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Van de redactie 

'Zonder geheugen geen toekomst. Wanneer wij geen kennis hebben van ge
schiedenis dan is het alsof we allemaal Alzheimer hebben en we niet weten waar 
we vandaan komen en waar we heen gaan'. Dit zijn de woorden van de Joods-
Amerikaanse architect Daniel Libeskind toen hij werd onderscheiden door het 
Auschwitz-comité. Dit waren in 1985 voor het gemeentebestuur van Eibergen 
wellicht ook de overwegingen om Hennie Wesselink te vragen een boek te 
schrijven over Eibergen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In zekere zin is dat 
verzoek de aanzet geweest tot de oprichting van de Historische Kring Eibergen, 
25 jaar geleden. In deze Old Ni-js vindt u bij de bestuursmededelingen dan ook 
de aankondiging van ons schitterend jubileumfeest in kulturhus 't Spieker op 
zaterdag 17 september. 

In zijn vaste rubriek nieuws van museum de Scheper legt Paul Puntman uit 
waarom hij als titel steeds 'Onder de oude ginkgo biloba' koos. Daarna verhaalt 
Bert van der Ziel over het muldershuis in Mallum en de teloorgang van het 
eeuwenlang vooraanstaande beroep van molenaar. In 1901 had de kruideniers-
leerling Johan Thijsen door zijn huwelijk met de dochter van molenaar Gijsbers 
't gat 'r mooi hi-j indreid. Enkele decennia later bleek de molen al niet meer 
lonend. Wat rest, zijn folklore en romantische herinneringen. 
Johan Baake geeft u de oplossing van het zoekplaatje met betrekking tot het 
accordeonorkest Organum. Als nieuw zoekplaatje heeft de redactie een foto van 
de Eibergsche Knalclub geplaatst. 
Dat grote omwentelingen in Europa ook hun weerslag hebben gehad op het 
leven in de Achterhoek, blijkt uit het artikel van Henk ter Agter. Hij vertelt over 
zijn betovergrootvader Berend ter Agter, die in 1812 als soldaat van Napoleon 
terugkeerde uit Rusland. 
De beschrijving van de Grolse Straote door Freek Bartelink en Peter Rutgers 
komt met 't letste stukske tot een eind. Al lezend is het alsof je met oude familie
leden of kennissen over de J.W. Hagemanstraat kuiert en zo te horen krijgt wie 
er gewoond hebben. Je zou af en toe wel eens even stil willen staan om te vra
gen naar meer bijzonderheden over deze en gene. Aan dat verlangen komen de 
reacties van twee in deze straat opgegroeide 'jongens' tegemoet. Herman Week-
hout (83) en Jan Berenschot (81), beiden nu woonachtig in Winterswijk, schre
ven hun jeugdherinneringen op. De auteurs hebben die informatie verwerkt in 
hun verhaal. We wensen u veel leesplezier en ... uw reacties zijn altijd van harte 
welkom. 

Als rectificatie moet de redactie u nog melden, dat in Old Ni-js, nr. 67 op pagina 
vier staat dat C.H.L.M. Moreu in Indonesië is omgekomen. Dat moet zijn 
Nieuw-Guinea. 



Bestuursmededelingen 

Excursie 
Op woensdag 25 mei houden we onze jaarlijkse excursie. Deze keer gaat de 
tocht langs enkele plaatsen van 'het geheime wapen van Nederland', te weten de 
Hollandse Waterlinie. Bezocht worden het alom bekende Slot Loevestein, waar
bij iedereen meteen denkt aan de ontsnapping van Hugo de Groot in zijn boe-
kenkist en het iets minder bekende maar ook zeer aansprekende Fort Vuren. De 
vestingen liggen tegenover elkaar in de Bommelerwaard op de plek waar Maas 
en Waal samenkomen en verdergaan als de Merwede en de oversteek wordt 

gemaakt per veerpontje. 
Slot Loevestein, 'het stenen huis 
van Loef', werd rond 1368 ge
bouwd door ridder Dirc Loef van 
Horne. In de 17e eeuw werd het 
slot officieel Staatgevangenis der 
Nederlanden met als bekendste 
gevangene de remonstrantse ju
rist Hugo de Groot of Grotius, de 
grondlegger van het internatio
naal recht. Over deze Staatsge
vangenis is in het slot de presen
tatie 'De Erfenis' ingericht. Daar
naast wordt de geschiedenis van 
het slot via beeldschermen ver
teld door 'virtuele' kasteelbewo
ners uit de Middeleeuwen. Een 
wandeling door de vesting leidt 
langs aarden wallen, dubbele 
grachten, een kruittoren en het 
arsenaal, de commandantwoning 
en soldatenhuisjes en natuurlijk 
een authentieke taveerne. Vanaf 
de 17e eeuw maakt Loevestein 
deel uit van de Hollandse waterli
nie: bij oorlogsdreiging werden 
vestingen en verdedigingswerken 
met elkaar verbonden door aan
eengesloten stukken laagland on
der water te zetten om zo een ver-

,̂  ,, , , , , „ , , , dedigbare linie voor de huidige 
De Hollandse Wateilinie MUI Amsltidum tot ^ 
Werkendam. Randstad te vormen. De hnie liep 
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van het forteiland Pampus in de Zuiderzee tot aan Werkendam en telde in totaal 
zestig verdedigingswerken. 

Fort Vuren in de gemeente Lingewaal is eigendom van Staatsbosbeheer en 
wordt beheerd door de stichting Wandel&Fietsforten. De toren uit 1848, die het 
gezicht is van Fort Vuren, stond oorspronkelijk aan de rivier. In 1878 is de dijk 
verlegd en werd het fort uitgebreid met een buitenoever langs de vestinggracht, 
de zogeheten 'contrescarp'. Het fort is in redelijke staat, maar wordt momenteel 
gerestaureerd. Het eerste restauratiejaar zit erop, maar er volgen er nog drie. In 
Fort Vuren vinden jaarlijks vele evenementen plaats, variërend van muziekuit
voeringen, (literaire) lezingen, exposities en speciale rondleidingen. 
Als u zich van tevoren wat wilt oriënteren, kunt u natuurlijk op internet kijken 
of een of meer boeken lezen, maar we hebben een goede tip: kom naar onze 
jaarvergadering, want daar komt onze gastspreker er van alles over vertellen (zie 
bij jaarvergadering). In de loop van de dag worden de nodige pauzes ingelast en, 
inmiddels al bijna traditioneel, de dag wordt afgerond met een koud en warm 
buffet bij grand café 't Langenbaergh in Laren. 

De deelnamekosten bedragen € 55,- per persoon. Het vertrek is om 8.45 uur. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Annie Busink-te Biesebeek, Lariks-
weg 23, 7151 XV Eibergen, tel.: 0545-471498. Deelnemers krijgen tijdig nadere 
schriftelijke informatie aangaande het reisschema. 

Slot Loevestein In de 17e eeuw. 
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Jaarvergadering op zaterdag 16 april 
Onze jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 16 april vanaf 
14.00 uur in de Huve. De agenda treft u elders aan. Onze gastspreker is Ben 
Spee uit Gorinchem. Hij richtte in 1995 de stichting Wandel&Fietsforten op en 
dertien jaar was hij beheerder van Fort Vuren, dat onder zijn leiding uitgroeide 
tot een ontmoetingsplaats voor velen. Beheerder is hij nu niet meer, maar nog 
wel steeds een stuwende kracht achter de organisatie. Na zijn afscheid in 1990 
als tekenleraar aan de mr. J. Calsmavo in Gorinchem, nam hij met een compag
non een broodjeszaak over, die het duo uitbouwde tot een gerenommeerd eetca
fé. Het bestuur is zeer ingenomen met zijn toezegging het gedeelte na de pauze 
te verzorgen en het belooft een interessant verhaal te worden, dat niet alleen 
voor de deelnemers aan de excursie veel wetenswaardigs bevat. 
Verder vragen wij uw speciale aandacht voor het aftreden als bestuurslid van 
Johan Baake, die na 25 jaar als laatste medeoprichter van onze kring het bestuur 
gaat verlaten. Hij was vele jaren penningmeester en tot op de dag van vandaag 
vervult hij een spilfunctie tussen onze kring en museum de Scheper, onder meer 
bij de organisatie van het jaarlijkse, altijd zo succesvolle, filmfestival. Heel veel 
dank zijn wij hem verschuldigd voor zijn enthousiaste en onvermoeibare inzet in 
de redactie van Old Ni-js. Hij wist bij de artikelen altijd de juiste foto's en ander 
illustratiemateriaal te vinden en speelde een vooraanstaande rol bij de opmaak 
van ons blad. Wij prijzen ons gelukkig dat hij heeft toegezegd het redactionele 
werk te willen voortzetten omdat hij met name daaraan zoveel plezier en vol
doening beleeft. Uiteraard gaan wij op gepaste wijze afscheid van hem nemen 
als bestuurslid om vervolgens op zoek te gaan naar een opvolger. 

25-jarig jubileum Historische Kring Eibergen 
De eerste officiële ledenvergadering van de Historische Kring Eibergen vond 
plaats op 9 april 1986. De initiatiefnemers waren Hennie Wesselink, Herman 
Schepers, Bennie te Vaarwerk, Ger Dijkstra en Johan Baake. 
Het initiatief van de oprichters van onze historische kring sloeg aan. In de eerste 
jaargang (1986) van Old Ni-js werden vier nummers uitgegeven. In dat eerste 
jaar passeerde het aantal leden de 200. In 2011 tellen we 1050 leden. De vereni
ging bloeit en groeit nog steeds. 
Een overzicht van het reilen en zeilen van de vereniging gedurende al die jaren 
mag u verwachten in het volgende nummer van Old Ni-js. We zullen talloze 
wetenswaardigheden van bestuur en redactie vastleggen in een jubileumartikel 
zodat ook dit stukje geschiedenis niet verloren gaat. 
Voor de organisatie van de feestdag tekent de jubileumcommissie, bestaande uit 
Jansje van Dijk, Dinie Dijkhuizen, Genie Klein Willink, Wim Scholl, Gé Schol
ten, Dick Somsen en Bert van der Ziel. 
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Jubileumfeest op zaterdag 17 september 
Noteer die datum vast, want het wordt een schitterende dag Tussen 10 30 en 
1 / 00 uur bieden wij u in kulturhus 't Spieker een gevaiieerd programma Boei
ende sprekers in dialect, spetterende voorstellingen, muziek, dans, oude tilms 
van Eibergen en een historische (boeken)iTiarkt en dit is nog niet alles We zijn 
nog druk bezig, het volledige programma wordt later gepubliceerd 
De toegang is gratis Ook zorgen wij voor de inwendige mens want het is ten
slotte feest Tussen de bedrijven door is er natuurlijk ook volop gelegenheid 
oude bekenden te ontmoeten en belevenissen van vroeger met elkaar te delen 

Jubileumgeschenk 
Zoals gebiuikeiijk laat een jubilaris zich graag geschenken aanbieden Het 
bestuur heeft daarom nagedacht over een verlanglijstje, maar eigenlijk hebben 
we maar een wens 
Wij willen in 2011 groeien naar minstens 1250 leden. 
Deze ambitie komt vooit uit de oveituiging dat onze publicaties. Old Ni-js en de 
fraaie themanummers, het waard zijn om door nog veel meer mensen gelezen te 
worden Onze wens om dit jaar het ledental flink uit te bieiden kunt u op een 
eenvoudige wijze waarmaken We vragen onze leden om allemaal minimaal eén 
nieuw lid te werven U weet uit ervaring hoe waardevol kennis van de plaatse 
lijke geschiedenis is Je herkent dan overal het eigene, het maakt dat je bij jezelf 
'zu hause' kunt zijn In uw omgeving kent u vast wel iemand bij wie de belang
stelling voor Old Ni-js te wekken is 
Dus, schenk uw vereniging ter gelegenheid van dit jubileum een cadeau in 
de vorm van één of meer nieuwe leden. 
WIJ zullen u en de nieuwe leden de komende jaren niet teleurstellen U mag nog 
heel veel prachtige en boeiende nummeis van Old Ni-js verwachten 

Website: www.historischekringeibergen.nl 
Het is bijna alweer een jaar geleden dat ons erelid Hennie Wesselink tijdens de 
ledenvergadeiing in de Huve op 17 april 2010 de geheel vernieuwde website 
van de Histonsche Kring Eibergen opende Met éen klik op het toetsenbord 
werd op het scherm de 'homepage' in de kleuren blauw en geel van Eibergen 
zichtbaar Op die eerste pagma zie je meteen welke informatie beschikbaar is 
onder andere de geschiedenis van de historische kiing, een overzicht van de 
leden van het bestuur en van de redactie, het programma van de jaarlijkse excur 
sie, een lijst met de uitgegeven boeken en de nummers van Old Ni-js en een 
opgave van de in de vier laatste nummers van Old Ni-js verschenen artikelen 
(een aantal artikelen met foto's is zelfs te downloaden) Natuurlijk beschikt 
de website ook over een 'gastenboek' waarin leden en andere betrokkenen 
mededelingen doen of vragen stellen 'Wie neugt oe' Tot slot is er een 'link' 
naar de websites van andere Achterhoekse historische verenigingen en naar 

http://www.historischekringeibergen.nl
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streekarchieven. Bezoek voor fraaie (hedendaagse) foto's van Eibergen ook eens 
www.fotoboekeibergen.tk. 

Spaanse gastarbeiders 
Vijftig jaar geleden maakten de eerste Spaanse gastarbeiders hun opwachting in 
Eibergen. Ze werden gehuisvest in het kantoorgebouwtje van de KTV aan de 
Burgemeester Smitsstraat op de hoek met de Stationsweg, dat als pension werd 
ingericht. Veel van deze mensen zijn inmiddels overleden, anderen zijn rond de 
zeventig jaar oud. Bert Smeenk is op zoek naar foto's en informatie over deze 
periode en hoe het onze gastarbeiders van destijds is vergaan. Aan de hand hier

van wil hij in een artikel of een (foto)boekje de geschiedenis vastleggen. Een 
aantal contacten is al gelegd, maar heeft u ook nog herinneringen en/of foto's 
over dit onderwerp, dan stelt hij het op prijs van u te horen. U kunt uw informa

tie sturen naar: Bert Smeenk, Zwilbroekseweg 1, 7152 BS Eibergen, of per e

maii: bert.smeenk@gmail.com. 

Oost-Gelders Streektaaldictee 
Onder het motto 'Zo zegge wij dat, zo schrieve wij dat! wordt op donderdag 
31 maart voor de vierde keer het OostGelders Streektaaldictee gehouden. Plaats 
van samenkomst is restaurant De Gouden Karper in Hummelo en de aanvangs

tijd is 19.30 uur. Doel van het dictee is het meten van de kennis en beheersing 
van het dialect van OostGelderland. De pennenstrijd wordt omlijst met muziek 
en zang uit de streek. Opgeven kan per email: info@streektaaldictee.nl. Meer 
informatie is te vinden op www.streektaaldictee.nl. 
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Het bestuur van de Histori
sche Kring Eibergen. Staand 
Dick Somsen, Bert van der 
Ziel, Wim Scholl en Annie 
Bus inkte Biesebeek. Op de 
voorgrond Jansje van Dijk
Sijbrandij, Johan Baake en 
Dinie DijkhuizenBlankvoort. 

http://www.fotoboek-eibergen.tk
mailto:bert.smeenk@gmail.com
mailto:info@streektaaldictee.nl
http://www.streektaaldictee.nl
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01 Opening 
02 Goedkeuring en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 

17 april 2010-^) 
03 Ingekomen stukken en mededelingen 
04 Vaststelling jaarverslag 2010 
05 Vaststelling financieel jaarverslag 2010, w o ''') 

Jaarrekening van het verenigingsjaar 2010 
- Balans per 31 december 2010 

Verslag van de kascommissie 
- Begroting verenigingsjaar 2010 

06 Benoeming kascommissie 
07 Bestuursverkiezing Aftredend en met herkiesbaar is algemeen 

adjunct Johan Baake We hopen u een opvolger te kunnen voorstellen 
08 Onze plannen voor 2011 
09 Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering 

'*) Deze liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage 

PAUZE 

Als gastspreker is aanwezig Ben Spee uit Gorinchem Hij houdt een inleiding 
over de Hollandse Waterlinie Hiermee geeft hij een voorproefje op onze 
excursie op 25 mei, die ons dit jaar naar Slot Loevestein en Foit Vuren brengt 
Beide vestingen zijn onderdeel van de Hollandse Waterlinie Het einde van de 
vergadering is rond 16 30 uur 

Met vriendelijke groet namens het bestuur. 

Eibergen, maart 2011 

Aan de leden van de Histoiische Kring Eibergen, 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering 
op zaterdag 16 april om 14.00 uur in de Huve, Grotestraat 52 
in Eibergen 

AGENDA 

A Dijkhuizen-Blankvoort, secretaris 
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Jaarverslag HKE 2010 

Het bestuur bestond in 2010 uit A van der Ziel, voorzitter, J van Dijk-
Sijbrandij, vicevoorzittei, J W Schoil, penningmeester, A Dijkhuizen Blank 
voort, secretaris, J Baake, algemeen adjunct, A Busink te Biesebeek, lid, D 
Somsen, lid Het bestuui heeft negen keer vergaderd over diveise ondei werpen 
en activiteiten De redactiecommissie van Old Ni-js vergaderde diverse malen 
pei uitgave In 2010 zijn de nummeis 66 en 67 uitgegeven 

Filmfestival 
Op zondag 21 februari hebben we samen met museum de Scheper ons jaarlijks 
filmfestival gehouden in de Huve Er weiden diverse films vertoond, onder 
andere van Eibergse schoolkinderen Oveial in de zaal hooide je, dat is die en 
wie is dat ook al weer"̂  Men heeft volop genoten Beide voorstellingen werden 
goed bezocht 

De Jappe 
Op 27 maart hebben we De Jappe officieel overgedragen aan de familie Groot 
Wassink van camping de Vherhof Als alle vergunningen geregeld zijn dan 
wordt het boerdeiijtje daar op de camping weer opgebouwd 

Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering van zaterdag 17 april in de Huve is bezocht door 
circa zestig leden In het bestuur waren aftredend en werden herkozen A van 
der Ziel, voorzitter, J W Schoil, penningmeester, D Somsen, lid Gastspreker 
Bert Smeenk verzorgde onder de titel 'Kris kras dooi Eibergen' een powerpoint 
presentatie van huizen, boerderijen en landschappen van Holteihoek tot het dorp 
Eibergen, vroegei en nu 

Dodenherdenking 
Ook dit )aar hebben we op 4 mei deelgenomen aan de jaarlijkse dodenherden
king Het Ooilogsmonument is dit jaar uitgebreid met vier stenen met daarop de 
namen van de Eibergse oorlogsslachtoffers, die tot dusveire onvermeld waren 
gebleven Met name onze oud-voorzitter Hennie Wesselink heeft zich ingezet 
voor deze uitbreiding en was blij en dankbaai dal de naamboiden 65 jaai na de 
bevrijding alsnog zijn geplaatst 

Boek Hupsel 
Hel boek van Hupsel, geschiedenis van een Eibergse buurtschap, is op 8 juli tij
dens dejubileumreceptie van de buurtvereniging gepiesenteerd Het is een geza
menlijke uitgave van de buurtvereniging Hupsel en de HKE Bij het schrijven 
heeft auteui Leo van Dijk hulp gehad van een werkgroep uit Hupsel Nooit eer 
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der ontvingen wij van zo veel leden lovende reacties op een boek als op deze 
uitgave. 

Ondertekening Erfgoedkoepel Berkelland 
De ondertekening van de Erfgoedkoepel Berkeiland heeft plaatsgevonden op 
Open Monumentendag, zaterdag 11 september, in kasteel Ruurlo. Het is een 
samenwerking van historische clubs in Berkelland, met als doel meer invloed te 
krijgen op het gemeentelijk beleid ten aanzien van cultuurhistorische waarden. 
Daarbij valt te denken aan de toekomst van kasteel Ruurlo, huize De Kamp in 
Neede en de villa Smits in Eibergen. Ook andere instanties kunnen we van 
advies dienen en behulpzaam zijn bij het bestuderen van de plaatselijke en 
regionale historie. Intussen behoudt elke vereniging de eigen zelfstandigheid en 
karakter. 

Open Monumentendag, zaterdag 11 september 
Het thema van dit jaar was: 'De smaak van de 19e eeuw'. Het centrale punt in 
Berkelland was de Aole Schole van de historische vereniging Oud Noordijk. 
Verder was er in alle kernen wel iets te doen en te bekijken. 

Website: www.historischekringeibergen.nl 
Met een druk op de knop bracht erelid en oud-voorzitter Hennie Wesselink aan 
het eind van de vergadering onze website in de lucht. Op de site vindt u allerlei 
wetenswaardigheden over de HKE en u kunt er ook reacties kwijt, over bijvoor
beeld artikelen in Old Ni-js. We hopen de site goed bij te houden met actuele 
informatie over activiteiten, aandacht voor de artikelen en andere historische 
zaken. Ook de index op Old Ni-js is op de site te vinden. 

Voorbereiding 25 jaar HKE 
Op 17 september 2011 gaan we dit jubileum vieren. Het wordt een grote, gezel
lige manifestatie in 't Spieker. Er is een jubileumcommissie gevormd die allerlei 
ideeën gaat uitwerken. Noteert u alvast deze datum in uw agenda, het wordt een 
prachtige dag. 

A. Dijkhuizen-Blankvoort secretaris 

http://www.historischekringeibergen.nl
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Onder de oude ginkgo biloba: museumnieuws 

Rubriek 
Het is al zeker vijf jaar geleden dat mij 
gevraagd werd een rubriek te verzorgen 
in Old Ni-js, het blad van de Historische 
Kring Eibergen. Ik zou dan wat actuele 
zaken rond museum de Scheper behan
delen, zodat de lezers op de hoogte zijn 
en wij onze berichten kwijt kunnen. 
Exposities, projecten en plannen konden 
daar een plek krijgen en ook onze kijk 
op actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
het gemeentelijk cultuurbeleid. Van deze 
rubriek heeft u inmiddels de twintigste 
aflevering onder ogen. 

Beschouwend 
Vragen van Hennie Wesselink en Jan Willem ter Braak brengen mij ertoe enige 
verduidelijking te geven over de titel van deze rubriek. Toen ik op een toepasse
lijke naam zat te broeden, die reflectie, mijmering, iets beschouwends uitdruk
ten, kwam het beeld boven van een oude man met veel levenservaring, zittend 
onder een eik of een olijfboom, stok in de hand. 

Tempelboom 
In die tijd hadden we het tweede deel van de biografie van Menno ter Braak 
(Sterven als een polemist) door Léon Hanssen in Eibergen gepresenteerd met 
een wetenschappelijk symposium en ik wilde het museum graag met Menno ter 
Braak associëren. Van zijn woonhuis was niets over, maar er stond nog wel een 
boompje, een nieuwe scheut van de oude ginkgo biloba (ook wel Japanse tem
pelboom genoemd), die ze hadden omgehakt. Op de plaats van het woonhuis 
staat nu de bibliotheek. Die is trouwens ook bijna omgehakt en we hopen nu op 
een nieuwe scheut van cultuur en literatuur. Toen ik destijds een titel zocht, 
stonden de kranten vol over melkboer Fiering, die een ginkgo biloba in Eibergen 
beschadigd had en daarvoor een erg hoge boete kreeg. De titel voor onze rubriek 
was toen langzamerhand wel onontkoombaar: 'Onder de oude ginkgo biloba'. 

Botanisch 
De ginkgo biloba is een uitheemse boom, geen naald- en geen looftoom, maar 
een eenzaadlobbige boom uit Tibet, China of Japan, die al groeide in het Meso-
zoïcum (Trias, Jura en Krijt), de geologische tijden van de dinosaurussen en hun 
voorouders. Koos Dijksterhuis schreef hierover in zijn rubriek 'natuurdagboek' 
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in Trouw van 16 november 2010. De vrouwelijke planten dragen zaden, die in 
hoesjes zijn ingepakt. Als die zaden afvallen, gaan de hoezen rotten en hangt er 
een stank van ranzige boter. Daarom hebben de meeste ginkgo-bezitters een 
mannelijk exemplaar, die heeft geen zaden. Volgens mij zou zo'n boom dan uit
gestorven moeten zijn, maar goed. 

Geheugen 
Aan de ginkgo biloba wordt ook geneeskracht toegedicht, het zou met name hel
pen tegen dementie en geheugenverlies. En als historisch museum is het ver
standig het geheugen een beetje intact te houden. Vanuit mijn museumraam kijk 
ik uit op de bibliotheek en de Oude Mattheus met tussen beide de ginkgo biloba. 
Daar zit die man die het verleden zelf heeft meegemaakt. Hem laat ik in deze 
rubriek aan het woord. 

Nieuws 
Na herijking is de Scheper opnieuw opgenomen in het Nederlands Museumre-
gister en daarmee kan het zich weer minstens vijf jaar een officieel museum 
noemen. Zo maakt het bijvoorbeeld kans op overheidssubsidies en donaties uit 
fondsen en bijzondere objecten uit verschillende collecties kunnen officieel in 
het museum worden ondergebracht. 

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.museumdescheper.nl. 

Eibergen, januari 2011 Paul Puntman 

De ginkgo hiloha naast de Oude Sint 
Mattheuskerk (foto: J. Baake). 

http://www.museumdescheper.nl
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Het muldershuis in Mallum 

Heel gewoon . . . 
In dit verhaal neem ik u mee naar het muldershuis in Mallum, naar de bewoners 
van eertijds en naar de familie Thijsen, het laatste molenaarsgezin, in het bijzonder. 
Hoe was het leven in het eeuwenoude en monumentale muldershuis? 
"Heel gewoon, als kind weet je niet beter", zegt Hannie van Vuuren-Thijsen 
alias Hannie van de Mölle. Zij is in 1950 geboren in het muldershuis en heeft er 
gewoond tot 1966 toen haar ouders, Willem en Gerritje Thijsen-Bats, met hun 
kinderen verhuisden naar de Klaashofweg. 
Romantisch was die tijd helemaal niet. Hannie herinnert zich strenge winters. 
Dan was het erg koud in huis. Alleen in de keuken en in de waskamer stond een 
fornuis. Tijdens strenge vorst verbrandde je van voren en bevroor je van achte
ren. De bonen in de weckflessen zijn wel eens bevroren. Sneeuw lag op de zol
der. Kruiend ijs heeft tot aan de voordeur van het muldershuis gelegen. 
Er was nog geen waterleiding. Water werd uit de put gehaald, later was er een 
pomp op de deel. Toen de pomp bevroren was moest in melkbussen water 
gehaald worden bij Wansink Haller waar men al wel aangesloten was op de 
waterleiding. Er was geen toilet maar een houten ton ('t huuske) achter op de 
deel. In die tijd voor Hannie allemaal heel gewoon. 

Willem en Gerritje Thijsen-Bats met hun kinderen Johnny, Hennie, Hannie en Wim voor 
het muldershuis. Dochter Gerrie was op het moment dat de fotograaf langskwam niet 
aanwezig (foto: collectie familie Thijsen). 
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In 1953 waaide het dak van het voorhuis. Hannie, toen nog een kleuter, liep een 
longontsteking op en belandde in het ziekenhuis in Winterswijk. Ouders kwa
men op de fiets naar Winterswijk en brachten bananen mee voor hun dochtertje. 
Bananen waren in die tijd nog iets bijzonders. De bananen waren van de baga
gedrager van vaders fiets gevallen en moeder was er vervolgens met haar fiets 
overheen gereden. 

In die jaren was Hannies vader, Willem Thijsen (1910-2003), al geen molenaar 
meer. Hij dreef de boerderij. Er waren wat koeien, varkens en kippen. Alles deed 
hij met de hand of met het paard. Een trekker of machines had hij niet. De 
mechanisatie in de landbouw, die het gebruik van de watermolen overbodig had 
gemaakt, was tot het bedrijf van Willem nog niet gevorderd. Toch was de tijd 
voorbij waarin A.C.W. Staring (1767-1840) zijn lied dichtte 'Sikkels blinken, 
sikkels klinken, ruischend valt het graan'. Van het gemoedelijke 'Hoe genoeglijk 
rolt het leven des gerusten landmans heen' (H.K. Poot, 1689-1733) was niet zo 
veel over, voor zover dat ooit wel bestaan heeft. Er is door Willem Thijsen heel 
wat afgezwoegd op het land. Uiteraard moesten de kinderen al heel jong helpen 
bij al het werk op de boerderij of in het café dat gerund werd door moeder 
Gerritje (1916-2008). 
Veel gezelligheid was er niet. Je was als kind veel alleen, vertelt Hannie, want 
vader was altijd bezig in of rond de boerderij en moeder werkte in het café. 
Vakantie was er nooit. Eén keer per jaar op de fiets naar Ellenkamp in Haarlo. 
Daar was een speeltuin. 
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's Zomeis werkte Hannie veel op het zwembad vlak bij de molen, nu kruiden
tuin ZIJ stond dan in de kiosk die de familie Thijsen daar had Wanneei Hannie 
op een middag meer verkocht dan tien gulden dan mocht ze het meerdere aan 
inkomsten zelf houden 

Heel bijzondere herinneringen bewaart Hannie aan de slachtmaand november 
Wanneer een varken geslacht werd dan volgde een aantal dagen met gezellige 
drukte en veel en lekker eten Spek en vlees werden gezouten en daarna ge
droogd tussen de balken bij de schoorsteen Maar met alles was geschikt om te 
bewaren Uiteraard werd niets weggegooid Alles werd gebruikt, het bloed, het 
slachtafval, de vaikenskop et cetera Daarvan werd bloedworst, leverworst, bal-
kenbrij en hoofdkaas (zuie zult) gemaakt Er werd royaal gedeeld met buren en 
familieleden die daarbij ook een borreltje kregen De slacht van een koe of een 
varken was een van de mooiste en gezelligste gebeurtenissen van het jaar 
Allemaal nog tamelijk gewoon als je die tijd hebt meegemaakt en opgroeide op 
een boei derij 

Buitengewoon 
In vroeger dagen was molenaar met een gewoon maar een vooraanstaand beroep 
met notabelenstatus binnen het dorp of de buurtschap Molenaars waren vele 
eeuwen lang uitermate belangiijk vooi ieders dagelijks biood Voor molenaars 
met watermolens gold daarbij dat zij eigenmachtig konden optreden met betrek
king tot de watei huishouding Het stuwen van het water voor de molen had 
repercussies vooi de afwatering van gronden langs de bovenloop van de Berkel 
Daar maakte men zich vroeger met druk over omdat een groot deel van de 
Achterhoek bestond uit drasland en plassen Dat werd anders toen met de ont
ginning van de woeste markegionden de afwatering op sloten en beken verbe
terd werd Al in de eerste helft van de I9e eeuw maakte Staring, in de inleiding 
reeds aangehaald, zich daar druk ovei Staring was met alleen een romantisch 
literator, hij was eigenaar van het landgoed de Wildenborch bij Vorden Hij heeft 
zich als geen andeie landeigenaar ingespannen om de waterhuishouding in de 
Achterhoek te verbeteren Een instantie als het waterschap bestond toen nog 
met BIJ regulering en bediening van de stuwen lette de eigenaar of pachter van 
de molen uiteraard vooral op eigenbelang Molenaars stuwden het water voor 
het rad vaak te langdui ig en te hoog met alle gevolgen van dien Watermolens 
hadden in de ogen van Staring weliswaar een nuttige functie vervuld bij een 
iaagontwikkelde landbouw', maai ze waien 'een geessel van het tegenwoordige 
geslagt gewoiden' en moesten worden afgebroken 
Staring had een welhaast obsessieve aandacht voor het fenomeen watermolen 
Met zijn inzichten stuitte hij op veel tegenwerking in eigen kring De eigenaren 
van de molens, vaak grootgrondbezitters, waren niet van plan om de stuwrech-
ten op te geven De verpachting van de molen was een belangiijke bion van 
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inkomsten. Met zijn strijd tegen watermolens die de Achterhoek in een 
'beklaaglijken staat van moeras gebraght' hadden, vocht Staring als Don Qui

chot tegen windmolens. 
Pas later keerde het economische tij. Daarover vertel ik straks. We gaan eerst 
terug in de tijd, naar de molenaars van eertijds. 

Een grijs verleden 
Over het muldershuis en zijn bewoners is al veel geschreven. Ik noem Hendrik 
Odink, de Eibergse timmerman en streekhistoricus, H. Hagens die een boek 

schreef over negen eeuwen 
watermolens in Twente en de 
Gelderse Achterhoek en F.J. de 
Leeuw die in 1978 ter gelegen

heid van de officiële opening 
van het gerestaureerde mulders

huis de geschiedenis ervan 
beschreef. 
Toch weten we van het 'grijze' 
verleden heel veel niet. Zo is 
niet bekend wanneer het eerste 
muldershuis is gebouwd. Wel 
weten we dat in 1753 voor het 
oorspronkelijk hallehuis, het 
'losse hoes', een statig dwars

huis werd aangebouwd. De deel, 
het achterhuis met plankengevel 
en gedeeltelijk nog van 'riej

muurn'  vakbouw  is dan ook 
van een andere datum dan 'den 
boavenende'. Heeft het achter

huis de gewone kapconstructie 
als al onze boerenhuizen, de 
kap van het woongedeelte heeft 
zware, prachtig geconstrueerde 
kapgebinten, zoals men zelden 
aantreft. Boven de bijzonder 
mooie ingangspartij prijkt het 
jaartal MDCCLIII. 
Een der kamers, met een mooi 

De Berkel bij Eibergen op een kaart uit 1642. uitzicht over de opgestuwde 
De 'Hoff tho Malden' en de twee watermolens Berkel wordt nos als 'Herenka

zijn duidelijk aaneeseven (foto: collectie Histo , ' j •. T̂  i 
• ; f ■ EJ, 1 nier aangeduid. Deze kamer is 

rische Kring Eibergen). '^ 
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waarschijnlijk bedoeld geweest voor de baron om rustig op verhaal te komen na 
een inspannende jachtpartij. De Herenkamer doet vermoeden dat het kasteel in 
Mallum in verval was geraakt omdat de eigenaren er zelden verbleven. 
Toen het muldershuis voorzien werd van een dwars voorhuis was Georg Bor-
chard Unico van Keppel nog Heer van Mallum. Driejaar later, in 1756, stierf hij 
kinderloos. Jan Arnold Ludolf Mulert werd, als naaste leenvolger, met het goed 
beleend. Zie voor de eigenaren van de Heerlijkheid Mallum Old Ni-js nr. 66, 
2010, p.36. 

Hoe de oorspronkelijke watermolens van Mallum er hebben uitgezien is ook 
niet bekend. Op een kaart uit 1642 van Hoff tho Mallum staan twee molen-
bouwsels getekend. 
Rechts van de Berkel kennen wij nu de korenmolen gebouwd in 1748. Dat is 
een herbouw na de brand in 1746 waarbij de oliemolen aan de andere kant van 
het water behouden bleef. 
Die oliemolen ging enige jaren later ook door brand verloren en werd herbouwd in 
1755. Deze molen werd gesloopt in 1917 omdat hij ernstig in verval was geraakt. 
Hendrik Odink spreekt in een van zijn artikelen over een misdadig besluit. 
Ook over de molenaars van eertijds hebben we slechts beperkte informatie. 
Hendrik Odink maakt melding van zijn vondst in de kerkelijke boeken van de 
Nederlands Hervormde gemeente in Eibergen, waaruit blijkt dat in 1650 ene 
Meijster Berend molenaar op de Mallumse molen zou zijn geweest en in 1659 
ene Hendrik te Kamp. Daarna komen we de naam Wolff Gabriels tegen. Over 
hem valt iets meer te vertellen. 

/ oto uil oiiisiieeks 1^10 met links de korenmolen, rechts de afgebroken oliemolen (foto: 
collectie J. Baake). 
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Wolff Gabriels, 'pampijt muller tot Mallum' 
In de kerkelijke boeken die Odink raadpleegde wordt Wolff Gabriels genoemd 
als 'pampijt mullei tot Mallum' (papiermolenaar in Mallum) Eerder had hij een 
papiermolen in Loenen op de Veluwe H Hagens maakt melding van Wolff 
Gabriels' papiermolen in Loenen die tijdens de vijandelijke invasie van Spaanse 
troepen in 1629 werd verbrand en vernield Kennelijk is de molen herbouwd 
want in 1650 wordt de kleine papiermolen op het Slat, ook bekend als 'Wolfs-
molen' bij Loenen, aan Gabriels verpacht Woltf Gabiiels woidt in oude docu
menten voor het laatst in 1656 in Loenen vermeld In 1664 ontmoeten we hem 
m de papiermolen op het complex van de Mallumse Molen Hij had in dat jaar 
een pachtschuld van 500 Caroli guldens bij Georgh van Keppel, heer van Mal
lum en moet daar dus al geruime tijd werkzaam zijn geweest Al zijn goederen 
werden door Van Keppel in beslag genomen 
Wolff Gabriels veidween uit Mallum, maar niet uit Eibergen Dat wordt duide 
lijk uit het onderzoek dat Gerrit Kluvers (Arnhem) verrichtte naar de herkomst 
van de naam Wolfs Hij zocht in het Geldeis Archief in Arnhem naar doop- en 
trouwaktes en ontdekte dat de familie Wolfs in Eibergen, inclusief de laatste ber-
kelschipper Gerrard Wolfs (1857-1930), alias de Jappe, afstamt van de Wolff 
Gabriels die in 1664 failliet ging In datzelfde jaar, op 27 maart, trouwde Wolf 
Gabriels, weduwnaar van Zwaentjen Bartels, met Geesken ter Braeck, dochter 
van Jan ter Braek op 't Loo Enkele maanden latei, op 19 juni 1664 trouwde 
Gabriel Wolfsen, zoon van Wolf Gabriels, met Jenneken Loo kamp, dochter van 
Hendnck Loo kamp 
Interessant is dat de zoon van Wolf Gabriels de naam Gabriel Wolfsen draagt 
Deze manier van naamgeving woidt een patronymicum (of patroniem) 
genoemd De familienaam is afgeleid van de voornaam van de vader gevolgd 
door s, sen of soon Denk maar aan Jansen, dat is de zoon van Jan Was Napole 
on een generatie eerder of later in ons land gekomen dan was ook de familie 
naam een generatie eerder of later vastgelegd en had de familie Wolfs in Eiber
gen met Wolfs maar Gabiiels geheten 

Nog veel meer molenaars komen en gaan 
In 1670 vestigt zich te Eibergen Jan Peter Rubekamp, volgens dezelfde kerkelij
ke boeken, papiermaker van beroep In 1676 is in deze boeken sprake van de 
papiermaker Theunis alias Toms Enghberts Odink komt tot de conclusie dat ei 
in Mallum een papiermolen moet zijn geweest, maar vindt het anderszins toch 
ook wel merkwaardig dat die zou hebben bestaan 
In het laatst van de 18e eeuw was Jan Willem Hartgerink, gehuwd met Harmina 
Lankheet, mulder te Mallum In 1783 kocht hij 1/3 zitplaats in de kerk te Eiber 
gen, in 1789 wordt hij in een koopakte als getuige genoemd en een kwitantie 
van 25 juli 1803 laat een jaarlijkse molenpacht zien van 350 gulden 
Pas na 1800, als op het gemeentehuis de bevolkingsboekhouding wat beter 
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wordt bijgehouden, wordt er iets meer bekend omtrent de bewoners van het 
muldershuis. 
In 1813 is Klaas van Rooij, gehuwd met Hermine Heuvers en afkomstig uit Hel-
lendoorn, molenaar op de Mallumse molen. In die tijd stond ook op dit adres 
ingeschreven Baron Adolf August Friedrick Maurits Mulert die bekend stond als 
de 'dolle baron'. Vanwege zijn drieste gedrag zullen Klaas en Hermine niet veel 
plezier hebben gehad van deze (tijdelijke) kostganger. 
Na Klaas van Rooij betrekt een Hendrik Simons het muldershuis. Deze vertrekt 
in 1834 met zijn gezin naar het dorp. Dan wordt Johannes Stephanus van Hasz 
molenaar in Mallum. Hij is een kleinzoon van Johannes Stephanus van Hasz en 
Aaltjen Mellink die de windmolen in Rekken lieten bouwen. In 1856 vertrekt 
het gezin Van Hasz naar Borculo. Heinrich W. Kölling, gehuwd met Johanna W. 
Greve, dochter van de molenaar van de Haaksbergse Molen, komt naar Mallum 
en blijft daar molenaar tot 1882. Vervolgens kan Gerhardus Gerritsen het nog 
geen jaar op de molen uithouden. Gerrit Albertus Gijsbers heeft van 1883 tot 9 
juni 1914 als hij komt te overlijden, de molen draaiende gehouden. Dan wordt 
Johan Thijsen, getrouwd met de dochter van de vorige molenaar, Johanna H. 
Gijsbers, de nieuwe en tevens laatste molenaar in Mallum. 

Geschiedenis is nooit af 
Het is de hoogste tijd om de ge
schiedenis van de familie Thijsen 
vast te leggen. De kinderen en aan
getrouwde kinderen van Johan Thij
sen zijn inmiddels allemaal overle
den en de kleinkinderen die nog 
geraadpleegd kunnen worden, zijn 
langzamerhand op leeftijd. 

Johan Thijsen (1873-1950) was een 
zoon van Arent Thijsen en Euphemia 
Mechteld ten Hoopen. Euphemia 
stamt uit de familie Ten Hoopen van 
'nen Grooten Stoom' in Neede. 
Johan groeide op in Neede waar zijn 
ouders een kruideniersbedrijf had
den. Ook hij zou kruidenier worden. 
Hij kreeg zijn 'opleiding' bij Ouden-
ampsen aan de Grotestraat in Eiber
gen. Waarschijnlijk heeft hij in die 
periode de molenaarsdochter Johan
na Hendrika Gijsbers leren kennen. 

De voorlaalsle molenaar van Mallum, 
Gerrit Albertus Gijsbers en zijn vrouw Wil-
lemina Bouhuys (foto: collectie familie 
Thijsen). 
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Johan Thijsen en Johanna Hendrika Thijsen-Gijsbers (foto: collectie familie Thijsen). 

In Eibergen heette zij 'Hanneke van de Mölle'. Zij was enig kind van de molenaar 
Gijsbers. 

Toen Johan Thijsen en Hanneke Gijsbers trouwden (1901) zeiden de mensen in 
het dorp: "Hee hef 't gat 'r mooi bi-j indreid". 
De indruk bestond dat de molenaar Gijsbers niet onbemiddeld was. Van het 
kruideniersvak kwam niets meer. Johan volgde in 1914 zijn schoonvader op als 
molenaar. Hij en Hanneke kregen vier kinderen: Gerrit Arent, Arend, Willem en 
Thea. Enige maanden na de geboorte van Thea in 1916 overleed Hanneke. 
Johan Thijsen bleef dus achter met vier kleine kinderen en was inwonend bij 
zijn schoonmoeder, Wilhelmina Gijsbers-Bouhuys ('Otte' genoemd), die de kin
deren opvoedde. Ze overleed in 1925. 
Johan hertrouwde in 1918 met Antje Kölling (1893-1988). In 1926 kregen zij 
een dochter, Johanna Albertha ('Jopie'). 
In het dorp meende men dat Antje Kölling door haar huwelijk met de twintig 
jaar oudere weduwnaar Thijsen, een goede slag geslagen had. Daarbij werd 
gedacht aan de erfenis die de oude molenaar Gijsbers zou hebben nagelaten. 
In 1924 komt het muldershuis met bijbehorende grond in eigendom bij Johan 
Thijsen. Er werd flink verbouwd. Uit de verhalen maak ik op dat Antje Thijsen-
Kölling steeds weer nieuwe verbouwplannen maakte. Aannemer Blankvoort zou 
er rijk van zijn geworden. 
Wanneer in 1945 de boedelscheiding (Thijsen-Gijsbers) plaatsvindt en de kinde
ren uit het eerste huwelijk hun erfdeel moeten hebben, is er van die eerder ver
onderstelde welstand van Thijsen niet veel meer over. Wel bleef Antje Kölling 
'oma' voor de kleinkinderen van Johan Thijsen terwijl de andere grootmoeders 
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In de tuin voor het muldershuis. Van links naar rechts: Antje Thijsen-Kölling, Willem, 
Thea en Johan Thijsen (foto: collectie familie Thijsen). 

in de familie gewoon 'opoe' werden genoemd. Ook bleef Antje voor de buiten
wereld 'mevrouw Thijsen'. 

De ni-jje tied met ziennen stoom, dee heft de mölle an edoan 
Water- en windmolens verloren hun economische functie met de komst van de 
mechanisering in de landbouw. Hierop doelt J.J. van Deinse (1867-1947) in zijn 
gedicht over Wissinks möl bij Usselo: "De ni-jje tied met ziennen stoom, dee 
hef't de mölle an edoan". 
In Mallum heeft Johan Thijsen het als molenaar nog lang volgehouden, ondanks 
de opkomst van de maalderijen van de Boerencoöperaties. Om klanten te behou
den haalt hij graan op bij de boeren, maar in de dertiger jaren begint hij lang
zaam maar zeker toch steeds meer klanten te verliezen. De molen is uiteindelijk 
niet lonend meer. Het boerenbedrijf dat zijn zoon Willem draaiende houdt, moet 
de noodzakelijke inkomsten opleveren. Daarnaast begint Johan in 1938 in het 
muldershuis met een theeschenkerij en de verhuur van roeibootjes. Tot 1943 
wordt er nog slechts af en toe gemalen. De molen raakt steeds verder in verval. 

Het molenrad staat stil, het water bUjft stromen . . . 
De molen mag dan praktisch niet meer draaien, het leven gaat wel door in het 
muldershuis. Eind jaren veertig van de vorige eeuw wonen er drie gezinnen 
Thijsen. Johan Thijsen, die op 8 juni 1950 komt te overlijden, Willem Thijsen, 
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die in 1947 met Gerritje Bats trouwt, en C.J. (Kees) Tybout die in 1949 trouwt 
met Johanna Alberta (Jopie) Thijsen. Hoe is het verder gegaan met de kinderen 
van Johan Thijsen? 

De oudste, Gerrit Arent (1902-1973) is de enige uit het gezin die Eibergen ver
laat. Hij is met zijn gezin in Arnhem gaan wonen. 
Gerrit was veertien jaar toen zijn moeder overleed, hij kon slecht overweg met 
zijn stiefmoeder en verliet al heel jong de ouderlijke woning. Voor zijn kleine 
zusje Thea, veertien jaar jonger, bleef hij de grote broer die dikwijls cadeautjes 
meebracht. Eens kreeg Thea van hem een Dikkie Bigmans (stripboekje. BvdZ). 
Dat had haast niemand. Toen Thea ouder was en moeilijke jaren doormaakte, 
stuurde hij een brief met de verzekering dat zij altijd op hem kon rekenen. Met 
de overige familieleden verwaterde het contact in de loop van de jaren. 
Gerrit had in de pickerfabriek van Prakke gewerkt en werd later stationschef bij 
de spoorwegen. Dat was in de tijd waarin Eibergen, Borculo en Neede nog een 
spoorverbinding hadden. De verhuizing naar Arnhem hield verband met zijn 
werk bij de Nederlandse Spoorwegen. 
Gerrit was getrouwd met Hendrika Arendina Schepers (1901-1987), één van de 
zeven kinderen van caféhouder Schepers (later café Kroneman) aan de Grote-

Van links naar rechts: Gerrit Thijsen met op de knie zijn dochter Anny, Aaltje Thijsen-
Nijhuis met haar zoon Jopie, in de schaduw Johan Thijsen sr, staand Antje Thijsen-Köl-
ling, haar dochter Jopie in de vensterbank, Hendrika Thijsen-Schepers met muts, Thea 
Thijsen (later getrouwd met Vruggink.). De kleuter op de voorgrond is Willy, zoon van 
Gerrit en Hendrika (foto: collectie familie Thijsen). 
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straat. Voor insiders is het aardig te weten dat haar oudste broer, Anton Sche
pers, de bekende kolenboer van de Zwikkelaarsweide was. Zus Rika nam het 
café van hun vader over en trouwde met Jan Kroneman. 

Gerrit en Hendrika hebben geen gemakkelijk leven gehad. Gerrit leed al op 
jeugdige leeftijd aan multiple sclerose. Toen hij veertig jaar was, werd hij volle
dig arbeidsongeschikt verklaard. Vele jaren werd hij thuis verzorgd en daarna 
was hij twintig jaar opgenomen in een verpleegtehuis. 
"Hij mopperde nooit", vertelt zijn dochter Anny (1929). "Hij was een vriende
lijk en zachtaardig man. Het karakter van mijn moeder was anders. De familie 
Schepers was harder en killer dan de familie Thijsen. Voor mijn moeder moet 
het ook moeilijk zijn geweest dat haar man het door zijn ziekte nooit ver 
geschopt heeft in de maatschappij". Op latere leeftijd zou Hendrika Thijsen-
Schepers eens tegen Anny hebben gezegd: "Jij bent een echte Thijsen, jij gaat 
altijd uit van het goede in de mens. Een Schepers doet dat nief'. 
Op oude foto's is Hendrika altijd met een muts te zien. Ze was als gevolg van 
een hormonale ziekte helemaal kaal en in die tijd waren er nog geen behoorlijke 
pruiken. 

De tweede zoon van Johan en Hanneke Thijsen was Arend (1906-1972). Hij is 
in Eibergen bekend van het garagebedrijf Thijsen & Van der Noordaa dat ooit 
gevestigd was aan de Grotestraat, tussen het huidige museum de Scheper en het 
verdwenen café Schuurman op de hoek met de 'Klungelsteeg' (Kerkstraat). 

Arend en Willem Thijsen hij de smidse van Bart Bomer, nu Zwikkelaarsplein. (foto: col
lectie familie Thijsen). 
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Arend trouwde in 1928 met Aaltje Nijhuis (1903-1945). De bruiloft was in De 
Post, een mooi en stijlvol hotel in Neede. Aaltje werkte daar al jaren voor haar 
tante Christina Boterenbrood-Nijhuis die eigenaar was van het hotel. In Neede 
en omgeving sprak men over Aaltje en Christina van de Post. Aanvankelijk 
woonden Aaltje en Arend in bij tante Chris maar dit heeft niet lang geduurd 
want hun zoon Johan 'Jopie' (1929-2003) werd in het muldershuis te Mallum 
geboren. Jopie was slechts twee en een half jaar jonger dan zijn tante Jopie 
(Johanna Alberta, dochter van Johan Thijsen en zijn tweede vrouw Antje Köl-
ling). Jopie en Jopie zijn samen opgegroeid op het muldershuis. Zij gingen als 
kinderen ieder jaar de buurt rond 'ni-j jaor winnen'. 

Toen in 1962 een breuk kwam tussen Arend Thijsen en Van der Noordaa, schoot 
Jopie zijn vader te hulp door aan de Grotestraat een nieuw garagebedrijf te 
beginnen in de voormalige smederij van Burbank, later bloemenwinkel van Her
man Schepers en nu Björn en Marieke. Jopie had onmiddellijk een grote schare 
enthousiaste klanten. Bij de opening van de benzinepomp, aan de achterkant van 
het bedrijf aan de Burgemeester Smitsstraat, kwam een lange file auto's al 
claxonnerend bij Jopie tanken. Dat was in een tijd waarin een file nog een 
gevoel van trots opriep. Het was een bevestiging van de moderne tijd die was 
aangebroken en Eibergen zou opstuwen in de vaart der volkeren. 

De kinderen Jopie en Jopie 
Thijsen in de buurt van de 
watermolen (foto: collectie 
familie Thijsen). 

In 1966/67 bouwde Jopie Thijsen een nieuw garagebedrijf aan de Bronbeek
straat en had daar veel succes als Opel-dealer. Het massale autobezit kwam in de 
jaren zestig van de vorige eeuw op gang. Bovendien kon je bij Jopie Thijsen met 
een gerust hart een tweede- of derdehands auto kopen. Men kende hem in Eiber
gen en omgeving als een eerlijk en solide zakenman met hart voor zijn klanten. 

Willem (1910-2003), het derde kind, had graag bakker willen worden maar hij 
kreeg van zijn stiefmoeder, Antje Thijsen-Kölling, niet de gelegenheid om dat 
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vak te leren. Hij was nodig op de boerderij. Al op heel jonge leeftijd moest hij 
helpen. Ook hielp hij zijn vader op de molen wanneer er af en toe nog gemalen 
werd. Willem en Gerritjen Bats (1916-2008) trouwden in 1947. Al hun kinderen, 
Johnny, Hannie, Hennie, Gerrie en Wim zijn op het muldershuis geboren. In 
1966 verliet het gezin het muldershuis. Het prachtige pand stond tien jaar lang 
leeg en raakte ernstig in verval. Over de latere restauratie vertel ik een andere 
keer. 
Willem had werk gevonden bij de Heidemaatschappij. Hij en zijn vrouw waren 
graag in Mallum gebleven. Ze hadden een nieuw huis willen bouwen op hun 
eigen grond nabij het muldershuis maar kregen daarvoor geen bouwvergunning. 
Het gezin ging wonen aan de Klaashofweg in Eibergen. Gemtjen Bats had 
moeite met het wonen aan de straat. 
Willem was een vriendelijke en zachtaardige, maar gesloten man. Hij moet geen 
gemakkelijk leven hebben gehad. Hij was zes jaar toen zijn moeder overleed en 
hij mocht als jongetje niet mee naar haar begrafenis. Dat verdriet was nog aan
wezig toen hij zijn 90e verjaardag vierde. Hij heeft, toen de molen steeds minder 
draaide, ontzettend hard moeten werken op de boerderij om de uitgebreide fami
lie Thijsen nog van enige inkomsten te voorzien. Maar klagen deed hij nooit en 

zijn vrouw Gerritjen evenmin. 
Gerritjen was wel veel spraakza
mer dan haar man en toen het 
paar in De Meergaarden woonde, 
hield zij op gezellige bijeenkom
sten dikwijls voordrachten. 
Een bekende uitspraak van haar 
was: "Ho kuj hier (in De Meer-
gaarden) noe klaagn? Ze hebt 't 
al zo drok. Etten en drinken kriej 
hier altied op tied en daor hof ie 
niks veur te doon". 

Het vierde kind is Euphemia 
Mechteld, roepnaam Thea (1916-
2004). Zij werd door haar man, 
Gerrit Jan Vruggink, 'de prinses 
van Mallum' genoemd (zie Old 
Ni-js nr. 65, pp.6-7). Maar de 
werkelijkheid was anders, ze 
heeft beslist geen leven als een 

Van links naar rechts: Thea Vruggink-Thijsen, prinses gehad. Ze was vijf maan-
Gerritje Thijsen-Bats en Willem Thijsen in ver- j en toen haar moeder overleed. 
zorgingshuis De Meergaarden (foto: collectie ^ e sprak tijdens haar leven vaak 
familie Thijsen). 
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over een gemis dat haar stiefmoeder Antje Kölling niet heeft kunnen wegnemen. 
Thea heeft haar jeugdherinneringen vastgelegd in een dagboek. Natuurlijk zijn 
er behalve nare ook leuke herinneringen. Verstoppertje spelen tussen de zakken 
mais en rogge vond ze fijn. Die zakken kwamen per wagon in Eibergen aan en 
werden door haar vader met een schimmel naar de molen gebracht. Als het 's 
winters hard had gevroren en haar vader het ijs van het molenrad moest bikken 
was ze erg bang dat hij zou vallen. Opoe Wilhelmina GijsbersBouhuys woonde, 
zoals eerder gemeld, nog op de molen. Deze opoe was zorgzaam voor de kinde

ren maar de laatste jaren van haar leven was ze dement. Ze liep steeds weg 
zodat Thea haar weer moest ophalen. Ook dronk opoe een keer een potje inkt 
op. De paniek die ontstond moet veel indruk op Thea hebben gemaakt. Indruk

wekkend voor haar was ook de ontmoeting met haar oudste broer Gerrit tijdens 
een schoolreisje met de trein. Ze mocht van de juffrouw haar grote broer die bij 
de spoorwegen werkte gedag 
zeggen. Bij haar broer Arend 
mocht ze wel eens achter op de 
motor. De stenen vlogen hen dan 
om de oren, maar Thea genoot er 
geweldig van. Samen met haar 
broer Wim moest ze hard werken 
op het muldershuis. Een van de 
taken was het schoonmaken van 
de grote zolder. Ook helpen in de 
theetuin en bij de verhuur van 
bootjes. Deze nevenactiviteiten 
waren nodig omdat de molen niet 
meer genoeg inkomsten oplever

de, maar Thea vond het maar 
niks. Af en toe, dat was wel weer 
leuk, kwamen de Van Heeks uit 
Enschede aangereden in prach

tige koetsen en mooie rijkos

tuums en witte handschoenen. Zij 
gebruikten dan in het mulders

huis de broodmaaltijd. 
Natuurlijk was zo'n bezoek van 
de familie Van Heek indrukwek

kend. U moet zich bedenken dat 
Van Heek de machtigste textiel

magnaat van Enschede was. Toen Gerrit Jan Vruggink en zijn liruid Euphemia 
de heerlijkheid Mallum in 1895 Mechteld (Thea) Thijsen, op de stoep van het 

. , , , 1 1 , 1 •• muldershuis. Let op het huisnummer (foto: col
onder de hamer kwam kocht hii i ,■,■■,■ TI ■■ ̂  

■' lectie jamiue Thijsen). 
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uit de bezittingen van de familie Van MuUert het Lankheterbos, het Hoonesbos 
en de Assinklanden In 1905 verwierf Van Heek ook de huisplaats van de voor
malige havezate en daarmee de titel 'Heer van Mallum' en tevens de jachtiech
ten in de heerlijkheid Borculo Dus wanneer de familie Van Heek na een inspan
nende jachtpartij de maaltijd gebruikte in de vroegeie herenkamer van het mul-
dershuis, dan herleefden oude tijden 

Terug naar de molenaaisdochter Thea, toen nog een schoolkind Volgens haar 
dagboek verliep haar schooltijd met goed Ze moest steeds op de gang staan, had 
voor vlijt en gedrag een vijf en ging iedere keer met de hakken over de sloot 
over Dat ze vol streken zat blijkt uit het volgende verhaal meestei Leppink had 
in zijn broekzak altijd een zakdoek die hij veel gebruikte Thea wipte op een 
zeker moment de zakdoek eruit en stopte gauw haai vieze inktlap in de broekzak 
van de meester De gevolgen laten zich raden Thea had graag verpleegster wil
len worden maar haar stiefmoeder vond buitenshuis werken voor een mole
naarsdochter met passend Later was Thea de drijvende kracht achter het expedi
tiebedrijf van haar man Gerrit Jan Vruggmk Bij haar overlijden in 2004 vertel
len de kinderen onder meer over haar originele en creatieve ideeën die ze kwa-
jongensachtig en met veel plezier aan de man biacht Op de rouwkaart stond 
"Het molenrad staat stil, het water blijft stromen 

De laatste in de rij, Johanna Alberta, 'Jopie' (1926 2000) is geboren uit het 
huwelijk van Johan Thijsen met zijn tweede vrouw Antje Kolling Voor klein
kinderen van Johan was zij eigenlijk 'tante Jopie', maar zo werd ze met 
genoemd Zoals reeds gemeld groeide ze op met de andere Jopie, de latere gara
gehouder Johanna Alberta trouwt m 1949 met C J (Kees) Tybout (1913-2004) 
Kees, afkomstig uit Gouda, was in 1946 in Mallum beland nadat hij in een 
advertentie had gelezen dat in Eibergen een zwemonderwijzer werd gevraagd 
In het muldershuis startte hij een klein cafébedrijf De zogenaamde 'Herenka
mer' wordt gelagkamer Het café had in die tijd Verlof A Dat betekende dat wel 
licht alcoholische dranken geschonken mochten worden maar geen borreltjes 
De jenever moest daarom verstopt worden 
De oudste dochter van Kees en Jopie Tybout, Anita, werd in 1950 in het mul
dershuis geboren Het gezin verlaat al in 1955 het muldershuis Bij de verhui
zing naar Eibergen 'moest' Jopie moeder Antje meenemen 
Kees en Jopie hebben later het cafébedrijf van Kiffen gekocht dat nu 'De Linde
boom' heet (op de hoek van Kerkstraat en Hagen) Behalve een bar dreef Tybout 
daar ook een slijterij en wijnhandel 

Mijn opa was een molenaar 
De geschiedenis van de molenaar Johan Thijsen en zijn gezin is een sluitstuk 
van een lange geschiedenis Talloze molenaars en hun gezinnen zijn de familie 
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Kees Tybout en zijn vrouw Jopie Thijsen (foto: collectie Anita Wijnveen-Tybout). 

Thijsen voorgegaan met evenveel wel en wee waar wij nauwelijks weet van 
hebben. De geschiedenis van de Thijsens geeft een beeld van de grote verande
ringen van de afgelopen honderd jaar. Wie had in de tijd waarin Antje Kölling 
de weduwnaar Johan Thijsen werd aangeprezen als een goede partij, kunnen 
vermoeden dat molenaars binnen enkele decennia overbodig zouden worden? 
Een tijdperk is voorgoed afgesloten. De huidige molenaars hebben hooguit nog 
een folkloristische en toeristische functie. 
De kleinkinderen van Johan Thijsen bewaren warme herinneringen aan de oude 
tijd, herinneringen, die gekleurd worden door de sterke band met hun grootvader 
en de geromantiseerde beelden van een zo jong overleden grootmoeder. Manne
ke Thijsen-Gijsbers schijnt in haar tijd 'de engel van de molen' te zijn geweest. 
Uit verschillende memoranda, opgesteld bij het overlijden van kinderen uit het 
eerste huwelijk van Johan Thijsen, wordt duidelijk hoe moeilijk zij het verlies 
van hun moeder hebben kunnen verwerken. Het dagboek van Thea Vruggink-
Thijsen, in het voorgaande al ruim aangehaald, spreekt daarover. Kleinzoon 
Jopie, de garagehouder van de Bronbeekstraat, hield ook een dagboek bij. Hij 
vertelt dat hij op zaterdagen mee mocht op de 'möllnwaagn' wanneer opa naar 
de kapper ging. Na de scheerbeurt dronk opa een borreltje bij Wormmeester. 
Jopie kreeg dan chocola. 
Anny Thijsen, inmiddels 81 jaar, logeerde als kind zo nu en dan in Mallum. 
Enkele jaren geleden won ze een prijs met een gedichtje getiteld: Mijn opa was 
een molenaar. In dat gedichtje vertelt ze hoe opa stil op de bok zat en de leidsels 
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stevig vasthield terwijl zij dromend op de meelzakken meewiegde op de galop 
van het paard Vaak heeft ze gedacht 'Wat is het toch fijn zo samen met mijn 
opa te zijn ' 
Vooi Hannie van Vuuren-Thijsen was het leven bij de molen vroeger heel 
gewoon Als kind wist ze met beter Maar op leeftijd gekomen zijn de herinne
ringen van de kleinkinderen toch wel heel romantisch te noemen 

Bruisend 
In het artikel van Hendrik Odink over 'De molen in de hof te Mallum' haalt hij 
een oud (Twents) lied aan over de Haaksbergse watermolen, een lied dat ook 
van toepassing is op de (Achterhoekse) Mallumse molen 

Nog keurt mien oor dat stoarig zoezen, 
nog zut mien ooge 't draeiend rad, 

woar 't wit van schoem kwamp oaverbroezen, 
het rostloos water, 't frisse nat. 

Odink vertelt hoe hij op menige zondagavond, als een stille rust over ons 'dorp-
ke' lag, het water hoorde bruisen over schoepen en schutten en zich dan afvroeg 
hoe lang we het lied van het wentelende molenrad nog zouden kunnen horen 
Mijn informanten hebben het in al hun verhalen met jeugdherinneringen ook 
over een ander bruisen Zij vertellen over het vele vertiei bij de immer ruisende 
waterval Het vertier van het in de onmiddellijke nabijheid gelegen zwembad, de 
jongelui die op de Berkel met roei- en zeilbootjes of kano's aan het spelevaren 
waren Het drukst was het toch wel wanneer de zogenaamde molenavondjes 
werden gehouden In het vakantieseizoen, van half juli tot eind augustus, werd 
iedere woensdag en zaterdag een molenavond gehouden Over het bruisende 
vertier rond de molen is nog veel te vertellen Dat bewaren we voor een volgen
de keer. 

Geesteren Gld , december 2010 Bert van der Ziel 

Auteur 
Bert van der Ziel (J947) is een zoon van de vroegere bakker Johannes van der Ziel aan 
de Laagte in Eibergen Onder de titel 'Een snotneus van na de oorlog' heeft hij in de 
nrs 46 en 53 van Old Ni js jeugdherinneringen opgehaald Hij werkt bijna veertig jaar 
bij de reclassering Daarnaast is hij spreker bij uitvaartplechtigheden, desgewenst in het 
dialect Wat hem drijft is de belangstelling voor levensverhalen tegen de achtergrond 
van andere tijden en omstandigheden 

Literatuur 
Hagens, H , Molens, Mulders Meesters, negen eeuwen watermolens in Twente en de 
Gelderse Achterhoek, NV Uitgeverij Smit van 1876, Hengelo 
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Hagens, H , Op kracht van stromend water, negen eeuwen watermolens op de Veluwe, 
NV Uitgeverij Smit van 1876, Hengelo, 1998 
Leeuw, FJ de. Een nmldeishuts en zijn bewoners. Jaarboek Achterhoek en Liemers, 
1978 
Odink, Hendrik, Uit Kroniek en Volksmond van de Achterhoek, Uitgeverij Witkam, 
Enschede, 1976 
Schotman Johzn , G , De Mallumse Molen, Technisch Gemeenteblad, nr 11, 1954 
Scova Righini, Bert, A CW Staring Landheerlijk leven van een denker en doener van 
statuur. Walburg Pers, Zutphen, 2009 
Ziel, Bert van der. Nog altijd heerlijkheid Mallem, Old Ni js, nr 65, 2009 
Ziel, Bert van der. Veldkamp in Mallum, 'n jonge boerden je op aole grond. Old Ni-js, 
nr 66, 2010 

Overige bronnen 
Het Geldeis Archief Arnhem en het namenboek van A N W van der Plank werden 
geraadpleegd door Gerrit Kluvers die de herkomst van de naam Wolfs onderzocht 
Familiearchief van de familie Thijsen 

Interviews 
Met de volgende personen zijn gesprekken gevoerd Anny Thijsen (Arnhem), Hannie 
van Vuuren Thijsen (Eibergen), Willemien Thijsen Kolthof (Neede), Anny Klanderman 
Vruggink (Neede) 



-31-

Ons zoekplaatje: oplossing Old Ni-js, nr. 67 

In ons vorige nummer waren we op zoek naar de namen van personen van een 
accordeonorkest in de hoop dat het om een Eibergs gezelschap ging. Na ver
spreiding van dit nummer kreeg ik al direct een aantal reacties binnen. Coby 
Prins, Eibergse van geboorte, maar wonend in Enschede, reageerde als één van 
de eersten. Zij herkende zichzelf en was er vanaf de oprichting bij. Wanneer de 
oprichting was weet ze zich niet meer te herinneren, maar het zal in de begin 
jaren vijftig van de vorige eeuw zijn geweest. Zij was de pianiste van het gezel
schap. Jan Berenschot uit Corle (Winterswijk) herinnert zich dat het gezelschap 
een begeleidingssectie had en herkende Gijs Lodeweegs als slagwerker. Ook hij 
denkt dat de foto genomen is in het begin van de jaren vijftig. 
Sien Overduin-Somsen uit Soest herkende haar zus Willemien op de foto. 
Henk Bollen uit Enschede meldde dat Hennie Jansen hem meteen opviel. 
Hennie Floors uit Haaksbergen mailde ook de naam van Hennie Jansen. Hij was 
bassist en speelde ook in het MADIGO combo, een bekend Eibergs dansorkest 
in de jaren '60-'70. Hennie heeft jaren met hem samengewerkt bij stoelenfa-
briek Landeweer en heeft daar goede herinneringen aan. 
Maar ten slotte werd ik door Reni Schaperclaus en Catrien Kempers-Grijsen 
verwezen naar Rikie Lodeweegs-Schaperclaus in Eibergen. Zij wist bijna alle 
namen en speelde vanaf het begin bij ORGANUM. De foto is gemaakt bij een 
concours in Epe, begin vijftiger jaren. 

Helaas zijn er geen documenten of krantenartikelen boven water gekomen die 
vertellen hoe het precies begon. Maar het moeten haast wel enkele ouders zijn 
geweest van kinderen die accordeon speelden en die hadden gezien dat er in 
Groenlo een dergelijk orkest bestond. Het heette Con Brio en de dirigent was 
Ruus Nales. Waarschijnlijk was de afstand naar Groenlo voor de kinderen toch 
te ver en dus besloten ze zelf maar een vereniging op te richten. Johan Schaper
claus, Jan te Pas, Evert Pardijs, Radstake en misschien nog wel enkele ouders 
meer, hebben toen het initiatief hiertoe genomen en benaderden Nales voor het 
dirigentschap. Het Eibergse accordeonorkest kreeg de naam Organum, de 
Latijnse naam voor 'werktuig'. Dit woord had overigens een zeer ruime beteke
nis. Het meervoud 'organa' werd ook gebruikt om een orgel aan te duiden, 
omdat het orgel feitelijk een groep blaasinstrumenten is. In de Middeleeuwen 
was 'organum' een vorm van meerstemmige zang. 
Rikie Lodeweegs weet verder nog dat de oefenavonden bij Berendsen (hotel De 
Kroon) in de Grotestraat waren en de uitvoeringen in de zaal van Kroneman 
(Victoria bioscoop) en in Rekken was dat in zaal Hagens. Het programma was 
veelzijdig; voor de pauze werd een aantal serieuze stukken gespeeld en na de 
pauze een wat losser repertoire. 
Hoewel ik niet de precieze oprichtingsdatum heb kunnen achterhalen, las ik in 
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1 en 2: hier worden de namen Boom, Pleiter en Anton Voortman genoemd, 3. Johan den 
Exter, 4. Harry Prins, 5. Hanna Grooters, 6. Gijs Lodeweegs, 7. Mansje te Hennepe, 8 
Rikie Schaperclaus, 9. Toos Pardijs, 10. Ruus Nales, dirigent, 11. Cohy Prins, 12.Jan te 
Velthuis, 13. Hennie Jansen, 14. .. Schotman, 15. Anton Schepers, 16. Wim Ordelman, 
17 Rikie te Pas, 18. Willemien Somsen, 19. Wdly Groot Landeweer, 20. Wim Radstake. 

Onze Gids van 28 december 1956 in het jaaroverzicht: "De accordeonvereni
ging Organum hield op Ie en 2e Pinksterdag, ter gelegenheid van haar 5-jarig 
bestaan, in de muziekkoepel op de Maat een concours, dat èn door de deelne
mende verenigingen èn door de amusementen, de belangstelling van velen heeft 
getrokken en dat uitmuntte door een bijzonder goede organisatie." Hieruit kun
nen we opmaken dat Organum is opgericht in 1951. 
Ik ben benieuwd hoe het de vereniging hierna is vergaan. Hierbij dank ik ieder
een die gereageerd heeft en hoop dat we de laatste twee namen op de goede 
plaats krijgen. De foto's komen uit het album van Coby Prins en Rikie Lode
weegs. Aanvulling in welke vorm dan ook is nog welkom. 

Neede, januari 2011 Johan Baake 
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 

Bovenstaande foto hebben wij gekregen van Wim Ebeling en hij is zeer 
benieuwd wie er allemaal op staan. We vragen onze lezers hierbij te helpen. We 
zoeken niet alleen de namen van de vier motomjders die zich 'De Eibergsche 
Knalclub' noemden, maar ook die van de omstanders. 

- Wie kent één of meerdere personen? 
- Waar en wanneer is deze foto gemaakt? 
- Is 'De Eibergsche Knalclub' een echte clubnaam of alleen een gelegenheids-

naam? 

Reacties, graag schriftelijk of per e-mail, zijn welkom bij: 
J. Baake, Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VB Neede 
E-mailadres: redactiehke@gmail.com 

mailto:redactiehke@gmail.com
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Berend ter Agter overleeft de Slag bij Waterloo 

Op 11 februari 1787 ziet Berend ter Agter op boerderij Scharpenborg in Geeste
ren het levenslicht. Zijn ouders zijn Jan Willem Tragter en Hendrine Mulder, 
beiden gedoopt in Ruurlo, respectievelijk op 20 juli 1754 en 23 juli 1762. Jan 
Willem overlijdt op 12 mei 1832 en Hendrine op 7 oktober 1839. Weinig kon
den ze vermoeden dat hun zoon Berend, die op 18 februari 1787 in Geesteren 
wordt gedoopt, een zeer bewogen en door oorlogen bepaald leven voor zich 
heeft. De verschillende schrijfwijzen van dezelfde achternaam was in die tijd 
niet ongewoon. 

Vrijheid, gelijkheid, broederschap 
Het zal nauwelijks doorgedrongen zijn tot de Respelhoek bij het Achterhoekse 
dorpje Geesteren dat op 18 januari 1795 stadhouder Willem V met zijn gezin het 
land ontvlucht naar Engeland. Met hulp van zijn Pruisische zwager had Willem 
V in 1786 en 1787 de hervormingsgezinde patriotten er nog onder weten te hou
den, maar in 1795 is er geen houden meer aan. Veel patriottten waren naar 
Frankrijk uitgeweken en kwamen met het Franse leger terug naar Nederland. 
Met steun van de bezetter komen zij onder de leuze 'vrijheid, gelijkheid en 
broederschap' in Holland aan de macht. Binnen tien dagen is de reorganisatie 

De huidige boerderij Scharpenborg in de Respelhoek. In de gevelstenen van twee schu
ren staan de jaartallen 1880 en 1887 (foto: J. van Dijk-Sijhrandij). 
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van de regering voltooid, binnen twee maanden zijn de Staten Generaal op Fran
se leest geschoeid en is de Bataafse Republiek een feit. Wie ten oosten van 
Zutphen en Deventer woonde, merkte weinig van deze machtsovername. Ook 
op Scharpenborg leefde men het leven van alledag en het maakte weinig uit of 
Willem V hun stadhouder was in het verre Holland of dat Jan Rutger Schimmel-
penninck hun raadspensionaris was. 

De ambitieuze Napoleon Bonaparte laat zich op 2 december 1804 door de Paus 
in Parijs tot keizer kronen en benoemt in 1806 zijn broer Lodewijk tot koning 
van Holland. Aan dit ons goed gezinde koningschap komt in juli 1810 een 
einde, omdat Napoleon Holland bij Frankrijk inlijft. De eerzucht van de op 
7 januari 1768 op Corsica geboren Napoleon kent geen grenzen. Hij is van 
plan heel Europa onder zijn bewind te brengen en brengt een enorm leger op de 
been. Op basis van de zogeheten 'conscriptie' moeten alle Hollandse jongens 
vanaf twintig jaar onder de wapenen. Ook Berend ter Agter moet voor zijn 
nummer opkomen in Zutphen. Geld voor een rempla9ant (vervanger) is 
er niet, dus maakt hij zelf een mars van tien dagen om in Parijs de soldaten-
opleiding te volgen. 
Toen Berend werd opgeroepen voor de militaire dienstplicht had hij al een poos
je verkering met Janna Geertruida Bosch uit Olden Eibergen. Ze was op 26 

Napoleon Bonaparte en zijn broer Lodewijk. 
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februari 1792 geboren als dochter van Jan Bosch of Bosmans (*1757) in Eiber
gen en Mechteld Hagens. Jan Bosch, zoals hij in de buurt genoemd werd, groef 
3,5 ha. grond aan en legde die 'in de singels.' Had men deze één jaar en zes 
weken ongehinderd in gebruik, dan had men het 'gebruikersrecht'. Met hulp van 
de buren bouwde hij een woninkje en met zijn vrouw zorgde hij ervoor dat hij 
voor zonsopkomst de schoorsteen aan het roken had. Zo konden de nieuwko
mers niet meer geweigerd worden in de buurt. 

Steeds verder Rusland in 
Berend en Janna zullen elkaar lange tijd niet meer zien, want hij trekt in 1812 
met de legers van Napoleon op tegen Rusland. Het leger met 610.000 soldaten is 
een bont gezelschap met onder anderen Fransen, Italianen, Spanjaarden, Portu
gezen en manschappen uit Polen, Oostenrijk, Beieren en Pruisen. Berend is één 
van de 15.000 Hollandse soldaten. Op 24 juni 1812 trekt het keizerlijke leger via 
Polen en Litouwen Rusland binnen. Berend is infanterist en legt de weg bepakt 
en bezakt af. Het leger van de tsaar is met 180.000 manschappen beduidend 
kleiner dan dat van Napoleon en de Russen gaan de confrontatie dan ook niet 
aan. Ze trekken zich voortdurend terug en lokken het leger van Napoleon daar
mee steeds verder Rusland in. Bovendien passen ze de tactiek van de ver
schroeide aarde toe, dat wil zeggen dat bij de terugtrekking alle gewassen op het 
land en in de voorraadschuren in brand worden gestoken. Zolang het nog zomer 
is blijft het moreel van de soldaten op peil, ondanks de hinderlijke aanvallen van 
de kozakken op hun snelle paardjes, die als horzels rond het leger zwermen. Op 
17 augustus 1812 komt het bij Smolensk toch een keer tot een treffen. Het Rus
sische leger wordt verslagen en trekt zich terug, maar laat een compleet ver
woeste stad achter. Een grote slag wordt op 7 september geleverd bij Borodino 
aan de rivier de Moskwa; hier vinden 40.000 Russen en 30.000 soldaten van 
Napoleon de dood. Berend overleeft en staat een week later met de troepen van 
Napoleon voor de hoofdstad Moskou. Zo'n 200.000 inwoners verlaten de stad 
en het keizerlijke leger neemt de stad in na zware gevechten. De glorie is van 
korte duur, want achterblijvers steken de stad in brand en na zes dagen rest er 
bijna niets meer dan een rokende ashoop. Op 10 oktober verlaat Napoleon de 
stad en dan begint een verschrikkelijke terugtocht. Door het barre winterweer 
zijn de wegen onbegaanbaar, het leger kan niet meer worden bevoorraad, de 
kanonnen komen vast te zitten en de paarden vriezen dood. Net als Hitler later 
verkijkt Napoleon zich op de enorme afstanden in het uitgestrekte Rusland. En 
bovendien wordt het leger opgejaagd door de tsaar. Bij de slagen in november 
bij Wiasma en Smolensk lijden de legers van Napoleon aanzienlijke verliezen. 
Een Hollands regiment wordt bij Tiendal in de pan gehakt; slechts veertig grena
diers blijven over. Op 22 november vernietigen de kozakken de bruggen over de 
Berezina en zitten de troepen van Napoleon hopeloos in de val. Daarbij sterk 
gehinderd door de kozakken slagen de keizerlijke genietroepen er toch in twee 
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De slag bij Borodino. 

zogeheten schraagbruggen over de rivier te slaan. Veel van deze bruggenbou
wers waren Hollanders en naar verluidt zouden hier ook twee oudooms van 
Arend Jan en Sine Kolthof uit Olden Eibergen om het leven zijn gekomen. 

Afgeschoten schoenhak 
Op 5 december neemt Napoleon de vlucht naar Parijs en laat zijn troepen in 
wanorde en geheel gedesillusioneerd achter. Op de terugtocht door Rusland, 
Silezië en Polen lossen de troepen zich op in bendes van landlopers, die zich 
tegen de kozakken, de wolven, de kou en de honger moeten zien te verdedigen. 
Napoleon brengt een nieuw leger op de been en ook 1813 wordt gekenmerkt 
door veldslagen. De slag bij Leipzig op 15 en 16 oktober eindigt in een ramp 
voor Napoleon. Er vallen 40.000 doden in het geallieerde Pruisisch/Bo
heems/Russische leger en 50.000 in het Franse leger. Berend, nog niet bekomen 
van de Russische veldtocht, vecht gedwongen mee met de Fransen. Vlak achter 
het front zijn tijdens de slag marketentsters actief. Zij voorzien de soldaten van 
eten, verzorgen de gewonden en verlenen vaak ook amoureuze diensten. Kort 
voor de slag begon had een van hen aangeboden Berends horloge, dat hij van 
zijn ouders had gekregen, in bewaring te nemen, maar dat aanbod wees hij af 
met de woorden 'geen behoefte aan, als ik sneuvel laat dan degene die mij het 
eerst vindt hem maar nemen.' Overigens gingen marketentsters weinig liefdevol 
te werk; ze sneden van gesneuvelde soldaten zo de vingers af om in bezit te 
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Up Ooerdenj de Bosptaats aan de Uiden tiberg.sedijk /. Van links naar rechts: broer en 
zus Derk Jan en Gerritjen en hun moeder Aaltien ter Agter-Horstnian, circa 1920. 

komen van hun ring, ongeacht of het Fransen waren of soldaten van de alliantie. 
Berend vocht in het eerste gelid, dat wilde zeggen dat hij alleen maar vuurde, in 
het tweede gelid stonden mannen die alleen maar laadden en in het derde gelid 
werd beide gedaan. Er was volgens Berend bij Leipzig zoveel bloed gevloeid 
dat hij er met zijn broekspijpen door liep. Maar weer overleefde hij, de schade 
bleef beperkt tot een afgeschoten schoenhak. Volkomen van het gewone leven 
vervreemd komt hij uiteindelijk weer thuis bij zijn ouders in Geesteren. 'Degene 
die oorlog verlangt, is niet waard dat de aarde hem draagt', vertrouwt hij zijn 
meisje Janna, dat al die tijd op hem gewacht heeft, toe. 

Nieuwe legers uit de grond gestampt 
Intussen neemt het verzet tegen de Franse overheersing toe en maken ongeregel
de troepen kozakken al plunderend ook onze streek onveilig. Bij boerderij 't 
Hulshof in Olden Eibergen moet de dienstmeid 's nachts de paarden van de boer 
verbergen achter in het 'brooddieksken' opdat de kozakken ze niet ontdekken en 
meenemen. Na de Russische ontberingen voelt Berend zich niet meer zo thuis in 
het ouderlijk huis in Geesteren en hij verhuurt zich als boerenknecht in de 
buurtschap Markvelde. Op een koude nacht komt er een kozak op zijn paard de 
schuur binnenrijden en nadat hij de boer met een ferme klap buiten westen heeft 
geslagen eist hij van de vrouw des huizes een vleesmaaltijd en dat ze daarna de 
bedstee met hem deelt. Berend die niet in het woonhuis slaapt, maar in de stal-
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len bij het vee, wordt wakker van het rumoer. Hij bedenkt zich geen moment, 
grijpt een bijl en verbrijzelt daarmee in één klap de schedel van de indringer. De 
dode wordt direct begraven in de aardappelkuil en het paardje een eind weggedre
ven om andere kozakken niet op het spoor van hun verdwenen kameraad te zetten. 

In Holland heeft het driemanschap Graaf Van Limburg Stirum, Van der Duijn 
van Maasdam en Van Hogendorp een voorlopige regering gevormd en de oorlog 
aan Napoleon verklaard. Op 1 maart 1814 wordt de zoon van stadhouder 
Willem V gekroond als koning Willem I. De Duitse bevelhebbers Büllow en 
Blücher ontzetten in februari en maart 1814 de meeste Hollandse steden. Op 6 
april 1814 is Napoleon teruggedreven tot Parijs, waar hij zich overgeeft aan de 
bondgenoten, die hem naar Elba verbannen. Europa waant zich vrij en veilig na 
deze woelige tijd met vele veldslagen, maar dat duurt niet lang. Berend en Janna 
willen in de zomer van 1815 trouwen, maar ook nu weer gooit Napoleon roet in 
het eten, want hij ontvlucht Elba op 20 februari 1815 en wordt door zijn oude 
strijdmakker maarschalk Ney, die hem in opdracht van het Huis Bourbon gevan
gen moest nemen, weer triomfantelijk welkom geheten in Parijs. Nieuwe legers 
worden uit de grond gestampt en ook Berend moet zich weer melden, maar nu 
onder bevel van de Oranjes en tegen Napoleon. Op 15 juni 1815 komt het 
bericht dat Napoleon in noordelijke richting opmarcheert en kroonprins Willem 
van Oranje trekt met onder anderen de hertog van Wellington op naar Quatre-

Derk en Janna ter A^ter-Markerink. 
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Bras, waar de slag door de Fransen 
wordt gewonnen. Bij Ligny wordt 
op dezelfde dag de Pruisische veld
maarschalk Blücher verslagen, 
waarna de geallieerde troepen zich 
hergroeperen bij Waterloo. Op zon
dagmorgen 18 juni 1815 begint de 
grote slag. De Fransen hebben aan
vankelijk de wind mee, zodat de 
bondgenoten door de kruitdamp 
niets kunnen zien. Berend is gele
gerd bij kasteel Hougemont en zijn 
onderdeel moet zich steeds verder 
terugtrekken. Het kasteel is in 
vlammen opgegaan, duizenden 
mannen en paarden sterven een 
roemloze dood en Berend denkt dat 
ook zijn laatste uur geslagen heeft. 
Maar dan zegt de prins tot zijn sol
daten: 'Mannen, houdt moed' en 
deze woorden worden een gevleu
gelde uitspraak in de familiekring 

van de Ter Agters als het privé of bedrijfsmatig eens tegenzit. 

Jan en Dina ter Agter-Wansink. 

De wind wordt de redding van het leger. Die was gedraaid en 's avonds om acht 
uur verschijnt over de heuvels Blücher met zijn gehergroepeerde leger van hon
derdduizend man. De Fransen worden definitief verslagen en Napoleon verliest 
de helft van zijn mannen en zijn complete artillerie. Bij de overwinnaars sneuve
len 21.000 Engelsen en Hollanders en 7.000 Pruisische soldaten. Napoleon 
wordt gevangengezet op Sint Helena, waar hij na vijfjaar in alle eenzaamheid 
sterft. 

Naar de Bosplaats in Olden Eibergen 
Als een vrij man, maar rusteloos en getekend door alle ontberingen en oorlogs
ervaringen keert Berend na de slag bij Waterloo terug op Scharpenborg. Twee 
van zijn broers emigreren na 1815 naar Amerika en BraziHë. Van de Braziliaan
se Ter Agter wordt nooit meer iets vernomen, mogelijk is hij omgekomen bij een 
schipbreuk, maar misschien woont er toch nog ergens een nazaat. 
Met de Amerikaanse Ter Agter, getrouwd met een meisje Bomer uit Rekken, 
vindt nog enige tijd een briefwisseling plaats. Een zoon komt terug naar Neder
land en dient enkele jaren in het Oost-Indisch leger. Hij heeft geen geld om de 
terugreis naar Amerika te betalen en gaat bij oom Berend op bezoek. Deze had 
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net een os verkocht en de jongen steeU het geld en verdwijnt letterlijk als een 
dief in de nacht. Hij kon zijn overtocht nu betalen, maar Berend en zijn gezin 
zaten de hele winter zonder geld en hadden nauwelijks te eten. Eenmaal terug in 
het 'land van de onbegrensde mogelijkheden' biechtte de jongen het verhaal aan 
zijn vader op. Deze stuurde het ontvreemde bedrag direct terug aan zijn broer, 
maar er gingen maanden overheen voor het geld met de boot weer in Holland 
aan kwam en nog weer weken voor Berend en Janna het weer in hun beurs had
den. In de familie wordt nog steeds het verhaal levend gehouden dat beide emi
granten op de zondag voor ze vertrokken bij hun broer Berend ter afscheid het 
lied zongen: 'Wij reizen met elkander, wij wandelen hand in hand. De één zij tot 
troost den ander, op weg naar 't nieuwe vaderland.' 

Berend en Janna trouwen op 29 mei 1819 in Borcuio en ze gaan op de Bosplaats 
in Olden Eibergen wonen. De marke Olden Eibergen wordt tussen 1852 en 1855 
opgeheven, maar volgens een gezegelde akte van 1827 is de 3,5 ha grond, 
die zijn schoonvader had aangegraven al op Berends naam gezet. Er worden drie 
zonen en twee dochters geboren. Eén van de meisjes sterft jong en er komt ook 
nog een levenloos kindje ter wereld. Ondanks zijn turbulente oorlogsverleden 
wordt Berend toch nog 75 jaar; hij sterft op 6 april 1862. De oudste zoon Derk 

De Bosplaats nu. De oude boerderij is in het verleden afgebrand en op dezelfde plek 
herbouwd (foto: J. van Dijk-Sijbrandij). 
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(* 12-02-1820 tl6-02-1893) zet het werk op boerderij Bos voort. Derk trouwt 
met Janna Markerink uit Markvelde (* 13-05-1823 117-02-1887). Ze krijgen 
twee zonen en vijf dochters. De oudste zoon Gerrit Jan wordt boer en trouwt 
met Berendina Johanna Bultman. Zij krijgt haar eerste zoon op de Bospiaats en 
verdient er als min wat geld bij. Maar het botert niet al te best tussen de ouders 
en zoon en schoondochter en het jonge stel verhuist naar Deventer, waar Gerrit 
Jan koster wordt van de Bergkerk. De vijf dochters gaan 's winters naar school 
in Eibergen, wat destijds tamelijk ongebruikelijk was voor meisjes, 's Zomers 
werken ze in Haarlo in een confectiefabriekje (waarschijnlijk de in 1862 door Ter 
Weeme en Stöcker opgerichte blekerij/weverij achter de School met den Bijbel). 
Hun jongste zoon Hendrikus (* 14-03-1869 t 27-12-1943) trouwt op 6 juli 1893 
met Aaltjen Horstman (*04-l 1-1872 tü9-12-i934) en wordt de opvolger op de 
Bospiaats. Van hun zes kinderen sterven er drie op jonge leeftijd. 
De oudste zoon Derk Jan wordt op 17 maart 1894 geboren en tijdens de Eerste 
Wereldoorlog is hij 3,5 jaar gemobiliseerd in Doesburg. Zijn eerste grote liefde 
met een buurmeisje loopt stuk en later trouwt hij met de weduwe Henders Kru-
kerink van boerderij De Kievit in Borculo. Zus Gerritjen (*27-05-1902 t07-03-
1986) blijft ongehuwd bij haar jongste broer Jan inwonen. Jan (* 15-07-1908 

Derk Jan ter Agter was tijdens de Eerste Gerrit Jan ter Agter, de koster van de 
Wereldoorlog ruim drie jaar gemobili- Bergkerk in Deventer, 
seerd in Doesburg. 
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Hendrikus (Dieks) ter Agter, 
de opa van de auteur van dit 
verhaal. 

104-05-1984) is de volgende generatie op Bos. 
Hij trouwt met Dina Wansink (*20-02-1911 tOl-
09-1966). In de Tweede Wereldoorlog worden ze 
door de Duitsers gearresteerd op verdenking van 
het verbergen van Engelse piloten en onderdui
kers. De laatste Ter Agter die op de Bosplaats 
wordt geboren is Henk (*20-09-1945). Met zijn 
vrouw Grada Saaltink ('''30-06-1945) woont hij op 
't Geerdink in Hupsel. Op momenten dat niet alles 
meezit, gebruikt hij nogal eens de overgeleverde 
woorden van zijn betovergrootvader Berend: 
'Mannen houdt moed.' 

Hupsel, december 20 i O Henk ter Agter 

Auteur 
Henk ter Agter werd in 1945 als laatste Ter Agter geboren op de Bosplaats in Olden 
Eibergen. In 1950 verhuisde hij met zijn ouders naar boerderij 't Geerdink in Hupsel, 
waar hij nu nog woont. In 1990 stopte hij met zijn boerenbedrijf. Hij is een groot kenner 
van Tiroler hergpaarden en leverde als correspondent vele bijdragen aan diverse 
paardenbladen. Hij was lid van de werkgroep Het hoek van Hupsel. 

Literatuur 
Penning, L., Nederland en Oranje herenigd 1813-1815. Gedenkboek van Nederlands 
verlossing uit de Franse dwingelandij aan het volk verhaald, uitgeverij Daamen Den 
Haag, zonder jaartal. 

Overige bronnen 
Mondelinge en geschreven overleveringen van de familie Ter Agter. 
De familiefoto's komen uit het archief van Henk ter Agter. 
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Nog ene kere de Grolse Straote, 't letste stukske (4) 

Inleiding! 
In juli 2009 (Old Ni-js, nr. 64) verscheen het eerste verhaal over de bebouwing 
en de bewoners van de vroegere Groenloschestraat van omstreeks de Tweede 
Wereldoorlog. In maart 2010 (Old Ni-js, nr. 66) volgde het tweede verhaal en in 
november 2010 (Old Ni-js, nr. 67) het derde deel. Ging het eerste verhaal over 
de straat vanaf de verbinding met de Grotestraat tot die met de Brink, het tweede 
verhaal betrof de straat vanaf boekhandel Gellekink tot en met het Hendrik 
Odinkplein. In het derde deel werd de straat vanaf dat plein tot de verbinding 
met de Prins Bernhardstraat beschreven.2 In dit vierde en laatste deel wordt op 
zoek gegaan naar de bebouwing en de bewoners vanaf de Prins Bernhardstraat 
tot de kruising met de Groenloseweg. 

De laatste winkel, een ziekenhuis, weer leraren en andere burgers 
We bevinden ons vanuit het dorp gerekend aan de rechterkant van de straat en 
steken dan de Prins Bernhardstraat over. Voor de oorlog lag daar een zandpad. 

Gezicht op Eibergen rond 1900 ter hoogte van het latere winkeltje van de familie Over
man, links op de foto. Het verkeer op de -destijds zogeheten- Veldstege met halken in het 
midden om de wagens aan een hepaalde kant van de grindweg te laten rijden, telt nog 
1 PK. De lintbehouwing dient zich aan. Momenteel ligt aan de rechterkant van het pand 
de Prins Bernhardstraat. Het boerderijtje in de verte aan de rechterkant is de boerderij 
van de vader van schilder Willem Bomer (zie Old Ni-js, nr 67, p.45). De oude Sint 
Mattheuskerk torent boven het dorp uit, links daarvan is de in 1875 gebouwde -en in 
1935 afgebroken- H. Mattheuskerk te zien (foto: collectie J. Baake). 
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We staan aan die overkant dan voor het pand met nr. 60. Al voor de voorlaatste 
eeuwwisseling stond daar een boerderij met woonhuis. Na elkaar woonden er de 
familie Weekhout -melkventer bij de melkfabriek-, de familie Bosch en de fami
lie Overman. Bosch had een timmerwerkplaats achter zijn huis. Overman, een 
pleegzoon van Bosch, werkte op de Rekkense Inrichtingen. In dat huis vestigde 
de familie Overman al voor de oorlog een tabaks- en snoepwinkeltje. Jan Gee-
sink, sinds 1950 wonend in de Prins Bernhardstraat en voor zijn pensioen werk
zaam bij de plantsoenendienst, woonde in de jaren '30 en '40 iets verderop op 
nr. 68 en herinnert zich nog dat hij als jochie van elf jaar van Duitse soldaten bij 
de Viersprong geld kreeg om voor hen in het winkeltje chocolade te kopen. 
Mevrouw Overman -een dochter van Bosch- deed de winkel. Na haar overlijden 
was Overman -'een grote, stugge man'- er zelf te vinden. Vaste afnemers waren 
later vooral de leerlingen van de LTS even verderop in de Prins Bernhardstraat. 
"Dat hij meestal heel laat in de winkel kwam nadat de winkelbel had geklingeld, 
heeft hem zeker geld gekost", zo vertelden ons enkele informanten.^ 

In het pand na Overman op nr. 64 hebben in de loop der jaren verschillende 
families gewoond: Harmsen, depothouder van Van Gend&Loos waar je pakjes 
kon afgeven. Ten Barge, timmerman en later taxi-ondernemer en autorijschool-
houder, Timmermans, oorlogsvrijwilliger in Indië en vertegenwoordiger in con
fectie en Ten Harkei, werkzaam bij de KTV.4 

Het protestants-chrislelijk ziekenhuis in Eibergen in 1911. Links ervan staat een huisje 
voor tbc-patiënten dat met de zon kon worden meegedraaid. In 1913 zou een kleine uit
breiding plaatsvinden waaronder de aanbouw van een serre aan de voorzijde (j'oto: col
lectie J. Baake). 
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Dan stond sinds juli 1911 -buiten het dorp gebouwd- het ziekenhuis van de Ver-
eeniging van Protestantsche Ziekenverpleging Eibergen & Rekken (zie ook F.J. 
de Leeuw, 1987). Het waren burgemeester G.H. Smits, dominee W.L. Slot en de 
fabrikanten J.E. Prakke en H.H. ten Cate die de aanzet tot deze vereniging had
den gegeven. Er werden zieken verpleegd en later ook kleine operaties uitge
voerd. In 1950 vond een aanzienlijke uitbreiding en verbouwing plaats. 'Daar
voor werd het naastgelegen pand van de familie Geesink aangekocht', zo 
schreef De Leeuw (1987, p.94). Jan Geesink preciseert: "Er was inderdaad 
grond nodig, maar mijn vader wilde die alleen maar afstaan, wanneer ook het 
pand op nr. 68 waarin zij woonden werd aangekocht." 

Oudere Eibergenaren herinneren zich nog de in het ziekenhuis inwonende 
zusters en directrices zr. Driebergen, zr. Drupsteen, zr. Arnold, zr. Burgers, zr. 
Hagens en zr. Abbink. Jan Berenschot jarenlang woonachtig op nr. 80 herinnert 
zich: "De zusters Driebergen en Drupsteen kwamen nogal eens bij ons thuis. De 
'bemanning' van het ziekenhuisje had het niet al te breed en wij hadden een 
grote moestuin. Mijn moeder gaf de zusters groente en fruit mee." In 1965 werd 
het ziekenhuis, inmiddels eigendom van de Algemene Vereniging Gezondheids
zorg, vanwege het eindigen van overheidsfinanciering omgevormd tot een ver
zorgingstehuis voor minder valide bejaarden. Er was plaats voor zo'n negentien 
patiënten. Maar in 1980 moest toch ook dit -wederom vanwege afnemende 
overheidsfinanciering- worden gesloten. Om 
te voorkomen dat het pand zou worden 
gekraakt, verhuurde de vereniging de ruim
ten aan medische specialisten uit Enschede 
en Winterswijk voor hun spreekuur en aan 
nog eens tien jongeren. Officieel omdat de 
exploitatie tot verlies leidde, maar in feite 
omdat de jongeren 'met hun net verworven 
vrijheid niet erg in de buurt pasten', werd het 
pand in 1986 alsnog gesloopt. De specia
listen kregen een nieuw onderkomen in het 
bejaardencentrum de Whemerhof. 

Bijzonder is de actieve rol die zr. Arnold 
heeft gespeeld in het verzet: zij verborg 
wapens op de zolder van het ziekenhuisje 
(terwijl de vlag van het Rode Kruis op het 
dak uitgespreid lag), koerierde berichten en 
was aanwezig in het huis van haar overbuur-
man en verzetsman Jan Willem Hageman 
toen die werd gearresteerd (zie Wesselink, 

Zuster Arnold in haar kamer in 
het ziekenhuis aan de Groenlose-
straat in 1943 (foto uit Wesselink, 
1995). 
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1992, pp. 187-188 en Wesselink, 1995, pp.256-257). Overigens had Eibergen al 
vanaf 1901 een ziekenhuis; bij de rooms-katholieke Mattheuskerk stond een door 
de Zusters van Julie Postel uit Boxmeer geleid klooster. Dat deed tevens dienst als 
zieken- en bejaardenhuis, het Sint Anthoniusgesticht. Het werd in 1963 gesloopt. 

Toen in 1986 het verzorgingstehuis in de J.W. Hagemanstraat werd afgebroken, 
liet de familie Scholten op de vrijgekomen ruimte een nieuwe woning met nr. 66 
bouwen. Gerrit Scholten was eigenaar van een loonbedrijf aan de Needseweg. 

Op nr. 68, links van het verzorgingstehuis, hebben meer families gewoond: Gee
sink, metselaar, Sijtsma, ULO-leraar en Kuipers, LTS-directeur. Toen Geesink 
het huis begin jaren '30 liet bouwen, verhuurde hij een zit- en slaapkamer met 
keukentje aan vroedvrouw mejuffrouw Ter Welle. Ook de douanebeambte en 
voetballer bij de Eibergse Boys Wibier heeft een tijdje deze kamer gehuurd. "De 
straat zag er voor de oorlog heel anders uit", zo vertelt Jan Geesink. "Als kind 
van een jaar of zes stak ik over en liep tegen een fietser aan. Deze reed zo de 
sloot in die in de jaren '30 nog aan deze kant van de Groenloschestraat lag." Na 
het interview met Gerrit Wormgoor, geboren en nog steeds woonachtig op nr. 
74, wijst ook deze de ligging van de sloot aan. De sloot is nog te zien op een 
foto verderop in dit verhaal. 

Op nr. 70 woonden voor de oorlog achtereenvolgens de families Burgers, koet
sier bij de gemeente Eibergen en grootvader van Jan Geesink, Jaspers, arbeider 

Het voormalige protestants-chiistelijk ziekenhuis na de verhouwint^ in 1950, toen in 
gebruik als verzorgingstehuis voor minder valide bejaarden. De foto is genomen enkele 
maanden na de sluiting in januari 19H0 (foto uit F.J. de Leeuw, 1987). 
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bij de KTV en Aamschot, smid in Haaksbergen. Later kwam de familie H. 
Menkhorst jr. er te wonen. In Eibergen kende men Herman Menkhorst niet 
alleen als kolenhandelaar met zijn opslag in het dorp, maar ook als dirigent van 
Euphonia en muziekgezelschappen in Groenlo, Haarlo en Rekken. Zijn dochter 
Alwine woont er nu. De vader van Herman was eveneens dirigent bij Euphonia, 
zelfs medeoprichter van het muziekgezelschap. Op nr. 70a -de woning is 
inmiddels in tweeën gedeeld- woont al jarenlang de familie Jansen-Menkhorst. 
Oudere Eibergenaren kennen Frits Jansen als leider van het Datos-kwartet, een 
bandje dat op bruiloften en partijen speelde. De naam verwijst naar de eerste let
ter van hun instrumenten (drums, altsax, trombone, orgel, sax trompet). Frits is 
begin 2010 overleden, zijn vrouw Annie woont er nog. 

Links van de familie Jansen woont op nr. 72 sinds 1958 de familie Hengeveld. 
Fons Hengeveld woonde eerder met zijn ouders op de Blomsgaardenweg achter 
Rijker. Fons werkte als jachtopziener in het gebied van Hupsel, Zwolle en Hol-
terhoek. Zijn vrouw Agnes is onlangs gehuldigd vanwege haar deelname gedu
rende vijftig jaar aan het dameskoor van de St. Mattheuskerk. In dit huis woon
den voor de oorlog de families Simmelink, Reesing, Wolfs, Harwig en Roffel. 
Jan Berenschot, destijds wonend op nr. 80: "Harwig en Roffel waren melkven-
ters. Vader Harwig maakte smeersels tegen kwalen als eczeem." Jan Geesink: 
"Van mijn ouders herinner ik me het verhaal dat de vrouw van postbode Simme-

Foto anno 2010. Van rechts naar links de voormalige noonhuizen van onder andeien op 
nr 68 de familie Geesink, op nr 70 de familie Menkhorst jr. en op nr 72 de familie Sim
melink (foto: E.P. Rutgers). 
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link zich daar door ophanging aan een boom van het leven zou hebben beroofd." 
Na de oorlog kwamen op nr. 72 de families Blankvoort en Daudey en Wantia en 
Bomers te wonen. Steeds twee families tegelijkertijd. Wat een geschiedenissen 
moet dit huis wel niet hebben! Zie voor meer over de familie Harwig de publi
catie van Wesselink( 1995, pp.314-316). 

Dan volgt op nr. 74 het in 1929 voor zijn ouders gebouwde huis van Gerrit 
Wormgoor. Gerrit werkte evenals zijn vader op kantoor bij de KTV. Hij is als 
gezegd op deze plek geboren en getogen. Daarnaast volgt op nr. 76 het tweede 
gemeentelijke monument in de straat. Een traditioneel vrijstaand woonhuis met 
puntgevel en zadeldak, dat in 1928 is gebouwd door aannemer Blankvoort. De 
familie Lagerweij was de eerste bewoner van dit pand. Herman Lagerweij werk
te op kantoor bij de Rekkense Inrichtingen. Dan volgt op nr. 78 de in het begin 
van de oorlog gebouwde laatste woning annex werkplaats aan deze kant van de 
straat. Destijds woonde daar kleermaker A.B.J. Holtkamp. 

Voor de volledigheid dient te worden verteld, dat tot begin jaren '60 nr. 80 en nr. 
82 de laatste huisnummers van de straat waren. Op nr. 80 woonde tot 1935 de 
familie Brinkman, tot 1944 kassier van de (hervormde) Boerenleenbank, daarna 
de familie Berenschot, op kantoor bij Prakke en vanaf 1951 de familie Mol. 

Het Datos-kwartet opgericht begin jaren '60. Geknield Frits Jansen. Hij bespeelde hel 
elektrisch orgel (foto: collectie J.C. Jansen-Menkhorst). 
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Deze laatste was veekoopman. Op de plek van nr. 80 was in 1926 een doorgaan
de weg gepland (zie de kaart in deel 3 van dit verhaal in Old Ni-js, nr. 67, p. 41). 
Er lag daar nog veel agrarische bouwgrond in bezit van aannemer Blankvoort. 
Toen dat plan werd afgeblazen, is er op die plek nog een woning aan de Groen-
loschestraat gebouwd. Dat pand is nu Groenloseweg nr. 2. Ook het huis met de 
naam 'De Viersprong' heeft als nr. 82 aan de Groenloschestraat gelegen. Nu is 
het Groenloseweg nr. 4. Daar woonde voor de Tweede Wereldoorlog de 
gemeenteopzichter en -architect E. Hietbrink. Hij droeg de bijnaam Sally. In de 
jaren '20 werkte Hietbrink al bij de gemeente. Over zijn dochter Gretha wordt 
door Jan Geesink en Gerrit Wormgoor verteld, dat zij in het verzet heeft geze
ten. Gerrit herinnert zich het volgende: "Gretha was een zeer kordate en vlotte 
jongedame, heel anders dan haar moeder. Toen die laatste enige tijd moest wor
den opgenomen in Warnsveld, hebben Gretha en haar vader het gehele huis 
anders ingericht." Na Hietbrink heeft de familie Westerdiep er gewoond. Jan 
Geesink: "Voor dat huis stond op de straat al in de vooroorlogse jaren een bordje 
met het opschrift 'Gelria'. Dit gaf de ligging van de steenkoollagen richting 
Winterswijk aan." 'Gelria' was de naam van het consortium dat in 1930 van de 
regering een concessie had gekregen om de steenkool op zo'n achthonderd 
meter diepte te winnen. Het is er nooit van gekomen. 

Het tweede gemeentelijke monument in de J. W. Hagemanstraat op nr. 76. Links daarvan 
op nr 78 het voormalige huis van kleermaker Holtkamp. Daarnaast de twee huizen die 
vroeger aan de Groenloschestraat lagen, maar nu aan de Groenloseweg (foto: E.P. Rut
gers). 
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Weer een gemêleerd gezel
schap 
Gerekend vanuit het dorp, 
keren we terug naar de lin
kerkant van de straat, het eer
ste huis na de Blomsgaarden. 
Dat is nr. 71. Daar woonde in 
de jaren '50 al de heer A.J.G. 
Sprick. Hij had een confec-
tiefabriekje aan de Hummels
weide. Daar werden onder 
andere overhemden gemaakt. 
In dat huis heeft burge
meester F.J. Hermsen in 1964 
nog gewoond voordat hij zijn 
intrek kon nemen in de 
ambtswoning aan de Simme-
linkstraat nr. 2. De huizen die 
hier staan hebben weer die 
fraaie karakteristieke voor
oorlogse vorm die we eerder 
aan deze kant van de straat 
tegenkwamen. Dan volgen 
drie huizen waar kantoorper
soneel woonde: op nr. 73 de 
heer B.J. Hartink en op nr. 75 
de heer J.A. Schneider (bei

den werkzaam bij de firma Prakke) en op nr. 77 de heer H. Mast (werkzaam bij 
de KTV; zie ook het verhaal over de familie Wapstra in Old Ni-js, nr. 65). Op nr. 
79 woonde destijds de heer G.L. Luimes (werkzaam bij de KTV), later woonde 
er de heer J. van de Kamp, horlogemaker en juwelier met zijn winkel aan de 
Grotestraat. En dan volgt op nr. 81 het voormalige woonhuis van de man naar 
wie de straat na de Tweede Wereldoorlog is vernoemd. Jan Willem Hageman 
(1895-1944). Het huis is eenvoudig te vinden vanwege het straatnaambordje aan 
de gevel van de woning. Hageman was gemeenteontvanger en ambtenaar van de 
burgerlijke stand op de afdeling Algemene Zaken en werkte daarnaast als agent 
voor twee verzekeringsmaatschappijen. In zijn vrije tijd was Wim Hageman 
onder andere gedurende achttien jaar voorzitter van de Eibergsche IJsvereni
ging. Na de capitulatie in mei 1940 sloot hij zich aan bij het verzet. Als ambte
naar trachtte hij zoveel mogelijk de Duitse maatregelen te saboteren. In april 
1944 werd hij verraden en gearresteerd en op 6 juni 1944, op 48-jarige leeftijd, 
gefusilleerd.5 

Het voormalige woonhuis op aanvankelijk Groen-
loschestraat nr. 82 -het laatste huis van de straat
van onder anderen gemeenteopzichter Hiethrink 
omstreeks 1930 (foto: collectie J. Baake). 
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Van rechts naar links de voormalige woonhuizen van onder anderen -de voordeur is nog 
net te zien- op nr 79 de familie Luimes, op nr 77 de familie Mast, op nr. 75 de familie 
Schneider, op nr 73 de familie Hartink en op nr 71 de familie Sprick. Na dat laatste huis 
ligt de Blomsgaarden. Eertijds lag er aan de linkerkant van de Groenloschestraat nog 
een sloot {foto: collectie J. Baake). 

Koerhuis en Schweizer Stube 
Aan het einde van de straat op nr. 85, in de 19e eeuw echt buiten het dorp, stond 
op de hoek bij de Groenloseweg de boerderij van de famihe Essink. De boerde
rij droeg de naam Koerhuis, dat wachthuis betekent. Het Middelnederlandse 
woord coeren verwijst naar 'op de uitkijk staan'. Op deze plek heeft destijds een 
wachttoren ('loerhoes') gestaan. Wim Essink, een van de kinderen, vertelt: "De 
fundamenten van de wachttoren liggen nog onder de parkeerplaats van restau
rant Belle Fleur. Op deze plek zou ook al eens een tolhuis hebben gestaan." 
Zeker is wel, dat er m het begin van de 19e eeuw mensen hebben gewoond, die 
als beroep hadden opgegeven 'commies te paard'. Hendrik en Anna Essink kwa
men in 1896 op de boerderij. Eerder had de boerderij op naam gestaan van 
bekende boerenfamilies als Luttikholt en Grootholt. Tussen 1920 en 1930 
behoorde dit laatste deel van de Groenloschestraat nog tot de buurtschap Holter-
hoek; zo was in 1920 het huisnummer van H.A. Essink nr. B 88 (Holterhoek), in 
1930 was het huisnummer nr. A 677 (Eibergen). "Dat klopt wel", zegt Agnes 
Hengeveld, die daar tegenover op nr. 72 woont, "want mevrouw Essink, had het 
altijd over de A-mensen en de B-mensen in de straat". Elke keer dat het dorp 
naar het zuidoosten uitbreidde, werd een stukje van de Holterhoek afgehaald. 
Hendrik Essink was muzikaal. Zo herinnert Jan Berenschot zich: "Hendrik 
bespeelde thuis een harmonium, maar hij dirigeerde bijvoorbeeld ook het zang-
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De oorspronkelijke boerderij Koerhuis m de jaren 30 (foto collectie WJ G Essink) 

De tot Schweizer Stube verbouwde boerderij Koelhuis in de jaren 70 (foto collectie 
WJG Essink) 
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koor van de Groenloschestraat bij het bevrijdingsfeest. We repeteerden 'Weest 
gegroet gij jubeltonen' op de deel bij Essink." 

Toen de Burgemeester Wilhelmweg in 1935 werd aangelegd, kwam de boerderij 
met de achterkant naar deze weg te liggen. Hoezeer er in deze omgeving in april 
1945 is gevochten om Eibergen van de Duitsers te bevrijden, is door Wesselink 
(1995, pp.282-292) uitvoerig beschreven. (4) In de loop der jaren heeft de 
'schöppe' achter de boerderij voor heel wat scholieren en militairen die met de 
bus richting Enschede of Groenlo moesten, en bij de halte Viersprong in- of uit
stapten, gediend als plek om hun fiets neer te zetten. Begin 1970 verkocht de 
familie Essink de boerderij en ging op nr. 83 wonen in een op eigen grond 
gebouwde woning. Zoon Fons Essink woont er nog steeds. In datzelfde jaar 
werd in de voormalige boerderij restaurant de Schweizer Stube van Peter Muller 
gevestigd. De openingsdag was al 20 maart 1970. Muller heeft nog een tijdje in 
een woonwagen op zijn terrein gewoond. De Schweizer Stube stond eerder op 
de hoek van de Haaksbergseweg en de Vunderinkslaan. "Artsen uit Enschede en 
Winterswijk, profvoetballers van sportclub Enschede, officieren van Kamp Hol-
terhoek en vele anderen kwamen hier eten", zo vertelt Agnes Hengeveld, zelf 
jaren werkzaam bij Muller. "Ook het zangduo Gert en Hermien heb ik hier wel 
eens zien dineren." Na Peter Muller en in 1986 Jan Zandbergen vestigde in 1989 
Gerrit de Lange van Centraal uit Haaksbergen er zijn restaurant Belle Fleur. 

Het einde van de huidige J.W. Hagemanstraat in de jaren '50. De foto is genomen vanaf 
de Rekkenseweg. Rechts op de foto is de achterkant van de dan nog in gebruik zijnde 
boerderij Koerhuis te zien. Op de hoek staat Jos Zuidinga met zijn ijscokar. Hij had een 
cafetaria aan de Haaksbergseweg in het pand van de toenmalige GTW-garage, nu gara
ge Grooters (foto: collectie J. Baake). 
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De Viersprong aan het eind van de Groenloschestraat was een geliefde plek voor ijsco
venters. Zo stonden daar in de jaren '30 al de gebroeders Meuleman met hun Lonneker-
roomijs (foto: collectie J. Baake). 

Tot slot 
Met het wijzigen in de jaren '50 van de straatnaam Groenloschestraat in J.W. 
Hagemanstraat heeft de gemeente Eibergen de verzetstragedie rond Jan Willem 
Hageman in herinnering willen houden. Daarmee heeft zij ook beoogd stil te 
staan bij alle verzetsdaden en al het oorlogsleed in de jaren 1940-1945. Om ook 
andere redenen is sprake van een bijzondere straat. Zij behoorde jarenlang met 
de Grotestraat en de Nieuwstraat tot de drie belangrijkste doorgaande verbindin
gen in Eibergen. De 'grandeur' van de Grotestraat met villa's van rijke en werk
gelegenheid biedende fabrikanten, twee kerken, een klooster, een ziekenhuis, 
een gemeentehuis, enkele hotels en de nabijheid van een station haalde de 
Groenloschestraat dan wel niet, toch woonden er wel een aantal medici, leraren 
en leidinggevende gemeenteambtenaren. Beroepen en posities die in de jaren 
rond de Tweede Wereldoorlog toch groot aanzien genoten. Met ook een zieken
huis, een bank, een politiebureau en een notaris- en postkantoor en enkele 'cul-
tuurminnende' bewoners kwam de Groenloschestraat dan wel weer aardig in de 
buurt van haar 'tegenspeler'. 

Eibergen, januari 2011 Freek Bartelink en Peter Rutgers 

Freek Bartelink is in 1935 in Eibergen geboren, Groenloschestraat A 123. Muziek speel
de in zijn leven een grote rol; op jonge leeftijd speelde hij trompet bij Euphonia en viool 
in het Kamerorkest van Odink. In Eibergen en Enschede was hij als onderwijzer en 
directeur werkzaam in het lager onderwijs. Daarnaast werkte hij als leraar algemene 
muzikale vorming in Eibergen en omliggende plaatsen. Freek is na zijn loopbaan in 
Enschede sinds enige jaren weer woonachtig in Eibergen. 

I 
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Peter Rutgers is in 1942 in Hengelo (O) geboren Werkzaam als onderwijzer, leraar 
pedagogiek, gemeentelijk onderwijskundig adviseur en universitair docent bestuurskun
de heeft hij op meer plaatsen in het westen van het land gewoond In 2008 keerde hij 
terug naar de achterhoek van ons land en is sindsdien redactielid van Old Ni-js Hij 
heeft meer publicaties op zijn naam staan Momenteel schrijft Peter een boek over de 
voormalige burgemeester van Eibergen Frans Cappetti 
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Interviews 
Met de volgende personen uit Eibergen werd over dit vierde deel van de J W Hageman-
straat gesproken H G Z Bloemena, WJG Essink, JW Geesink, A J F Hengeveld-
Kormehnk, H B Kolthof-Meddeler, A te Nahuis, J A te Nahuis Voortman, B Tuin 
hout-Stomps, I M Th Wielens G J Wielens Waainehnk en G H Wormgoor Soms werd 
met hen meei dan een keer gesproken, soms ook weid door hen vooi ons nog ontbreken
de informatie opgezocht en aangereikt Van J H Berenschot die jarenlang aan het eind 
van de straat heeft gewoond, werd op schiift een uitvoerige herinneiing aan zijn tijd daar 
ontvangen Ook H J W Weekhout stuuide een biief met herinneringen Van de gegevens 
in de brieven is in het vieide deel gebruikgemaakt 

Noot 
1 De auteurs bedanken Leo van Dijk, Wim Essink, Agnes Hengeveld-Kormelink, Appie 

en Jo te Nahuis, Bert Smeenk en Gerrit Wormgoor voor het willen lezen van een eer
dere versie van het verhaal en voor de door hen aangebrachte verbeteringen en gege
ven aanvullingen 

2 In dat derde deel in Old Ni js nr 67 weid op p 43 en p 47 veimeld dat gemeentesecre 
taris Hospeis en tandarts De Keuning in 1945 van woning ruilden Dat moet zijn m 
1955 

3 De huisnummeis in dit verhaal verwijzen naar de nummering anno 2010 
4 De Eibergsche Stoombleekenj zou in 1955 pas Koninklijke Textiel Veredelingsin-

dustrie gaan heten, i c de 'KTV' Vooi het gemak spreken we echter steeds over de 
KTV 

5 De geschiedenis van het verzet in Eibergen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de rol 
daarin van Jan Willem Hageman en de strijd rond de Vierspiong en de boerden] Koer-
huis staan gedetaiUeeid beschreven in Wessehnk 1990, 1992 en 1995 Daarom herha 
len WIJ die geschiedenissen hier niet meer 
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Scheppels Mankzaod 

Lichaamsdelen 
Der bunt nogal wat olde gezegdes met lichaamsdelen. 
Oge (oog) 
Mansleu kont nooit wat vinden, dee zuukt altied met 't witte van 't oge. 
In mien jongesjaorn wodden der ezeg: 'Den zöch met 't oge, waort e pap met et'. 

Oge, buul (knippe, beurs) 
'Ogen los of de buul los', 't Was good oetkieken in de handel. Neet good ekek-
ken, dan ha-j iets verkeerds ekoch en was i'j oe geld kwiet. De koop was onher
roepelijk. Dan ha'j de ogen better de kos motten geven. Dus: ogen los of anders 
betalen, de buul los of 'de knippe trekken'. 
'He'j de ogen in de tesse ehad, ton i-j dat ding veur zovölle geld heb ekoch?' 
vroog mien vrouw. 

't Oge wil ok wat hebben 
A-j wat wilt verkopen, mo-j zorgen, dat 't er mooi oetzut, dat schaelt in de 
pries.'t Oge wil ok wat hebben. 

Op vri-jerspad, niet vri-jblievend 
A-j oetgaot, mo-j ow mooie grei antrekken, 't oge wil ok wat hebben, a-j ezeen 
wilt worden en een vri-jer wilt hebben. 
'Een mooien kop dut 't gat verkopen' (gezegde van Hendrik Odink oet Land en 
Volk van de Achterhoek. Een mooien kop was een mooi snuutje). 
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Peerde en vrouwleu mo j naor de bene kieken (ok van Odink) Moderne reclame 
van cosmetica en dergelijke bevestigt dit olde gezegde Mooie vrouwleubene 
bunt nog altied in trek Mansleubene doot er minder too 

Ogendiender (een vleier) 
Den kroeperd is altied een ogendiender ewes Hie hef 't hoogste woord, maor 
hie kik zien meerderen altied naor de ogen (Jaap Kooiman oet de tv serie 'Toen 
was geluk heel gewoon') 

Oogzeerte 
Oogzeerte, zo neumen ze vrogger een oogziekte Dat gaf traonende ogen 

Borst, titte, memme (speen) 
Borst IS in 't latien mamma Boistonderzoek is mammografie Ons moderne 
woord mama kump daor dus vandan Ok 't woord 'memme' veur de speen van 
de koo en 't Friese woord 'mem' veur mama, mooder kump daor vandan 
Bi-j varkens neumt de boeren de spenen titten En vrogger neumen ze de spenen 
van de vrouwleu ok titten 'Ik mot 't kind nog effen de titte geven', was een nor
maal gezegde in mien jongesjaorn Hendrik Odink schreef nog 'Hie is nog neet 
van mooders titte af (hij is nog niet volwassen) Het Nederlands tieten' veur 
'titten heb ik veur 't eerste pas elaezen bi-j Jan Wolkers in zien book Turks 
Fruit 

Bekende gezegdes 
I-J mot zorgen, da-j an de veurste memme (titte) ligt Den gif 't meeste melk 
Bi-j de koo ko j nog dudelijk zien, dat de twee veurste memmen langer bunt 
Figuurlijk zorg daj veuran staot, at er wat te kiezen of oet te delen volt Het 
tegengestelde wodt ok ezeg 'Hee lig altied an de achterste memme' (titte) 

Longe (long) 
Ik hebbe de longe der neet naor hangen (er geen zin in hebben) Hee hef de 
longe naor Dieneken hangen (hie lop achter Dieneken an, hie wil met Dieneken 
gaon) 

Ribben 
Foi, wat IS den jonge toch mager, hee kan met zien ribben wal meddag luden 
Neet genog tussen de ribben kriegen (te weinig eten krijgen) 
Mooder de vrouw zei tegen de mansleu bi j 't middagetten 'Zorg, da-j flink wat 
achter de ribben kriegt met dit kolde weer' 
Moos met een ribbeken, wors met een pinneken, o dat smek toch zo fijn 
'Wat IS dit veur zaod in dit tuutjen'' Ik wet niet, 't kan wal worstenpinnenzaod 
waeze' Op 1 april ko j worstenpinnenzaod in de winkel kopen 
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Boek (buik) 
'Zo, ik hebbe mien den boek goed vol egetten, ik heb flink wat achter de kneu-
pe' (knopen van 't vest). 
Den hef boek noch blaoze (hij is erg mager). 
Ik hebbe zo hard elopen, ik stao der van te boekslagen (buiten adem zijn). 

Gat, konte, kuntjen 
't Gat met vuuste slaon'. Dat kregen kinder te heurn at ze van verveling niet 
wisten, wat ze doon zollen. 
Kus mie de konte. Den? Da's een raren kus mie de konte (je kunt niet veel op 
hem aan). 
'Klepkonte, doot die deure toch es achter de konte too' riep mien mooder. Ik 
stokke de kachel toch niet veur niks met dit kolde weer'. 
'Bu-j weer es wat vegetten? A-j de konte neet vaste hadden zitten, vegat i-j den 
ok nog'. 
Kniepkonte: knieperd (zeer zuinig mens). Jan Pien in 't lief was ter zo ene. Niet 
zo'n aardig gezegde was: 'Den, dat is zo'n knieperd, den kö-j veur een dubbel-
tjen een gat deur 't knie boren'. 
Kleine kinder hebt een klein kuntjen. 
At jonge vrouwleu schoene met hoge hakken draagt, gif dat een hoog kuntjen. 
Daor bunt wat mansleu geveulig veur. Hoge hakken gif charme. Draejen met 't 
kuntjen en wiegen met de huppen warkt verleidelijk. 
De kuntjes bi-j mekare leggen, dat kost geld (trouwen ko.st geld). 

Personificaties 
Soms wordt mensen enuumd bi-j een lichaamsdeel: stiefkop, warheuf, grootbek, 
lafbek, klootzak, köttel. 
Van mien vrouw heb ik 't volgende kinderversjen eleerd: 
Slaopkop, slaopkop, 
Steet um negen uur neet op 
Pas um hallef tiene, 
Ooit zo'n slaopkop ezeene? 

Allerhande mankzaod oet de wanne 
Dat bost neet echt an (dat brengt niet veel bij, 
levert niet veel op, te weinig om er een bos van te 
kunnen samenbinden). 
Dal holt nog gin peerd vol, zukke lange dage 
maken en dan ok nog 's nachtens bi-j dit winter
weer. 
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Glad 
'Zo, dat heb ik weer glad' (klaar) 'Da's niet zo, i j zit er glad naos' 
Jan IS een gladdekkel (knap, slim, gehaaid) Ok gladjanus wodden der ezegd 

Kraoze kreuze 
Appels hebt een kreuze (klokhuis) 
Dieneken, da's een kraoze van een deerntjen (pittig) 

Vasselaovend (vastenavond) 
Wi-j hebt van 't jaor een laten Paosen, 24 en 25 april, dus zeuven wekke eerder, 
't weekend van 6 meert is 't carnaval en op dinsdag 8 meert is 't vasselaovend 

Zo druk as de panne van vasselaovend 
Op vastenavond kon er voor het laatst royaal vlees gegeten worden, want daarna 
moest men in rooms katholieke kringen zeven weken soberheid betrachten 

Dit nummer van Old Ni-js kump zo tegen die tied oet, dus 't liekt mi-j aardig, 
um met een vasselaovendversjen dit Scheppels Mankzaod te besluten Ton wi-j 
kinder wazzen, maken mien vader veur ons een toekepot van de gedreugde var-
kensblaoze, die't e veur de toekepot van ons had bewaard Wi j gingen nog met 
de foekepot rond Wi-j kennen twee veisjes 
Vrouw, 't IS vasselaovend 
Ik komme neet in hoes veur vanaovend 
Ik komme neet in hoes veur morgenvrog 
Vrouw, IS dat niet vrog genog*^ 

j I Foekepotten-j, foekepotten-j, 
1 Geef mie een centjen, dan gao'k veurhi j 
I k Heb al zo lange met de foekepot elopen 

^^^ Nog gin geld um brood te kopen 
^ ^ H Vrouwe, geef mie dit, vrouwe, geef mie dat, 
^^ I Geef mie een stuk van de varkensstart 

Zo, dat was 't dan weer veur disse keer A-j wat wet, dan heur ik dat as altied 
geerne, tel 0545 471866, e-mail wessl879@planet nl 

Eibergen, januari 2011 Hennie Wesselink 
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Boeken uitgegeven door de Historische Kring Eibergen maart 2011 

E H Wesselink, e a (red ), Hendrik Odink 1889 1971 Folklore en Vroomheid 
in Berkellund 1989 € "5,00 

E H Wesselink, Kom vunuvond met verhalen Eihergen in oorlogstijd 
deel 1 De Jodenvervolging, \99Q €12,00 
deel 2 De moed der muchtelozen, \992 €14,00 
deel 3 Hoe de oorlog is verdwenen, 1995 € 15,00 

J Baake (red ), Oud Rekken in beeld 1993 € 5 00 

B H M te Vaarwerk, e a {r&d). Boerenwerk Honderd jaar Afdeling Eibergen 
van de Geldersche Muutschappij van Landbouw 1895-1995,1995 € 7,00 

L A van Dijk, 't les kun liejn Honderd juur ijspret in Fihergen 1898 1998, 
1998 € 5 00 

W Odink, e a (red ) De Hol ter Verzamelde gedichten van G Odink 
1916-1978 1999 € 7,00 

E H Wesselink, Geschiedenis vun de Oude St Mattheus vun Eibergen 
1500 2000 2000 € 14,00 
(+ gratis H Odink (beweiking E H Wesselink), Kostgangers van onze 
Lie\e Heer Uit de geschiedenis vun de Henoinidc Gemeente Eibergen 1984) 

B H M te Vaarwerk, De Hoj Te Vuurwerk en ztjn bewoners 1188 1900, 2001 € 18,00 

E H Wessselink & G B Maarse, Boerderij en veldnunien in Eibergen, 2004 € 20,00 

B H M te Vaarwerk, e a (red ), In de buun vun de windhoos De stormramp 

van 1 juni 1927 in de gemeente Eibergen, 2007 € 15,00 

J Baake, e a (red ) , De Bloemens\mfome Het wonder van Eibergen 2008 €20,00 

L A van Dijk, Het boek van Hupsel Geschiedenis van een Eibergse 
buurtschup, 2010 (te koop in de boekhandel) € 20,00 
Old Ni |s losse nummers 1 t/m 49 (aantal nummers uitverkocht) € 4,00 

50 t/m 68 € 5 00 
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Overige publicaties aan te schaffen via de HKE 
Joop Brens, Ut maeken van Roderlo, 1982 € 2,50 
E H We'i'iehnk, Tien man en tachtig gulden CNS, \9&5 € 5,00 
Léon Hanssen, Leven in geleende tijd Over Menno ter Braak, 1992 € 10,00 

Al deze uitgaven kunnen worden besteld via het bestelbiljet of telefonisch via 
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel 0545-472517 
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Historische Kring Eibergen - Bestelbiljet boelcen 

Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen. tel.: 0545-472517. 

Ik heb belangstelling voor de volgende uitgave(n) uit de lijst, vermeld m deze Old Ni-js: 

Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Handtekening 

Historische Kring Eibergen - Ledenwerfactie 

Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel.: 0545-472517. 
Ik geef als nieuw lid van de Historische Kring Eibergen op: 

Naam nieuw lid 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Ik kies als premie het boek: O Boerenwerli, B.H.M, te Vaarwerk, e.a. (red.) of 
O Oud Reliken in beeld, J. Baake (red.) 

* Doorhalen de naam van het boek, dat met wordt gekozen. 

Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Wclkomstattentie nieuw lid: In de baan van de windhoos. Stormramp van 1 juni 1927 
in de gemeente Eibergen, B.H.M, te Vaarwerk, e.a. (red.). 





Drukkerij MaarsE bv 
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