
inkopen: eten, drinken, kleding, tabak, enzovoort. Misschien lieert hij in die
jaren al een zekere handelsgeest ontwikkeld.
Eerlijkheid IKX»^ in het vaandel
Lerlijkheid staal bij Pieler hoog in het vaandel. Hiervan getuigt het volgende
voorval:
//; Ned. Indië slmil op een doi; een inroep op)>ewonden inlanders Inj liem in de
l>uurt. Maar lii] l>ei^rijpt niet waar liet over i^aal. Plotseling wordt hij door een
andere inlander hij de arm gepakt mei de woorden 'Kom mee!' En meteen wordt
hij meegesleurd in de riehliiig van :ijn sehip. Als ze op veilige afstand zijn krijgt
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PieterWapstra ca IH9H

/;// U' lionn wal ei (Uin de hand is
/e
willen je vermoorden Andere Hollanders
hehhen allerlei waren i>ekoc hl en aan
hooid van hun schip laten hien^en en zi/n
locn nauw we}>i^evaren zonder te betalen
Maai ik neet dat JIJ alti/d alles eeili/k
betaalt en daaioni heb ik je f>erecl Maar
zor}> nu dat je snel aan boord komt'
Y\d, die 'Hollandse' zeelui waien niet
alti|d van die lieverdjes Maai mipi opa
kon dit avontuui gelukkig nog navertellen
li)dens een van /i)n veire rei/en krijgt
Pietei tykis Wonder boven wondei overleeft hi| dat, maai daarna is hij /eei slecht
hoiend Om die leden woidt hij afgekeurd
voor de marine Per 1 juni 1895 kiijgt hi)
van het toenmalige Ministerie van Marine

een pensioen toegekend van "^S gulden per maand.
'Eiber^en? Nooit van gehoord'
Hierna heelt hij korte tijd een sigarenwinkeltje in Haarlem Maar hij zoekt een
andei 'avontuur' Als hij leest dat de burgemeester van Fibergen ('Fibeigen'
Nooit van gehoord'') een paiticuliei schiijvei zoekt voor 100 gulden per jaai en
dat ei in Eibeigen bovendien een huisje te huur is vooi eveneens 100 gulden per
|aai, solliciteert hij en
woidt aangenomen
Zo komt hij op 9 lanuarr 1X99 m Fibeigen terecht
Zijn eerste adres is f.6a (L betekende buuitschap Mallum) Volgens oveileveling was dat het 'witte huuske' (nu Vunderinkslaan I), maai volgens het
gemeenteaichief 'schuur van Izaks' Heeft hij het latei misschien wat mooier
voorgesteld dan het was^ Of is het 'witte huuske' latei op de plek van dre schuur
gebouwd ' Ik weet het niet
Pieter heeft het best naai zijn zin in Eibergen Hij probeert zells om zijn eigen
groenten te verbouwen Hij schrijft m een aantekenboekje, dat nog m mijn bezit
IS, wat er goed of fout gegaan is, zodat hij het volgende jaar weet hoe het wel en
niet moet Ook een geit en kipjicn worden aangeschaft Buurvrouw Groot
Obbink komt elke dag de gert mefken, want daar heeft Pietei geen kaas van
gegeten Koite ti|d wonen zijn moeder en één van zijn bioers bij hem in De
broer vertrekt af heel snel "In zo'n ^at kan ik niet wonen De weield is er dichtgeplakt met klantenpapier"
Zrjn moedei houdt het ongeveci een half jaar vol
Wel Wapstra, geen familie
Via een vroegere drenstkamcraad leert Pieter Wapstra zijn tweede viouw (zie ')
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Links, de tijdelijke behuizing in de Kastanjejahrick aan de Haaksheri^esewe)^. Reclus
hun nieuwe onderkomen aan de Ha(iksheri>sewef> I. Folo genomen vanaf het dak van
eaj'é Wormmeester. Op de aciueri^rond het hei'in van de Haaksheriisewefi.
kennen met wie hij op 13 november 1902 trouwt. Ze komt uit Amsterdam en
heet Geesje Wapstra, maar is geen familie van Pieter. Ze gaan wonen op no. E8.
Dat is het noordelijkste stukje van de 'kastanjef'abriek' (nu Haaksbergseweg 16),
dus niet het boerderijtje dal er naast stond. Deze woning blijkt geen succes,
want al op de eerste avond hebben ze een schoorsteenbrand doordat de schoorsteen lek is.
Op 15 Juni 1903 verhuizen ze daarom naar A70a (nu Haaksbergseweg 1). Ook
in latere Jaren wordt deze woning door hem nog altijd liefkozend 'het kleine
huuske' genoemd. In deze woning wordt op 18 augustus 1903 hun enige kind,
dochter Nelly (Geesje Petronella) geboren.
Er wordt echter naar wat grotere huisvesting gezocht. Die wordt op 13 maart
1908 gevonden aan de Borculoseweg op no. Alf . Daar is het waar Pieter Wapstra weer de kriebels krijgt om met een winkel te beginnen. Hij maakt een kastplank leeg en legt er wat schrijfpapier, enveloppen, potjes inkt en kroontjespennen neer. Wie eens een brief wil schrijven kan dan bij hem terecht voor het nodige materiaal. Vrijwel niemand heeft deze artikelen zelf in huis, omdat brieven
schrijven niet bepaald een dagelijkse bezigheid is in die tijd. Voor de meeste
mensen woont de familie dicht in de buurt en bovendien is schrijven voor veel
mensen een moeilijke opgave. Door de lange werkdagen hebben ze er ook bijna
geen tijd voor.
Al na een Jaar, op 9 maart 1909, verhuist de familie naar A l b (Parallelweg).
Daar wordt in een kamer de 'winkel' verder uitgebreid.
Een echte winkel aan de Grotestraat
Op 1 mei 1912 waagt Pieter Wapstra de sprong naar een echte winkel aan de
Grotestraat A14 (nu 116/116a). Hij breidt het assortiment steeds verder uit en na
enkele Jaren is er in zijn winkel van alles te koop: boeken, kantoorartikelen,
tabakswaren, speelgoed, huishoudelijke artikelen en ook ansichtkaarten.
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Op I mei 1912 begint l'ieler Wapslra een eclile winkel in hel pand links op de folo.
Na hem kwamen o.a. de winkeliers J.B. Brevink, C. Reiehman en J. van Houten.
Voor die ansichtkaarten komt /o nu en dan een fotograaf langs om wat opnamen
te maken in en rondom Eibergen. Tegen zijn dochter Nelly zegt Wapstra dan:
'Ga jij maar mee om mooie plekjes aan te wijzen.' Dat lijkt haar wel leuk. Maar
het plezier gaat er voor haar al gauw af als de fotograaf, om de foto wat levendiger te maken, een paar maal zegt: 'Ga jij daar eens staan.' Ze wil niet op de foto
en al helemaal niet op ansichtkaarten! Toch is dat dus wel een aantal keren
gebeurd.
Wapstra is zeer kritisch op de uitvoering van de kaarten. De proefdrukken worden nooit zonder het nodige commentaar teruggestuurd.
Dochter Nelly begint al vroeg mee te helpen in de winkel en ongeveer vanaf
haar twaalfde jaar runt ze de winkel bijna alleen. In de beginjaren gaat Pieter zo
nu en dan zelf naar Amsterdam om de nodige inkopen te doen, die dan later per
trein in Eibergen arriveren en door een kruier van het station naar de winkel
worden vervoerd. Later komen er vertegenwoordigers in de zaak met grote koffers waaruit het een en ander besteld kan worden.
De winkel is van 's morgens half acht tot 's avonds elf uur open en daarna moet
de granieten vloer nog worden gedweild. Want er zijn in die jaren nog veel
zandwegen waardoor nogal eens mensen met vuile klompen of schoenen
binnenkomen. Maar de volgende dag moet alles er natuurlijk weer keurig uitzien. Gelukkig wordt die sluitingstijd later wat vervroegd naar tien uur en in de
winter zelfs naar half tien.
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Het personeel van de secretarie in liel oude genieenleliiiis in 1925.
Uiterst rechts zit Pieler Wapstra
Ambtenaar van de burgerlijke stand
Uiteraard houdt Pieter altijd een oogje in het zeil wat de winkel betreft, maar ....
hij gaat ook nog elke dag naar het gemeentehuis. Van particulier schrijver van
de burgemeester wordt hij al snel benoemd lot 'klerk ter gemeentesecretarie'. In
1901 en 1902 staat daarvoor ƒ 50 op de begroting van de gemeenteraad, maar er
wordt beide jaren slechts twee keer ƒ 12,50 uitbetaald. Waarom, weet ik niet.
Vanaf 20 augustus 1906 is Pieter Wapstra 'ambtenaar ter gemeentesecretarie',
waaraan een beloning van ƒ 50 per jaar is verbonden. Hij is dan ook gerechtigd
als ambtenaar van de burgerlijke stand te fungeren. In die hoedanigheid heeft hij
wel eens bijzondere dingen meegemaakt. Twee voorbeelden hiervan:
1) Op een dag komt een jonge hoer op het gemeentehuis voor een huwelijksaanvraag. Wapstra kijkt hem eens aan en zegt: "Maar beste man hen jij je vrouw
nu al vergeten? Ze is nog maar drie maanden dood." Blozend komt het antwoord: "Nee meneer helemaal niet, maar ze {tweede vrouw) brengt een koe
mee die drachtig is en als ik nou vóór die tijd trouw krijg ik het kalf ook en
anders krijg ik alleen de koe . . . "
2) De burgemeester en Wapstra staan in het gemeentehuis te wachten op een
bruidspaar dat die dag in het huwelijk zal treden. Er stopt een rijtuig, maar
er stapt niemand uit. Als het wel erg lang duurt voordat er iemand uitkomt,
gaat de burgemeester maar eens poolshoogte nemen. Even later komt hij
terug en zegt: "Ik heb ze naar huis gestuurd en gezegd dat ze over een paar
■weken maar terug moeten komen." De bruid was door de weeën niet meer in
staat om het genwentehiüs binnen te gaan.
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//('/ i-c:!!! Wapstrii lu 1912. Rcclils iloc/iici Ncllx.

Rechtlijnig in denizen en doen
Pieter Wapstra was nogal rechtlijnig in /ijn denken en doen. Dat werd hem niet
altijd in dank afgenomen. Dal bewijst het volgende:
• Toen ik in 1990 op be/oek was in de Whemerhof ontmoette ik daar
iemand die ik slechts bij name kende, maar toen hij hoorde dat ik een
kleindochter van Wapstra was /ei hij direct: "AAs ik (laii die iiuiii denk
word ik iioi; kwaad! Toen ik op een niori^en naar mijn werk op de jahriek
van l'rakke i^inii vroei^ ik iwin om een pakje Inhak, dal ik aan liet eind van
de week wel zou Iwlalen. Maar ik kreeft liel niel!" Hel was duidelijk
zichtbaar dat de goede man er zich inderdaad nog over opwond. Kennelijk had Pieter slechte ervaringen gehad met mensen die iets op de pof
kochten.
• Een tweede voorbeeld: Pieter heeft een hekel aan vuurwerk en weigert
dan ook ieder jaar om het bij de jaarwisseling te verkopen. Slechts één
maal laat hij zich overhalen door enkele jongens, die hem mei de hand op
hel hart beloven dat ze het pas buiten hel dorp zullen afsteken. Maar wat
gebeurt er . . . ze steken het vlak voor de winkeldeur af. Zijn enige commentaar is: 'Y.o. den was eens. maai' nooil weer.' lin hij heeft woord
gehouden.
Iels van die rechtlijnigheid heeft zijn dochter ook. Hel is haar gewoonte om elk
jaar op 18 november om Iwee uur de Sinterklaasetalage te lonen. Als tussen de
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middag de kinderen van de nabijgelegen Willem
Sluiterschool staan te roepen 'doot es lös" krijgen
ze nooit linn /in. Het laken voor het raam wordt
om twee uur weggehaald en geen minuut eerder.
Pas na de middagschool kunnen de kinderen zich
vergapen aan alle moois. Dan staat Nelly binnen
te genieten van al hun commentaar. En als er
soms wel eens een rondje rails in de etalage ligt
met een tunnel en een treintje klinkt het regelmatig 'laot em es riejen'. Heel wat keren moet liet
treintje dan weer opgewonden worden.

H H

WÊt^tP^

Hiorniodo

doof

B v a n KIRKRGKN & OMSTRKU KKN nu'do, dat ik mol imriiimH i v a n 1 Uctolier mijn iinekhaii^ H dclszuakr Spool^ocd-. (ïiilanteB i i " " t ' n , l a b a k - , Kit^urcn- en tJigarotionhandol
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In aansluiting: op boven.staande, deel ik aan hot fareachte
publiek van KIBKRCKN &
O M S T R E K E N mede, dat ik
met inKanj,-: van heden 1 OctoIjor büvoni>:enoernde zaak van
d.'n heer P. W A P S T R A

Tcru}» in Kibeij»eii
Om persoonlijke redenen verkoopt Pieter in
1927 de winkel en verhuist het ge/.in Wapstra
lieb overpnomsn. L
van Eibergen naar Soest.
Ik hoop hot vortrouwen van
mijn voorpanKor te nioj^en beMaar Hielke Mast ('den lange van de blekeriehouden en door vlu^Ke en nette
hedicninjf oen ieders R:unst
je') kan de dochter van Wapstra niet vergeten.
waardipT te worden.
222'!
]ïoleef<I tot een bozook uitHij vraagt haar alsnog ten huwelijk en haalt haar
n()(idlj;ontl.
Aaniiovoh'nd,
terug naar Eibergen. Zo komt Nelly Wapstra in
J.B.BREV!1.
1929 toch weer in Eibergen te wonen. Hielke
Mast is ook geen 'echte" Eibergenaar. Hij komt
IfnitipnrQinï - Inpfiom
net als de Wapstra's oorspronkelijk uit l'riesland,
A(lvcrieiiiic'J()-9-l927
maar werkt al sinds 1920 op het kantoor van de
Blekerij (later KTV). Het echtpaar Mast-Wapslra gaat wonen aan de Groenloscheslraat A6S5 ( .I.W. Hagemanstraat 77). Op dat idres zijn mijn broer Geert en
ik geboren (Geert is in 2()()() overleden).

E

J.W. Hai>('iii(ui.slr<iat 77
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Pieter Wapstra overlijdt op 23 mei 1942 in Soest. Zijn vrouw woont daarna bij
haar dochter en schoonzoon in Eibergen, waar ze op 12 maart 1946 overlijdt.
Beiden liggen begraven op het kerkhof aan de Haaksbergseweg.
Met veel plezier heb ik al de/e herinneringen, die mij uiteraard grotendeels door
mijn moeder zijn verteld, opgeschreven. De toto's en andere afbeeldingen in dit
artikel zijn uit mijn eigen collectie afkomstig.
Delft, zomer 2009

Tna Spruijt-Mast

*) Pieler Wapstra trouwde voor hel eerst op 2 februari 1889 met Anna Blaauboer uil Anna Paulowna. Toen hij terugkwam van de eerste langdurige zeereis
na zijn huwelijk bleken er andere mensen in zijn huis te wonen. Bij zijn schoonouders kreeg hij tot zijn ontsteltenis te horen dal hij op 5 mei 1890 een zoon had
gekregen, die echter op 28 juli 1890 weer was overleden. En dal drie maanden
later (van verdriet) ook zijn vrouw was overleden. De j'amilie was hoos, want
men had lelegranunen gestuurd naar diverse havensteden om hem daarover te
informeren, maar nooit iets van hem gehoord. Ze dachten: "Och, een zeeman,
hij had natuurlijk in elke stad een andere schat." Dit laatste deed hem veel pijn,
want de telegrammen hadden hem nooit bereikt en hij wist dus van niets. Hem
restte slechts een foto van zijn vrouw naast het overleden zoontje, dat hij ze Ij dus
nooit heeft gezien.
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Nieuwe straatnamen

St. 'lluu s/iiS(//(/(// veihoiiwd tot appailom
(foto: Johan Baake)

iin li.

Als er nieuwe woonprojecten ontworpen worden,
moeten er vaak nieuwe
straatnamen
worden
bedacht. Vroeger had de
gemeente Eibergen een
straatnamencommissie
onder leiding van een wethouder. Die commissie is
opgeheven. Maar als er
ergens nieuwe straatnamen
moeten komen, wordt de
HKE regelmatig benaderd
om advies.

Rekken
Naast de voormalige rooms-katholieke basisschool St. Theresia wordt een
nieuw straatje aangelegd met enkele woningen. Na overleg met de Belangenvereniging Rekken is aan de gemeente de naam Theresiaplein voorgesteld. Zo blijft
de herinnering aan de inmiddels opgeheven school bewaard.
KTV-terrein
Een groot project is de bebouwing van het terrein van de voormalige KTV.
Op verzoek van gemeenteambtenaar Harry ter Beke hebben we ons gebogen
over de naamgeving. We hebben
ons ook in verbinding gesteld
met de voormalige directeur
G.H.W.
Geesink,
inmiddels
helaas overleden, en enkele oudmedewerkers van de KTV,
Antoon van der Velde en Reinhold Abbink. Het ging niet alleen
om het KTV-terrein, maar ook
over het terrein van de voormalige drijfriemenfabriek van de
Gebroeders Prakke. Het aantal
mogelijkheden was niet groot, de
winter 2009. Het keii Huns met s( hooi steen
gemeente wil het aantal nieuwe
van de KTV. Het geheel wordt hewaard als
straatnamen beperkt houden.
industrieel erfgoed, {foto: Johan Baake)
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Voor het Prakkelerrein hebben we twee voor de hand liggende namen geadvi
seerd, de Prakkesiraal en de Looierij. Voor de KTV hebben we geprobeerd de
historisehe ontwikkeling van de Blekerij in de straatnamen weer te geven: Hum
melsweide, G.J. ten Cateplein, Blekerij, Zengerij, Kalanderij en Ververij. De
singel aan de noordzijde, waar het terrein vroeger begrensd werd door de Berkel
en nu door de Ramsbeek, heeft de naam Beeksingel gekregen.
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N.V lYic()taj«cfabriek Eiberj»en
Op een perceel aan de Borculoseweg, tegenover de kerkhoven, stond een wit gebouwtje, dat herinnerde aan hel tricotagefabriekje
dat hier vroeger stond. Met de alhraak van
dit gebouwtje is ook dit restant van een
stukje Eibergse textielnijverheid verdwenen.
De N.V. Eibergse Tricotagefabriek, zoals het
bedrijf heette, kreeg zijn goedkeuring bij
Koninklijk Besluit van 1915. Wie de eerste
jaren eigenaar was, is onbekend. In 1926
werd Hendrik .lan Willink uit Winterswijk
eigenaar van het gebouw met het grote stuk
land. Het was gekocht van de Stoomblekerij
Ci..l. tenCate&Zn.
H.J. Willink (1887-1957) werkte er tot
enkele jaren voor zijn dood. Tricol was heel
HJ. Willink.
fijn gebreide katoen en werd vooral gebruikt
(collectie: W. Men^eriiik-Willink) voor ondergoed. Later kwam het interlock.
Er werkten op de tricotagefabriek zo'n vijftig meisjes volgens mevrouw Mengerink-Wiilink, de dochter van H..I. Willink. Er werd gewerkt aan brei- en naaimachines en er was een spinnerij en een knipaldeiing. De meisjes kwamen uit de
omtrek, soms zelfs uit üeesteren. Eén van hen, thans 100 jaar oud, afkomstig uit
Geesteren, weet nog, dat ze dagelijks per fiets naar Eibergen ging. In de naoorlogse jaren kon het kleine bedrijf de concurrentie met Twente en Duitsland niel
meer aan. Willink, die ook geen opvolger had, hief hel bedrijf rond 1955 op.
Het gebouw werd nog een aantal jaren verhuurd aan verschillende gegadigden.
Tenslotte werd het verkocht aan een mevrouw uit Amsterdam en nu dus aan een
projectontwikkelaar, die zijn project de haast vorstelijke naam "1 Willinkhof gaf,
waarschijnlijk niet wetend, dal 'het hof' is voorbehouden aan adellijke hoven.
Het stuk grond was een groot perceel landbouwgrond, dal door Willink verpacht
was aan landbouwers, die er landbouwproducten op verbouwden en geen Uiingroenten, zoals in een hof gebruikelijk is. Maar de naam klinkt goed. De bouw
van de negen woningen is inmiddels afgerond. De nieuwe straat, die voor de
achteringang van de huizen nodig was, heeft de naam Sleedoornstraat gekregen,
hiermee aansluitend op de al bestaande namen ter plaatse.
Eibergen, januari 2009
Bronnen
W. Mengerink-Willink
Internet

Hennic Wesselink
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Ons Zoekplaatje

Afgelopen jaar kwam ik in het bezit van bovenstaande foto uil de jaren '30.
Deze foto komt uit een weekblad met als onderstaande tekst: Het voetbalelftal
van Eibergen is kampioen geworden van de Ie klasse G.V.B. Er staat niet bij om
welke voetbalclub het gaat en wie de spelers zijn. Daarom doen we weer een
beroep op onze lezers ons te helpen aan namen.
- Wie kent één of meerdere personen?
- Waar en wanneer is deze foto gemaakt?
- Om welke voetbalvereniging gaat het hier?
Reacties, graag schriftelijk of per email, zijn welkom bij:
J. Baake, Nicuwenhuizcnslraat 5,7I61VB Ncede
Emai 1: redactiehke@gmaiI.com
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Personeel van de Kettingkastenfabriek van Schaperclaus
Gelukkig hebben we de vorige keer de moed niet opgegeven om te komen tot de
oplossing van het Zoekplaatje van nummer 63, waarin we op zoek waren naar
namen van personen van de kettingkastenfabriek. De herhaalde oproep heeft
gelukkig veel reacties opgeleverd en alle namen, op één na, die op de foto staan,
zijn nu bekend. Gerrit Schiiperclaus en mevrouw Himmelbcrg konden vertellen
dat de foto is gemaakt in 1947, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
N.V. Lederwaren en Keltingkasten- annex Ritssluitingfabriek van de familie
Schaperclaus. Van beiden kreeg ik veel namen. J. Schut uit Groenlo herkende
meteen zijn vader en moeder, maar ook een aantal anderen. Johanna NijmanKruidenier uit Winterswijk wist ook dat het hier ging om een jubileumfoto. Zij
werkte er van 1935 tot 1944 en herinnerde zich nog, dat ze één van de eerste ritsen - Elly - in die tijd heeft gemaakt. Ook heeft ze nog een lijst met namen van
medewerkers uit die tijd. Dat er werkneemsters van over de grens zouden
hebben gewerkt, lijkt haar onwaarschijnlijk. Wel kwamen er twee dames elke
dag op de fiets uit Groenlo: Jo en Maria Oidenkotte.
Tenslotte kreeg ik nog een email van Janny Wormgoor-Odink. Zij herkende o.a.
haar oom Willem Schiiperclaus, die getrouwd was met een zus van haar vader.
Aaltje. Alle inzenders, hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Herhaalde Oproep. Zoekplaatje uit ON 64. Groepsfoto uit Beltrum?
Helaas heeft het vorige zoekplaatje nog geen enkele naam opgeleverd. Wel
kreeg ik van een drietal personen reacties over de groepsfoto. Leo Strengers uit
Winterswijk weet bijna zeker dat de groep op retraite is in Zenderen (tegenwoordig 'Zwanenhof') beginjaren '50. Leo denkt dat het jonge agrarische mannen zijn. Gerard Baak uit Utrecht bevestigt de mening van Leo Strengers, maar
hij denkt dat de foto tussen 1930 en 1940 gemaakt is. Misschien is het wel een
groep van de RK parochie uit Beltrum? En als laatste kreeg ik een schrijven van
Rie Tenhagen-Reesink, die ook aangeeft dat de foto in Zenderen gemaakt is.
Deze foto's hangen nu nog aan de muren van de binnengang naar de kapel van
het huidige bezinningscentrum 'De Zwanenhof'. Ook nu geven we de moed niet
op, en denken dat er nog wel Berkellanders zijn die ons helpen aan namen.
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/. .Ian Schdperchni.s, directeur, 2. Mina Schaperclaus, 3. Gerrit Schaperckius,
directeur, 4. Aaltje Schdpercknis-Stokkers,
5. Alie Schdperclaus, 6. Dirk
Schdperclaus, directeur, 7. Freek Schaperclaus, S. Riek
Schdperclaus-Timmerije,
9. Herman Schdperclaus, 10. .lohan Schdperclaus, II.Willem Schdperclaus, 12.
Onbekend, 13. Herman Schdperclaus, 14. Jaantje Schdperclaus-Snippe,
15.
Henk Schdperclaus, 16. Mina Schaperclaus-Maatman,
17. mevr. Samson, IS.
heer Sanison Jr. vertegenwoordiger, 19. Dina Ordelnian, 20. heer .lansen, vertegenwoordiger, 21. mevr. .lansen, 22. Rikie Schutten, 23. Jopie Bomer, 24. heer
Henke, vertegenwoordiger, 25. Rikie Stomps, 26. heer Samson Sr. vertegenwoordiger, 27. Rikie Schdperclaus-Van Elven, 2H. Johini Schdperclaus, 29.
Hanna Schdperclaus-Mengerink, 30. Gerrit Schdperclaus, 31. Bernard Himinelherg, 32. Trui Himnwlherg-Sclidperclaus,
33. Gerrit Kuiperij, 34. Gerrit Felle,
35. Hennie te Hennepe, 36. Jaantje Menkema, 37. Jan Schut, 3S. Mina Meijer,
39. Willy van der Kous, 40. Bertha Rothman, 41. Willeniien van der Las, 42. Jo
Meddeler, 43. Dinie Grooters, 44. Sinie Snippe, 45. Janna Olthof, 46. Hanna
Ooink, 47. Mina Tenunink, 48. Dina Bleimiink, 49. Gerrie Bouwmeester, 50.
Marie ten Fishof. 51. Feida Ooink, 52. Jo Lenderink, 53. Dina Schut. 54. Gerda
Ooink, 55. Riek Warjman, 56. Dina Kamphuis, 57. Greta Snippe, 58. Greta
Harder, 59. Henk Weekhoul. 60. Dinie ter Maat, 61. heer Brevink. 62. Gerrit
Krehhers, 63. Jan Nijman, 64. Johan Bals.
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Scheppels Mankzaod
Snorrebot
Een heel old spölding. Wi-J deden 't vrogger nog wel. I-J nemt een groten benen
knoop met twee gaetjes. Deur die gaetjes haal i-j een dun touw of goorn van
zo'n 60 em. Dan knup i-j de beide enden an mekare. Dan mo-j 't snoer ronddraeien asof i-j 't opwindt töt den draod in mekare edrild zit. Dan trek i-j't snoer
röstig weer strak en laot 'm weer in mekare drillen. De knoop draeit zo beurtelings reehts- en linksumme en gif een snorrend geluud. Vrogger hadden ze in
plaatse van een knoop een varkensbutjen, dat ze van 't etten aover hadden ehollen. Een plat butjen met twee ronde uutendjes. Daor mossen ze dan twee gaetjes
in zien te slaon met een harden spieker. "Naegel" zeien ze vrogger. Dat butjen
snorden harder as een knoop. Daorumme heiten dat een snorrebot.
Dri-j strikken
Ok een old spel, dat wi-j as kinder nog deden.
Op een stuk papier wordt een vierkant etekend en doorin een kruus. Dan he-j 9
punten, drie an drie, vertikaal en horizontaal, 't Wier espöld met twee personen.
Den enen kreeg dri-j witte kneupe (hemdskneupe), den andern twee zwatten of
broenen. (bokscnkncupe). I-j moehten ums de beurten leggen, 't Ging der
umme, wie 't eerste dri-j kneupe op de riege had liggen. Bes aardig urn beide
spellekes nog es te doon. Wie kent de spelregels nog precies?
Flitsebaoge (of flitsebogge)
Ton wi-j zukke buuls van jonges waarn, i-j wet wel van zo'n 11, 12 jaor, maken
wi-j ons een flitsebaoge um met te schieten. De baoge was van essen- of wilgenholt. Dat ko-j good buugen, dat brok niet gauw. Met een glad touw wodden de
baoge espannen. Veur de pielen, mos i-j rietjes zuuken bi-j een vcnne of een
bekke. Die rietjes waarn mooi recht. An 't dikste ende maken i-j een glippe um
de piele vaste op 't touw te können zetten. Op 't andere ende wodden een stuksken van een paar cm vlierholt eschaoven. Vlierholt is mergholt en een stuksken
van een jongen lak ko-j dus zo op 't rietjen schoeven, dat iets anepunt was. 't zat
metene vaste. Dan kon 't flitsen beginnen.
Met een tröpken jonges uut de buurte richten wi-j de schietclub "Willem Teil"
op. Dat was den groten vri-jhcidsheld van Zwitserland. Daorvan hadden ze ons
op schole verteld. Zoat ons land zich vri-j evochten had van Spanje, zo had
Zwitserland zich vri-j emaakt van Oostenriek, dat in de middeleeuwen aover
half Europa de baas was. De Zwitsers mochten gin waopens hebben, de boeren
allenig een baoge met pielen um met te schieten. Wilhelm Teil kon onmundig
zuuver schieten met zien "Armbrust". Ton ze um op een keer op de markt
gevangen enommen hadden, kon e vri-j kommen, at hie een appel van 't heufd
van zien zoon Walter wist te schieten, 't Was een groot tumult van mensen die
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/ith verdrongen um den landvoogd um genade vein [el! te vraogen Maor
ondertussen schot Teil den appel dei al Ongeleutelijk' 't Was een spannend
vcihaal en Wilhelm Teil was een held Wi | hielen in die laeftied van heldcnveihalen Dus on/e elub kieeg de name 'Willem Teil" Met 't schieten is t niet
volle ewoddcn De aardigheid was tei gauw van al Wi-| hadden eigenlijk niks
um op te schieten Wat oldere jonges hadden al gauw een windbukse met
patieunt|es Daor ko | de spraone met oet de kersenboom schieten Dat was better waik En 't voetballen kwam in /wang
Kaatsen, hinkelen, touwspringen
Bi-| de deeins op schole was kaatsen populaii 't Was de kunst um met /ovolle
meugclek kaatsebal Ie in de hand /e een veui ene tegen de mui e te gooien en ze
weei op te vangen /ondei dat /e op de grond vielen Dat kosten volle oefenen.
Dat was haoste een vorm vam jongleren Kaatscballe /atten in een netjen Een
heel bekende veisregel hermnei ik mien nog "Kaatsebal, ik heb oe al" En 't
sprekwooid "Wie kaatst mot de bal verwachten" kent ledeiene Bi-) vrouwleuspellekes wodden ok volle ezongen Zoas met touwt|en spiingen Dat neumen
ze heel vroggei ok hinkelen Ok wodden 't heel vrogger lientjcn spiingen
eneumd (Liene =hjn) 't Woord liene wodden vrogger meei gebioekt as now
Lienen wodden emaakt van vlasdraod (hen = vlas) Een liene was mooi glad
Latei kwam dei touw van hennep en jute en dat was volle lowwei Wi | kent
nog wasliene, peerdeliene en hondeliene Wietei sprekke wi-) van touw
Zangversjes
Wat wodden dei ok al wcei bi \ e/ongen ^
Rozüline f^ing eens wandelen Ln toen nam ze haai zus/c mee
En toen gmi^ ze naar haar tante tn ze het haar zusje alleen
Eén mee kop/c thee chic \ici glaasje hier,
\ Ijl zes km k op ck fles zc\cn ac ht soldaat op vi ac ht,
lic i^cii tuil Ro^alien
Van IC in spin de hoc ht v,aat in. Uit spint de hocht iicicit int
Van /e een Iwce due'
Ot deze
Anna at ic u cu htc ii te \\ ac htc n op haai man
's Nac hts om twalef uren, daar kwam de zcitlcip cm
Goeien avond Anna' Goeien avond hm'
Waai hen je zo lani> i>ehle\en'' Dat v,aat joii niks an'
Anna i;in^ naai henen haalde een dikke stok
Toen kwam zij heneden en sloe}> lan op zijn kop
fan he^oii te se ht eeuwen, se hreeiiw de mooid en hi and
Alle buren kwamen, Jan werd ajgekamd
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Bi-j spölliedjes wodden altied in 't Nederlands ezongen. In 't dialect bestaot ze
niet.
Dan gao'w noo weer wieter in 't Achterhooks.
Wat er nog meer in de wanne lei
An
I-j mot een betjen anmai<en, anders kommc wi-j te late.
Daor is nii^s van an (van waar).
Hef oe den smiesterd dat verteld? En geleuf i-j dat? Ik had oe veur wiezer versletten.
Wat den keerl vertelt, daor kö-J toch niks van op an.
(smiesterd = slimmerik in ongunstige betekenis)
Angaon
Köj 't vuur ankriegen? Effen wachten nog. De spriekskes begint te gieuien.
Kiek, daor geet 't al an. 't Krig vlamme.
Hoe late geet 't feest op de Maote an?
Ik gao vaste met oe an, de anderen komt wel nao
Heur dat jonge volk toch es weer angaon. Ze bunt aardig aan 't joechtern an.
(Lawaai maken, druk en luid spelen).
Heur den hond toch es angaon, hie blokt (blekt) de ganse tied. Ik mot wei es kieken, wat er an de hand is, dat e zo angeet.
Ik wel niet meer, hoo of ik der met an mot.
A-j 't veur mekare wilt kriegen, zöj der wel anders met an motten.
Hoo steet 't er bi-j? He-j t noo met eur an of niet?
I-j riepen mi-j net op tied, ik was ter hier net met an. (net mee klaar of net aan
toe).
"Hoe geet 't oe met't ni-je bedrief? "Ik heb 't zo zuutjcs an op de riege. Ik heb
de boel good an 't draeien an, mag ik wel zeggen".
Ankommen an
In den oorlog was ter an textiel haoste gin ankommen an.
Wi-j hadden bi-j ons thuus twee kersebeume. Dus wi-j atten nons zat an keren.
Maor legenswüordig is ter haost gin ankommen an. Behalve in de Betuwe misschien.
Liefhebberi-Je
Wi-j kent lielliebberi-je veural as hobby.
Vrogger wodden 't nog anders gebroekt.
"t Is toch liefhehheri-je um te zien, hoe Graedeken lientjen sprini^t,dan klept de
khimpkes op de vloer van de daele en de lani^e rökke foekst op en neer"(elaezen
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m Hendrik humc \ ciii G / Klokman)
I Is loc II lulluhhiii
jc lioc i^ccnu ch kiiicUi luioi \ilioU i^aol en nol ~( daor
(illi iiuioU la II
Deurslag (veigiet)
Een old woord en bi-j verschillende Eibergcnaren onbekend In 't Zuuden van
den Achtcihook wodden 't gcbioekt Daoi kwam pas latei t woord vergiet in
/wang
Ion dci nog gin wateileiding was, mos de giuuntc ewassen woiden in een
enimei en dan in een deuislag egotten um oet te lekken Eerpels en gruunte
wodden viogger met volle watei ekokt en mossen nao 't kokken ategotten wodden
"Effen wachten, jonges ik mot ettcn de eeipels aigieten". Dat betekenen, dat e
hoge nood hadde en van de tietse atmos um te watern In Eibaige wodden ok
e/egd "Ik mot eflen de sik vei/etten"
Smuustcrn (geheimzinnig fluisterend praten)
Wat /it die twee daoi in dat huuksken toch te smuustern 't Zal wel aovei |onges
gaon "Pas op an niemand /eggen heur'
Watterweggens, meerderweggens, volderweggens
I-jleu mot oppassen met schaatsen op de Bei kei, der bunt watterweggens nog
wakken in t ics (Hiei en daar)
't Hef gistern in dat noodweei onmundig eraegend Tussen Borculo en Eibarge
stonnen meerderweggens de weidens blank (Op meer plaatsen)
De lietsenpade bunt niet allenig bi-) ons, maoi ok voldeiweggens in andere
gemeenten bai slecht (Op veel plaatsen)
Sajet
Sa)et was woUe wooivan sokkc ebreid wodden Ik mos veur mien moodcr
altied dii-)diaodsen sajet halen Sajet was noimaal getwijnd gooin. Dat wil /eggen twee diaode ineengestrengeld Maor niet ekamd, dus niet glad Een betjen
low Maor veui de /watte sokkc in de klonipe mos t dn |diaods wae/en Dat
was starker
Tot /owicd disse keei Good gaon aiiemaoic
Eibeigen, )uni 2009

Hennic Wesscimk
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Prijslijst boeken H.K.E.

november 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

Boerenwerk - schrijverscollectief

€

Geschiedenis van de Oude Mattheus - E.H. Wesselink

€ 14,00

7,00

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

€

5,00

Oud Rekken in beeld - Joh. Baake

€

5,00

Folklore / Vroomheid in Berkeiland - H. Odink

€

5,00

Veldnamenboek (beperkt leverbaar)

€ 20,00

Hof te Vaarwerk - B. te Vaarwerk

€ i 8,00

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

€

Leven in Geleende Tijd

€ 10,00

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

De bloemensymfonie - redactie Old Ni-js

€ 20,00

Old Ni-js losse nummers

2,50

1 t/m 49 (aantal nrs. uitverkocht)
€ 3,50
50 t/m 65
€ 4,50
Wie belangstelling heeft voor één of meer van deze uitgaven kan gebruik maken
van het bestelbiljet of zich telefonisch in verbinding stellen met Dick Somsen,
Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel. 0545-472517.
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llislorisclie Kriii^ Kil)erjieii. lU-sCelbiljet boeken .
A.in Dak Soinscn M.illumso Molciiwci; 2"^, 7 I 52 Al I ilxMucii lel 0545 472517
Ik

IKII

h(.l.iiitislclling VOOI tic volyentlc uili;.ivf(n) ml tic li|sl vcimcltl in tkvc Okl Ni |s

IV1i|ii atlics IS

N.i.im

Hantllckcniiii:

Historische Kriiij^ Kibergeii. I.eden wei-ractie.
A.inDick Soinson M.iIIiiniso Molcnwct; 2^ 7152 AT riboii;cn Tol 0545-472517
Ik geel <iis iiieiiw lid van de llistt)iiseiiL Kiing 1 iheigcn t)p
Naam
Allies
Poskode en plaatsnaam
Ik kies als |iitmie litl iioek

Hoere
n werk - sclirijverscolleclief of
Oud Rekken in beeld

■*• Dooihalen tie naam \aii hel bt)ek,tlal mei i;ekt)/en wt)idt
Mi|n naam

Adies
Poslcotle en jila.ilsn.iam
Wt IkonisiaUeiilK int uw lit! In de baan van de win dlioos - storniramp I juni 1927

DrukkErij MaarsE bv

b^
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