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Van de redactie 

Door de elkaar overlappende vakanties van de redactieleden en de drukker was 
het deze keer puzzelen geblazen om Old Ni js op tijd bij u in de bus te krijgen 
Maar u ziet, het is gelukt en dat moest ook wel want in dit nummer blikken we 
terug op 25 jaar Historische Krmg en vooruit naar onze feestelijke jubileumdag 
van zaterdag 17 septembei in 't Spieker 
U zult in deze uitgave de vaste bijdrage Scheppels Mankzaod van Hennie Wes-
selink missen Hij heeft deze rubriek vanaf het begin dus 25 jaar'- verzorgd en 
we weten dat hij er veel lezers elke keer weer een enorm plezier mee heeft 
gedaan Maar aan alles komt een emd en m onderling overleg met de redactie 
heeft hij besloten er letterlijk een punt achter te zetten In verband met zijn 
gezondheid en met name zijn afnemend gezichtsvermogen kost het bij elkaar 
zoeken van de inhoud hem te veel energie en inspanning We betreuren zijn 
beslissing uiteraaid zeer, maar van niemand kan het onmogelijke worden 
gevraagd 
Gelukkig hebben we ook een nieuwe 'vaste vrijwillige medewerker' gevonden 
in de persoon van Ton Esman Deze oud-gemeenteambtenaar verzorgt met 
ingang van dit nummer een rubriek over (Eibergse) monumenten en het monu
mentenbeleid van de gemeente Berkelland Verder houdt hij ons op de hoogte 
van het reilen en zeilen van de gemeentelijke Erfgoedcommissie, waarin hij 
namens de HKE zitting heeft en ten slotte vervult hij, in elk geval dit jaar nog, 
een centrale rol bij de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag 

En dan de drie grote artikelen Leo van Dijk schreef in nr66 over Eva Heij-
mans-Drukker, die als vroedvrouw uitstekend voldeed, maar joods was en daar
om het veld moest ruimen In een gedegen artikel gaat hij nu wat verder in op 
het al dan niet vermeende antisemitisme en voegt enkele nieuwe elementen toe, 
die hem later nog ter ore kwamen Gernt Kluvers, zeker geen onbekende voor 
de lezers van Old Ni-js, ondernam een speurtocht naar de landverhuizers Wolfs 
en Ebeling, die in de 18° eeuw hun heil zochten m Amerika Ook hij haakt in op 
een eerder door hem geschreven artikel in Old Ni js nr 59 en haalt nieuwe gege
vens naar boven Het derde grote artikel is het levensverhaal van de in Eibeigen 
aan de J W Hagemanstraat geboren Wmterswijker Herman Weekhout Aan
leiding waren de publicaties van Freek Bartelink en Peter Rutgers over de Grol 
sche Straote We weten zeker dat met alleen oudere Eibergenaren zijn herinne
ringen zullen waarderen, ook voor de jongeren is het een lezenswaardig stuk, 
sprekend van een verleden dat nog niet eens zo heel ver achter ons ligt 
We wensen u veel kijk en leesplezier en oh ja, kijkt u ook eens op onze site 
www histonscheknngeibergen nl Met dank aan Mark Gelderblom en Peter 
Rutgers wordt hij namelijk steeds mooier, informatiever en professioneler 
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In memoriam Dinie Dijkhuizen-Blankvoort 

Op 8 juli jl. is Dinie Dijkhuizen-Blankvoort overleden. Dinie maakte vanaf 
1995 deel uit van het bestuur van de Historische Kring Eibergen. Niet lang daar
na werd ze aangewezen als secretaris van het bestuur. Met een zeer trouwe inzet 
en grote zorgvuldigheid heeft zij, totdat ze ziek werd in oktober 2010, het secre
tariaat van onze vereniging verzorgd. Zij gaf daarmee de vereniging een prettig 
en vertrouwd gezicht zonder zelf op de voorgrond te treden. Haar kracht was 
niet alleen haar trouwe inzet. Dinie was een echte Eibergse. Ze was als dochter 
van de vroegere aannemer Derk Blankvoort aan de Hagen, met al haar wortels 
en vezels verweven met de Eibergse gemeenschap en historie. Bovendien heeft 
ze in haar jeugd op de administratie van de 'boterfabriek' gewerkt. Dan leer je 
ook veel mensen kennen met de nummers van de melkbussen en de verhalen die 
er bij horen. 

Die diepe en wijd vertakte worteling in Eibergen werd door Dinie altijd ge
koesterd. Niet voor niets heeft ze zich zo ingezet voor onze historische vereni
ging. Dat zij in Eibergen zo veel mensen, namen en wetenswaardigheden kende 
gaf de redacteuren van Old Ni-js dikwijls aanknopingspunten voor historisch 
onderzoek. Daardoor betekende zij veel voor het werk van de redactie. Dinie 
was een betrekkelijk stille maar sterke kracht in onze vereniging. 
We zullen haar heel erg missen. 

Bert van der Ziel, voorzitter 



-4-

Bestuursmededelingen 

Wijziging secretariaat 
In verband met het overlijden van onze secretaris Dime Dijkhuizen-Blankvoort 
heeft het bestuur moeten omzien naar een opvolg(st)er, die deze taak op zich 
zou willen en kunnen nemen Daartoe hebben wij Iet Hensbroek-Harkema 
bereid gevonden Zij woont sinds 1968 in Eibergen en beschikt over een ruime 
bestuurlijke ervaring, opgedaan in onder meer de Vereniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs (CNS) en in de politiek, waar zij onder andere ais 
fractievoorzitter van het CDA zitting had in de gemeenteraad 
Op de ledenvergadering in 2012 zal het bestuur haar officieel voordragen in de 
functie van secretaris Tot die tijd zal zij het secretaiiaat als plaats vervangster 
waarnemen 

Website www.historischekringeibergen.nl 
Wie naai de website van de Historische Kring Eibergen surft, wordt op de 
homepage verwelkomd met de kleuren blauw en geel van de voormalige 
gemeente Eibergen Op die eerste pagina ziet u meteen welke informatie 
beschikbaar is onder andere de ontstaansgeschiedenis van de Historische Kring, 
een overzicht van de bestuurs en redactieleden, een lijst met de uitgegeven boe
ken en de nummers van Old Ni-js en een opgave van de m de zes laatste num
mers van Old Ni-js verschenen artikelen Een aantal artikelen met foto's is zelfs 
te downloaden Natuurlijk beschikt de website ook over een 'gastenboek' waann 
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 streekarchieven Bezoek voor fiaaie (hedendaagse) foto's van 
Eibergen ook eens www fotoboek-eibergen tk 

Thema Open Monumentendag: Nieuw gebruik - oud gebouw 
Vorig jaar hebben de gemeente Berkelland en de plaatselijke historische vereni
gingen afgesproken het zwaartepunt van de festiviteiten rond Open Monumen
tendag per toerbeurt te leggen in een van de vier voormalige gemeenten Deze 
keer staat Eibergen centraal en op zaterdag 10 september om 10 00 uur verricht 
burgemeester Hein Bloemen de officiële opening bij het muldershuis en de Mal 
lumse molen Medewerking wordt verleend door de stichting Marke Mallem, 
museum de Scheper stichting Eibergse molens, muziekschool de Triangel en de 
kruidenhof Mallum Leden van de kunstkring Barticamp presenteren hun werk 
op een grote kunstmarkt, er is straattheater en muziek en nog zo het een en 
ander 
In het dorp zijn de beide Mattheuskerken en de fraai gerestaureerde boerderij 
Het Reimelmk geopend In de Oude Mattheus kan men de expositie Sprekende 
bomen bezichtigen en in het museum is de tentoonstelling Boerenmagie te 

http://www.historischekringeibergen.nl
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bezoeken Wij als HKE zijn dit jaar slechts zijdelings betrokken bij de organisa
tie, omdat WIJ veel energie en tijd moesten steken in de voorbereidingen voor 
onze jubileumviering op 17 september 
Uiteraard is er ook in de andere kernen het een en ander te zien en te beleven 
Begin september wordt u uitgebreid geïnformeerd via de weekkrant Achterhoek 
Nieuws 

Cursus Archeologie 
In het jaar 1088 werd vooi het eerst iets over Eibergen op schrift gesteld We 
doen dan ook net alsof Eibergen sinds die tijd bestaat Maar we weten natuuilijk 
wel beter Als er toen in de goederenlijst van de Graaf van Dalen over geschre 
ven werd, dan weet je zeker dat er voor dat jaar ook al iets was Maar je vraagt 
je dan af wat er dan voor die tijd was Als daar geen tekst over bestaat, dan zul
len WIJ moeten lezen in de aarde Aan de hand van gevonden sporen, scherven 
en verkleuringen in het zand is te achterhalen wat zich vioeger in onze regio 
heeft afgespeeld en hoe men hier leefde 
Bent u ook benieuwd naar het verhaal dat verteld wordt door de resten van vroe
ger leven die de bodem prijsgeeft^ Dan hebt u misschien wel inteiesse voor 
deelname aan een vier avonden durende cursus Archeologie die de Historische 
Kring Eibergen wil organiseren in museum de Scheper 
De cursusavonden woiden opgezet in samenwerkmg met AROLA (Archeolo
gisch Overleg Liemers/Achterhoek) en worden gegeven door Ene van der Kui|l, 
archeoloog De inhoud omvat 
• wat is archeologie'^ 
• welke taak ligt er officieel in onze gemeente'' 
• wat zijn vindplaatsen en mogelijke vindplaatsen (de archeologische 

waardenkaart van Beikelland)'' 
• wat IS er zoal gevonden en wat vertellen die vondsten'^ 
• kunt u zelf ook een bijdrage leveren ' 
Dat laatste punt is de crux van het hele verhaal 
WIJ, als Historische Kring Eibergen, zouden namelijk graag een eigen archeolo
gische werkgroep tot stand zien komen die bestaat uit mensen, die willen helpen 
bij opgravingen of onderzoek Aan het einde van de cursus stellen wij dan ook 
vrijblijvend de vraag "Zou u er voor voelen om als vrijwilliger deel uit te 
maken van een archeologische werkgroep die in actie komt wanneer er in of 
rondom onze gemeente opgravingen worden gedaan'^" 
Voor leden van de HKE is deelname gratis Er is plaats voor twintig belangstel
lenden De cursus begint op een nader te bepalen datum in de herfst Opgave bij 
secretariaat HKE 

Kleine Eibergse historie in tien verhalen 
BIJ zijn afscheid als voorzitter van de HKE, een functie die hij 23 jaar bekleed-
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de, werd Hennie Wesselink niet alleen benoemd tot erelid van onze vereniging, 
ook nodigde het bestuur hem uit een boek samen te stellen met tien artikelen, 
die hij schreef voor Old Nijs. Die toezegging was eerder gedaan dan uitge

voerd. Een deel van de artikelen dateerde van voor het computertijdperk en 
moest daarom opnieuw worden uitgetikt en drukklaar gemaakt. Dat bleek een 
tijdrovende klus. Bovendien moest er nieuw illustratiemateriaal worden gezocht, 
omdat de foto's destijds aan de eigenaars waren teruggegeven en nogal eens niet 
meer te achterhalen waren, dus ook dat kostte tijd en moeite. 
Maar uiteindelijk is het gelukt en het resultaat mag er zijn. Met veel plezier pre

senteren we u het boek, dat als titel meekreeg: kleine Eibergse historie in tien 
verhalen. 
De artikelen zijn met zorg gekozen en geven in woord en beeld zicht op de ont

wikkeling van Eibergen en Eibergenaren in een ver en wat recenter verleden. 
We zijn ervan overtuigd dat u deze kleine, maar aansprekende grepen uit het 
Eibergs verleden met plezier zult lezen en/of herlezen. 

Brievenbus 
Van de heer Jan Berenschot uit Corle ontving de redactie een reactie op het ver

haal van Freek Bartelink en Peter Rutgers over de Grolse Straote in Old Nijs 
van maart 2011. Jan Berenschot schrijft onder meer: "Met mijn jongste zus 
Annie heb ik samen het geschrevene verslonden". Maar hij brengt ook enige 
correcties aan: de familie Berenschot woonde van 1935 tot 1951 in het pand dat 
in 1935 de adressering had van Groenlosestraat A 674. Een adressering later van 
Groenlosestraat nr.80, zoals in het verhaal staat, herinnert hij zich niet. Wel weer 
de adressering eindjaren '40 van de vorige eeuw van Groenloseweg nr. 2. Hoe 

dan ook, de ouderlijke 
woning van Jan is het pand 
met het huidige adres Groen

loseweg nr.2, het pand rechts 
van de woning met de naam 
'De Viersprong' op de gevel. 
'De Viersprong' was tussen 
1926 en eind jaren '40 het 
laatste huis van de Groenlo

sestraat met uiteindelijk nr. 
82. 
In het verhaal stond ook dat 
vader Berenschot op kantoor 
bij de firma Prakke werkte. 
"Voor de duidelijkheid", zo 

De ouderlijke woning van Jan Berenschot anno , , T n i 
,„,^ ■ ,• ^ , T // , stelt Jan Berenschot in ziin 
yyjj, tegenwoordig üroenloseweg nr.2 {foto: col- ■' 
lectieJB. Berenschot). '"^^'^"e, "mijn vader werkte 
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op het kantoor van de Pickerfabriek". Zijn laatste opmerking betreft de ijscoven
ters rond de Viersprong. Op de foto op p.55 staan - inderdaad - niet de gebroe
ders Meuleman, maar vader Meuleman en zijn oudste zoon Anton. De redactie 
is de heer Berenschot erkentelijk voor zijn verbeteringen. 

Aanvulling Kamp Holterhoek 
Van Henk Overink ontvingen we een aanvulling op de artikelen van Peter 
Rutgers over Kamp Holterhoek (nrs.66 en 67). De volledige tekst van de reactie 
is te lezen op de website van de HKE. In de jaren negentig van de vorige eeuw 
was hij als luitenant-kolonel binnen de staf van de Militaire Inlichtingendienst 
(MID) verantwoordelijk voor het 898 Verbindingsbataljon. 
In zijn reactie meldt hij onder meer dat Kamp Holterhoek eind vorige eeuw drie 
keer ernstig bedreigd geweest is in zijn bestaan. Na de val van de Berlijnse 
Muur in 1989 werd één van de drie op Kamp Holterhoek gelegerde onderdelen 
opgeheven en een ander verplaatst naar elders. Met slechts het overblijvende 
898 Verbindingsbataljon had de legerplaats geen bestaansrecht meer. Met veel 
moeite slaagde men erin een deel van de Command Support Brigade naar Eiber
gen te halen. Een tweede bedreiging was de samenwerking van de MID's van 
marine, landmacht en luchtmacht. Na veel wikken en wegen kwam het zwaarte
punt in Eibergen te liggen. 
Nummer drie ten slotte was het voornemen een aantal oefenterreinen/kazernes 
af te stoten, waaronder Holterhoek. Dit besluit werd teruggedraaid toen de 
directeur van de MID-landmacht uiteengezet had welke gevolgen sluiting van 
Kamp Holterhoek zou hebben voor de inlichtingendienst. 
Kamp Holterhoek maakt nu onder meer deel uit de Nationale Sigint Organisatie 
(Signal International). De instandhouding van de NSO is echter een kostbare 
aangelegenheid, waardoor het voortbestaan van Kamp Holterhoek, aldus Henk 
Overink, voor de toekomst nog geenszins gegarandeerd is. 

Errata 
In het artikel over het muldershuis in Mallum (Old Ni-js nr.68, 2011) zijn in de 
foto-onderschriften enkele fouten geslopen. Op p.21, derde van links op de foto, 
ziet u niet Thea maar Jopie (Johanna Alberta). 
Op p.22, links op de foto, zit Anny niet bij haar vader Gerrit maar bij haar oom 
Willem op de knie. 
Op p.23 lopen Arend en Willem Thijsen op de Grotestraat. Willem ziet u links 
op de foto en Arend rechts. 



-8-

Excursie Slot Loevestein en Fort Vuren 

Woensdag 25 mei was een zonnige dag, een uitgelezen dag voor een uitstapje. 
We vertrokken vanaf de parkeerplaats van Rijschool Hartemink met een bus van 
Hartemink. Iedereen was op tijd aanwezig, zodat we ook op tijd konden ver
trekken. Hans was onze chauffeur, die ons de hele dag op vakkundige manier 
naar de gewenste bestemmingen reed. 
Het programma was strak gepland, zodat er onderweg geen tijd kon worden 
ingeruimd voor een koffiestop. We kregen tijdens de busrit naar Slot Loevestein, 
want dat was ons eerste reisdoel, een kopje koffie of thee aangeboden. 
Zo tegen half elf arriveerden we bij het slot en na de lange reis werden we daar 
verwelkomd met een heerlijke kop koffie met een stuk appelgebak waarvan we, 
op het zonnige terras, volop genoten. Na de koffie kregen we een rondleiding 
door het slot. Onze gids was een dame in prachtige historische kleding. Ze ver
telde boeiend over de geschiedenis van Loevestein en uiteraard over de ontsnap
ping in een boekenkist van Hugo de Groot, een verhaal dat, denk ik, iedereen 
nog wel kent van de geschiedenisles op de (toen nog) lagere school. 
Zoals te verwachten was beschikt een slot over veel trappen; helaas waren deze 
minder toegankelijk voor enkele medereizigers. Maar... niet getreurd, er waren 
andere mogelijkheden genoeg om van alles te zien: een wandelingetje door het 
park of bij de slotgracht, een kijkje op het binnenplein met de kleine huisjes of 
gewoon even zitten en zomaar genieten van alles. 

Na de rondleiding wandelden we naar de rivier, waar we met een pontje werden 
overgezet naar de overkant, naar Fort Vuren, een fort dat deel uitmaakt van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. We werden hier opgewacht door een gids, die een 

heldere en boeiende uit
leg gaf over het verleden 
en het heden van het im
posante fort. Samen met 
de folder, die in de bus 
was uitgereikt, kregen 
we een goed beeld van 
de functie van het fort 
toen en nu. 
Voordat we weer richting 
Achterhoek reden voor 
de laatste stop, kregen 
we nog een drankje aan
geboden. Het was onder-

Gestoken in historische kleding geeft de gids tekst en weg een beetje stilletjes 
uitleg over Slot Loevestein (foto: J. van Dijk-Sijbrandij). in de bus; na zoveel in-
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Nu de reis weid kei ge:etsLliap op een zonnig lerras in Slot Loevesiem onincudd op kof
fie met appelgebak (jota: J. van Dijk-Sijhrandij). 

drukken hadden nogal wat deelnemers behoefte aan een verlaat middagdutje, 
maar chauffeur Hans hield ons wel wakker met wat mopjes en grappige voorval
len. 
Bij restaurant 't Langenbaergh in Laren wachtte ons een heerlijk koud en warm 
buffet, goed verzorgd zoals altijd en we lieten het ons dan ook goed smaken. 
Aan alle dingen komt een eind, zo ook aan deze dag. Ik denk dat ik namens alle 
deelnemers spreek als ik zeg dat het weer een bijzonder geslaagde excursie 
was. Veel gezien, veel gehoord en heerlijk gegeten. Bestuur en met name Annie 
Busink, Dick Somsen en Henny Floors van de excursiecommissie, hartelijk 
bedankt voor het organiseren van deze reis en wellicht tot volgend jaar. 

Eibergen, juni 2011 Rie Ribbels 
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Berichten uit de Erfgoedcommissie 

Onze Kring is, net als alle andere historische verenigingen van Berkeiland, ver
tegenwoordigd in de gemeentelijke Erfgoedcommissie (voorheen Monumen 
tencommissie) 
Onze vertegenwoordiger is sinds medio 2010 Ton Esman Wij vroegen hem om 
in het vervolg in ons periodiek Old Ni-js informatie te ge\en over het gemeente 
lijk beleid in dezen en natuurlijk met name toegespitst op Eibergen Wij hopen u 
op die manier op de hoogte te houden van de activiteiten in die gemeentelijke 
adviescommissie We laten Ton hierna graag aan het woord 

Vijftien mensen rond de tafel 
Het is een grote club, die Erfgoedcommissie van de gemeente Dat komt met in 
de laatste plaats doordat alle acht historische groeperingen uit de gemeente daar
in vertegenwoordigd zijn Samen met de deskundigen een archeoloog, een 
landschapsdeskundige, een bouwtechnisch deskundige, een afgevaardigde van 
het Gelders Genootschap, de onafhankelijke voorzitter en de secretaris met zijn 
notuliste zitten ei dan zo'n vijftien mensen rond de tafel Dat maakt de commis
sie met direct tot een slagvaardige club die op korte termijn bijeen kan komen 
en even vlot adviezen kan uitbrengen 
Dat IS het gemeentebestuur ook opgevallen Vandaar dat het voornemens is de 
commissie wat kleiner en slagvaardiger te maken De deskundigen zouden dan 
bijvoorbeeld kunnen blijven, dan wel op uitnodiging aanwezig kunnen zijn in de 
vergadering Maar de afvaardiging van de historische kringen zou men graag 
terugbrengen tot éen a twee personen 
Hierover werd een kort voorstel aan de commissie voorgelegd De verdere uit 
werking van dat voorstel zullen we afwachten 

Discussie sloop karakteristieke panden (n.a.v. brand Grotestraat 37) 
Na de brand die vorig jaar woedde in het café De Krekel aan de Grotestraat is de 
eigenaar met grote spoed overgegaan tot afbraak van het pand Dat kon, omdat 
het pand geen bescherming genoot want het stond met op de monumentenlijst 
In het Monumenten Inventansatieprojett van begin jaren negentig werd het 
namelijk niet aangewezen als horend tot de hoogste categorie De eigenaar heeft 
daarom sloopvergunning aangevraagd die binnen een periode van vier weken 
moest zijn afgegeven En het gemeentebestuur had met het recht de gevraagde 
vergunning te weigeren Behalve de inwoners waren ook politieke partijen on
aangenaam verrast door de gang van zaken De gebinten stonden immers nog 
overeind zodat het pand zo weer opgebouwd had kunnen worden 
Uit de discussie in de commissie blijkt dat het gewenst is meerdere panden in de 
Grotestraat voor afbraak te behoeden Te denken valt aan de oude stadsboerde-
rijen, zoals De Krekel in feite ook was, en aan villa's uit de tijd van de industria-
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Café De Krekel aan de Grotestmal tii Liheii^cii {joio Y. 
Berends). 

lisatie van Eibergen. De commissie adviseert uiteindelijk om voor Grotestraat en 
Kleine Hagen zodanige maatregelen te treffen dat bijzondere panden, ook al 
staan die niet op de monumentenlijst, gespaard kunnen worden. Aan de Histori
sche Kring Eibergen werd door de collega-instellingen gevraagd het college van 
B&W schriftelijk hierover te benaderen. Daar voldoen wij ook zeker aan. 
Momenteel wordt ook een cultuur-historische beschrijving voor heel Berkeiland 
opgesteld. Ook daarin zou het belang van een aantal panden in de Grotestraat 
aangegeven moeten worden. 

Eibergen, juni 2011 Ton Esman 
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Monument? Waarom dattan? 

Ook in Eibergen komt het nog wel eens voor. Zo'n pand dat als monument is 
aangewezen en waarvan je bij jezelf denkt: 'waarom dattan?' Onopvallende 
panden, waaraan niet is af te zien dat die van enige historische betekenis zijn. 
Soms misschien zelfs niet eens fraai. In een serie artikelen wil ik graag enkele 
van die monumenten de revue laten passeren en beschrijven waarom ook die 
panden in de gemeentelijke monumentenlijst zijn opgenomen. In dit eerste arti
kel wil ik me beperken tot het beleid dat bij de aanwijzing van gemeentelijke 
monumenten is gehanteerd. In de jaren '80 ontwikkelde het rijk het zogeheten 
Monumenten Inventarisatie Project (MIP). In het kader van dat project zouden 
provincies en gemeenten zich in de periode 1987-1993 bezighouden met het 
inventariseren van objecten, complexen en structuren (bijzondere gebieden) van 
jonge bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1940. De provincies zou
den de coördinatie en uitvoering van de inventarisaties krijgen en gewerkt moest 
worden aan de hand van uniforme richtlijnen die het rijk daartoe had uitge
vaardigd. In 1993 gingen de gemeenten, waaronder ook Eibergen, aan de slag. 
Dat MlP-project was voor veel gemeenten een start voor de opzet van een 
gemeentelijke monumentenlijst. Onze toenmalige gemeente had al zo'n lijst 
maar maakte van de MIP gebruik om de lijst te completeren. 

Bijzondere objecten 
In Eibergen werd al eerder (1986) een lijst van bijzondere objecten binnen de 
bebouwde kommen opgemaakt door het Gelders Genootschap. Enkele jaren 
nadien volgde de inventarisatie van de waardevolle panden in het buitengebied. 
De gehanteerde selectiecriteria waren: 
1. de objecten moeten ten minste 50 jaar oud zijn en 
2. zonder voorafgaande totale afbraak te herstellen. 

En vervolgens: 
3. de oorspronkelijke vorm is nog aanwezig, 
4. de bebouwing is bepalend voor het behoud van of zichtbaar maken van een 

specifieke situatie, 
5. de bebouwing valt op door bijzonder gave verhoudingen en/of materiaal

gebruik, 
6. de bebouwing heeft bijzondere en (reeds) zeldzame vormen, opvallende 

gebouwonderdelen of details, 
7. de ontwerper van het gebouw heeft een belangrijke rol gespeeld in de 

geschiedenis van de bouwkunst, 
8. de bebouwing vertegenwoordigt een uitzonderlijk gaaf voorbeeld van een 

bepaalde stijl of bouwwijze en 
9. de bebouwing is van belang in verband met een plaatselijk geschiedkundig 

feit. 
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De waarde van de panden 
kon dan uitgedrukt worden 
in drie categorieën te weten: 
1. de hoogste beeldwaarde, 
2. waardevolle panden en 3. 
karakteristieke panden. 
Bovendien zouden de 
onderzoekers de uiterlijk 
waarneembare indruk van 
de bouwtechnische kwaliteit 
van de gebouwen kunnen g ,̂̂  gemeentelijk monument? Ja, het in 1927 ge-
aanduiden met goed, matig plaatste Regelstation Berkelstreek aan de Needseweg 
of slecht. Toen de inventari- « een gemeentelijk monument (foto: J. Baake). 
satie voltooid was, stelde het 
gemeentebestuur van Eibergen een monumentenverordening vast op grond 
waarvan panden op een gemeentelijke monumentenlijst geplaatst konden wor
den. De eigenaren zouden aanspraak kunnen maken op een redelijke bijdrage in 
de onderhoudskosten van het monument. Dat wil zeggen, in de meerkosten die 
onderhoud van een monument nu eenmaal met zich meebrengt ten opzichte van 
de onderhoudskosten van een hedendaags pand. Als subsidie werd jaarlijks een 
budget van ƒ50.000,- beschikbaar gesteld. Omdat dat bedrag, gelet op de totale 
inventarisatie, te gering was, is besloten alleen de geïnventariseerde panden van 
categorie 1 (hoogste beeldwaarde) op de gemeentelijke lijst te plaatsen. Boven
dien werd, naar aanleiding van bezwaren van een aantal eigenaren van geïnven
tariseerde panden, besloten dat plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst 
alleen dan mogelijk zou zijn als de eigenaar van het pand daar zelf mee zou 
instemmen. En vandaar dat bijvoorbeeld een pand als de stadsboerderij op het 
adres Grotestraat 37 (het afgebrande café De Krekel) niet op de lijst werd 
geplaatst. Zodoende was het ook mogelijk het pand na de brand direct af te bre
ken, want voor een niet op enige monumentenlijst geplaatst pand is het gemeen
tebestuur wettelijk gehouden om desgevraagd een sloopvergunning af te geven. 
Enfin u weet nu iets meer van de aanleiding tot het plaatsen van panden op 
de gemeentelijke monumentenlijst. De volgende keer zal ik een beschrijving aan 
u voorleggen van een op de lijst geplaatst pand, waarbij u mogelijk denkt: 
'Waarom dattan?' 

Eibergen, juni 2011 Ton Esman 

Auteur 
Ton Esman is voormalig ambtenaar cultuur bij de gemeente Eibergen, later Berkelland. 
Voor de Historische Kring Eihergen heeft hij zitting in de gemeentelijke Erfgoedcom
missie in Berkeiland. 
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Onder de oude ginkgo biloba: museumnieuws 

Vrijwilligers 
Het is niet Hnks, maar wel een hobby. Het is niet efficiënt, maar wel met hart en 
ziel. Het is niet met salaris, maar wel professioneel. Het is niet vrijblijvend, 
maar er is vee! vrijheid. Werken met het lokale erfgoed trekt vrijwilligers aan. 
Bij museum de Scheper lopen er zeker tachtig rond, die grotere en kleinere 
werkjes verrichten, die assisteren of onmisbaar zijn. Vaak komen ze vooral op 
de sfeer af, want je kunt er samen werken aan interessante onderwerpen met 
grote onderlinge betrokkenheid. Tussen het werk aan de collectie door komen 
ook het weer, ziektes, dorpsfeesten en landspolitiek ter sprake. 

Werkzaamlieden 
Om u een idee te geven 
van dit werk noem ik de 
verschillende vrijwilligers-
groepen in het museum, 
die het bestuur (ook vrij
willigers) ondersteunen. 
Een vrij vaste groep is elke 
dinsdagochtend beschik
baar voor onderhoudswerk: 
opruimen, schoonmaken, 
repareren, helpen bij in
richten en ontruimen van 

De vrijwilligers JohanOnstein en Guus Burhank bezig exposities en allerlei voor-
me? het sorteren van de foto's voor het foto-archief komende klussen. Een stuk 
(foto: J.Baake). of zes mensen voeren de 

objecten in een computer-
registratiesysteem in volgens alle afspraken, waar je je aan moet houden. Daar 
worden foto's bij gezet en er worden correcties uitgevoerd op achterhaalde 
registratie en controle op de locatie waar het object zich bevindt. Vanuit dit 
systeem wordt gewerkt aan toegang tot de collectie voor mensen buiten het 
museum. 

Een leuk aanbod 
Er heeft zich een groepje wevers gevormd, die de weefgetouwen bedrijfsklaar 
maken, demonstraties verzorgen en de relatie met het Twents weversgilde 
onderhouden. Op dinsdagmiddag komt de textielgroep in het museum, die de 
textielcollectie beheert. Zij zorgen voor goede condities, registratie, expositie en 
demonstraties van de kledingcollectie. 
Een ander groepje is verantwoordelijk voor de museumwinkel. Zij zorgen dat de 
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voorraad op peil is, dat er verkocht en verpakt kan worden en dat er een leuk 
aanbod is Diezelfde dinsdagmiddag is de fotogroep bezig om de historische 
foto's van beschrijvingen te voorzien en op verantwoorde manier te archiveren 
Naast hen is er voor het beeldmateriaal ook een filmgroep en wordt er aan dia's 
en video's gewerkt 
De groep suppoosten ontvangt tijdens de openingsuren het publiek, zorgt voor 
de kaartjes en beantwoordt vragen Soms geven zij ook rondleidingen en op 
afspraak worden er dorpswandelingen verzorgd of kinderfeestjes en andere acti
viteiten De expositiecommissie regelt vier a vijf wisseltentoonstellingen per 
jaar met enkele keren ook beeldende kunst Soms helpen zij ook mee aan de 
inrichting van de expositie en de opening 

Bij de tijd blijven 
Voor educatieve activiteiten, uitleg over de collectie en nieuwe manieren om het 
museum in te richten is een herinrichtings-groepje geformeerd Met deskundig 
advies van buiten wordt de interne deskundigheid inzake de collectie uitgebieid 
en actueel gehouden We ontwikkelen nu ook nieuwe plannen voor herinrichting 
om het publiek optimaal te laten profiteren van onze mogelijkheden Om pu
bliek binnen te krijgen is een groepje met marketing bezig, dat ook steeds nieu
we initiatieven ontwikkelt om bij de tijd te blijven 
Chris Smeenk is als beheerder permanent aanwezig Hij speelt bij inrichting, 
exposities, PR, beheer en ontvangst van het publiek een belangrijke lol Op 
dinsdag is Paul Puntman aanwezig, die het museumbeleid voorbereidt en coör
dineert, veel overlegt met bestuur en werkgroepen en externe relaties onder
houdt En deze hele organisatie wordt gestuurd door een bestuur van zes men
sen, dat wekelijks met het museum bezig is 

Activiteitenagenda 
3 |uli-l 1 september expositie Boerenmagie (i s m J Bornebroek) m 

museum en Oude Mattheus, 
24 september-30 oktober expositie Scouting en Skoltaro, 
1 -31 oktobei maand van de geschiedenis, thema Ik en wij, 
22 oktober Gratis Gelderse Museumdag, thema Voel je VIP, 
12 november-31 december expositie Atoomsthuilkelder/parkeergarage 

Eibergen, juni 2011 Paul Puntman 
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Historische Kring Eibergen in 't zilver 

Van de geschiedkundige en dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) zijn de vol
gende dichtregels: 

Wat verdwijne, wat verschijne 
hangt niet aan een los geval; 
In 't Verleden ligt het Heden 

In het Nu wat worden z.al. 

Anders gezegd: Wij zijn wat het verleden van ons gemaakt heeft en vanuit het 
heden ontwikkelt zich de toekomst. Dat geldt ook voor de Historische Kring 
Eibergen. De grondleggers uit 1986 hebben in belangrijke mate bepaald hoe de 
kring er nu in 2011 voorstaat. De wijze waarop wij hierop voortbouwen zal 
grote invloed hebben op zijn toekomst. Voldoende reden voor een terugblik op 
de vereniging. 

Oprichting in 1986 
Al in 1983 had de Stichting Mallumse Molen een poging ondernomen een oud
heidkundige vereniging op te richten, maar toen was er nog te weinig belang
stelling. In 1985 had Johan Baake meer succes. Hij wist de juiste mensen bij 
elkaar te roepen: Hennie Wesselink die eerder een opdracht van de gemeente 
Eibergen had gekregen om een boek te schrijven over de oorlogsgeschiedenis in 
Eibergen, Herman Schepers die bezig was een museum in Eibergen tot stand te 
brengen, Bennie te Vaarwerk archief-onderzoeker en later archivaris en de jour
nalist Ger Dijkstra. In deze bijeenkomst werd het besluit genomen tot de 
oprichting van een oudheidkundige vereniging. Herman Schepers schonk uit het 

Het eerste bestuur van de Historische Kring Eibergen. Van links naar rechts: Herman 
Schepers, Bennie te Vaarwerk, Hennie Wesselink, Johan Baake, Ger Dijkstra. 
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museumfonds tweehonderd gulden voor de aanloopkosten. Johan Baake, die in 
zijn enthousiasme sommige kosten uit eigen zak betaalde, wierp zich op als 
penningmeester. Hennie Wesselink werd vanwege zijn historische kennis en 
interesse gevraagd voorzitter te worden. Bennie te Vaarwerk nam het secretari
aat op zich. 
Op 24 juni 1986 werden de statuten van de vereniging getekend bij notaris 
Bergman en met grote voortvarendheid ging men aan de slag. Zo werd ai in dit 
eerste jaar besloten tot voorbereiding van een veldnamenboek dat, na heel veel 
jaren werk met talloze vrijwilligers, pas in 2004 zou verschijnen. Het vereni
gingsblad kreeg de naam Old Ni-js. Besloten werd geen advertenties te plaatsen; 
dit zou het aanzien van het blad schaden. Ook werd de afspraak gemaakt voor 
het gebruik van dialect in Old Ni-js de WALD-spelling te hanteren. 
Al in het vierde nummer van de eerste jaargang (1986) kon het bestuur con
stateren dat het initiatief was aangeslagen. Meer dan tweehonderd leden hadden 
zich opgegeven. 
In de jaren die volgen is de groei enorm. In 1989 worden 587 leden geteld. 
Hoogtepunt in dat jaar is de herdenking van de honderdste geboortedag van 
Hendrik Odink met de presentatie van het boekje: Folklore en Vroomheid in 
Berkelland. In hetzelfde jaar werd ook de Filmwerkgroep opgericht en dat was 
het begin van de jaarlijkse filmfestivals in samenwerking met museum de 
Scheper. De historische films trekken ieder jaar weer enorm veel publiek. In 
1990 wordt verslag gedaan van een bijzonder goed verlopen merklappenexposi-
tie die ook weer samen met het museum georganiseerd werd. 
Vanaf 1994 wordt ieder jaar een excursie georganiseerd. Dat is steeds een suc
ces. Vaak is er meer belangstelling dan er plaatsen in de bus zijn. 

Speuren naar het verleden 
De HKE doet dus meer dan het uitgeven van Old Ni-js en andere publicaties, 
maar toch blijft het aantal nevenactiviteiten beperkt. De kring is geen koepel 
geworden voor alle historische activiteiten in Eibergen. Burgemeester F.J.M. 
Cappetti, die een woord vooraf schreef voor het eerste nummer van Old Ni-js, 
had daar wel van 'gedroomd'. Hij had vele Eibergenaren leren kennen bij wie 
hij een grote belangstelling voor en hardnekkige speurzin proefde naar het 
verleden van eigen plaats en streek. Hij hoopte dat de vereniging deze interesse 
zou bundelen, maar die droom is tot op heden niet uitgekomen. Zo valt op dat in 
1991 de oprichting van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo van harte 
ondersteund wordt. Deze stichting heeft als doel archiefmateriaal dat betrekking 
heeft op de Heerlijkheid Borculo vast te leggen en te archiveren. In tegenstelling 
tot vele andere lokale historische verenigingen heeft de Historische Kring Eiber
gen nooit een eigen archief ontwikkeld. Ook heeft de vereniging zich niet 
toegelegd op museale activiteiten. Integendeel, de ontwikkeling van een aparte 
Stichting museum de Scheper is steeds van harte ondersteund. Dat de kring 
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De expositiecommissie 'Letterdoeken Lezen' voor het muldershuis in Mallum in april 
1990. Van links naar rechts: Johan Baake, Riek Oudenampsen, Jo Ontstein, Hennie 
Wesselink, Hetty Hilbelink. Gerrie te Velthuis, Dinie Dijkhuizen, Wim Hilbelink, Annie 
Busink, Gerard te Nijenhuis en Jan Nijman (foto: collectie museum de Scheper). 

enkele jaren geleden eigenaar werd van het 'herbouwpakket' van de Jappe heeft 
nooit in de doelstelling gepast. Het overkwam ons min of meer toen we er op 
de valreep in slaagden het boerderijtje de Jappe, waar de laatste Eibergse 
berkelschipper gewoond heeft, te behouden. 

Geschiedschrij ving 
De Historische Kring Eibergen richt zich vooral op geschiedschrijving. Het uit
geven van Old Ni-js en de themanummers is voor ons de hoofdzaak. In nr.50 
van Old Ni-js in 2004 vindt u onder de titel 'Wi-j meugt neet klagen' een 
overzicht van al het old ni-js dat wij u tot die tijd hebben gebracht. Graag ver
wijs ik u naar dit speciale nummer. 
Inmiddels hebt u nr.69 in handen en hebt u nog veel meer kunnen lezen over 
oude boerenerven, steenbakkerijen en bijzondere bodemvondsten. Ook schreven 
we over de Heerlijkheid Mallum met dwaze baronnen en ploeterende mole
naars. U nam kennis van aandoenlijke jeugdherinneringen en u ontmoette 
opmerkelijke winkeliers, ambachtslieden, wevers, berkelschippers en burge
meesters van weleer. U leerde Berend ter Agter kennen, een soldaat van 
Napoleon die wonder boven wonder heelhuids thuiskwam. De verhalen over het 
militaire kamp Holterhoek brachten u terug in de tijd van het IJzeren Gordijn. 
De geschiedenis van de Eibergse vlag liet zien hoe moeizaam soms de 
besluitvorming op het gemeentehuis plaatsvond. U las nog veel meer interessant 
oud nieuws, te veel om allemaal op te noemen. 
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Niet onvermeld mag blijven het boekje dat in 2004 werd uitgebracht over de 
Koninklijke Textielveredelings Industrie (De Bleek). In 2007 verscheen de 
aangevulde heruitgave van In de baan van de windhoos over de stormramp van 
I juni 1927 en 2008 bracht het boek De Bioemensymfonie, het wonder van 
Eibergen. 

Wind in de zeilen 
Dat het ons als oudheidkundige vereniging zo voor de wind gaat, is mede te 
danken aan de tijdgeest. In een wereld die steeds internationaler wordt, waarin 
afstanden steeds kleiner worden en we overspoeld worden met nieuws uit alle 
uithoeken van de wereld, neemt anderzijds de belangstelling toe voor de 
geschiedenis van de eigen woon- of geboorteplaats, de streekgeschiedenis en de 
eigen familiegeschiedenis. Velen ontdekken dat de 'grote' geschiedenis van ons 
land, van Europa en de wereld, pas kleur en reliëf krijgen door kennis van de 
eigen streek en van kleine en persoonlijke geschiedenissen. De vaderlandse en 
de Europese geschiedenis worden extra boeiend wanneer je inzoomt op ver
halen uit je eigen omgeving. Het boek van Hupsel, dat vanuit de grote en oude 
geschiedenis inzoomt op persoonlijke verhalen uit deze buurtschap is daarvan 
een mooi voorbeeld. Dit themanummer van 2010 was een overweldigend suc
ces. We zijn wel gewend aan waardering voor onze publicaties, maar nog nooit 
hebben we zoveel lovende reacties ontvangen als bij Het boek van Hupsel. 

Daarna is nog heel lang nagepraat 
Er is nog iets dat opvalt in de verslagen van de bestuursvergaderingen van de 
afgelopen 25 jaar. Bestuur en redactie hebben altijd het karakter gehad van een 
werkgemeenschap. De bestuursleden zijn een belangrijk deel van het werkvolk. 
Naast vrijwilligers en diverse auteurs, verzetten zij zelf heel veel werk in redac
tie, Filmcommissie, Excursiecommissie, et cetera. Niet voor niets waren tot 
voor kort alle redactieleden tevens bestuurslid. Je zou kunnen spreken van een 
organisatie waarvan de medewerkers zichzelf besturen. Het doet denken aan 
'arbeiderszelfbestuur', een links ideaal uit de jaren '70. 
Een kleine illustratie van de gang van zaken in het bestuur. In de vergadering 
van 8 juni 2005 wordt gesproken over het succes van het boekje over de KTV, 
de gunstige verkoop en het positieve saldo voor de vereniging, de voortgang van 
de cultuurhistorische beschrijving van Eibergen en de positieve samenwerking 
met de gemeente, de voorbereiding van de Open Monumentendag en het film
festival, het nieuwe nummer van Old Ni-js dat drukklaar is en het plezierige ver
loop van de excursie. Onze secretaris, Dinie Dijkhuizen-Blankvoort, eindigt de 
notulen als volgt: 'De voorzitter sluit de vergadering. Daarna is er nog heel lang 
nagepraat'. Zo gaat het vaak. De 'medewerkers' van de Historische Kring Eiber
gen vormen een gemotiveerde en inspirerende werkgemeenschap en kijken met 
voldoening terug op wat de afgelopen 25 jaar bereikt is. 
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Het bestuur waarmee de HKE het jubileumjaar inging. Staand 
Dick Somsen, Bert van der Ziel, Wim Scholl en Anme Busink-te 
Biesebeek. Op de voorgrond Jansje van Dijk-Sijbrandij, Johan 
Baake en Dinie Dijkhuizen-Blankvoort. 

Jubileumfeest, zaterdag 17 september in theater 't Spieker 
Het succes van de afgelopen jaren is reden voor een groots jubileumfeest. Zoals 
u weet nodigen wij iedereen, leden en niet-leden, uit op zaterdag 17 september 
in theater 't Spieker. Wij bieden een gevarieerd programma met veel gezel
ligheid. 
De ganzenhoedsters uit Gelselaar brengen u terug naar de tijd waarin de Achter
hoek voor een groot deel bestond uit drassige, woeste gronden. Plaggenmeijers 
en Drejtöllekes brengen folkloristische dansen en Ben Tragter vertoont oude 
films van Eibergen. 
Anne van der Meiden legt ons in mooi (weliswaar Twents) dialect uit hoe 
streekgeschiedenis en streektaal ons helpen je bij jezelf 'thuis te voelen'. Met 
humor en gevoel voor sfeer en taal vertelt Derk Jan ten Hoopen over 't laeven 
van een mense, het geluk en het verdreet in grote en kleine dinge. De kleding-
show van Ineke van der Werf brengt u de nostalgische sfeer van weleer en een 
bijzondere foto-expositie plus nog een unieke verzameling van Eibergse parafer
nalia doen uw jeugdjaren terugkeren. 
In ieder geval belooft het een mooie dag te worden; een goede gelegenheid ook 
om oude bekenden te ontmoeten en gezellig bij te praten. U bent van harte 
welkom. 

Bert van der Ziel, voorzitter 
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Nogmaals: Antisemitisme in Eibergen? 

In Old Ni-js nr.66 van maart 2010 schreef ik over de bekwame joodse gemeen
tevroedvrouw Eva Drukker, die in de jaren 1880 van de Eibergse gemeenteraad 
geen vaste aanstelling kreeg. Ik kwam tot de conclusie, dat er hier sprake was 
van discriminatie en waarschijnlijk ook van een vorm van antisemitisme. Niet 
de agressieve soort, die Hitler en de zijnen praktiseerden, maar gebaseerd op het 
anderszijn van de joden en op het met name door de katholieke kerk benadrukte 
gegeven, dat de joden de schuld hadden aan de kruisiging van Christus. Een koe 
kopen van een joodse koopman was tot daar aan toe, maar de hulp van een jood
se vroedvrouw bij een bevalling en zeker als een nooddoop nodig was, ging 
velen te ver. 
Nadien vond ik aanvullende informatie over het geharrewar rond Eva Drukker 
en over een kwestie rond het eventueel benoemen van een joodse onderwijzeres. 
Omdat ik wel eens wat meer wilde weten over de geschiedenis van het antisemi
tisme in de katholieke kerk, verdiepte ik me in literatuur hierover.i Maar eerst 
geef ik nog even een staartje aan mijn vorige artikel. 

De doop als knelpunt 
In de Zutphensche Courant van 29 december 1887 las ik het volgende over de 
Eibergse raadsvergadering van twee dagen eerder: 
'Aan de orde was de herbenoeming der vroedvrouw. Die vroedvrouw vervult 
volgens oordeel, ook volgens dat der Raadsleden, haar taak uitstekend; toch 
werd met zes tegen vijf stemmen besloten een nieuwe opzichting (sollicitatie in 
de krant, LvD) te doen. 
Nu kunnen we ons zeer goed begrijpen, dat de katholieken, vooral met het oog 
op den doop, gaarne een geloofsgenoote als vroedvrouw hadden, maar we vra
gen of dit een reden mag zijn, om de in functie zijnde vroedvrouw -op welke 
niets valt aan te merken- eenvoudig aan den dijk te zetten. Wij gaan zelfs verder 
en erkennen het recht der katholieken om van hun macht gebruik te maken tot 
het verkrijgen eener katholieke vroedvrouw; maar men had toch zeker wèl zoo 
net gehandeld, indien men de thans in functie zijnde hadde te verstaan gegeven, 
dat men wenschte te veranderen, zoodra zij van een andere betrekking voorzien 
was, in plaats van haar in gevaar te brengen geheel zonder betrekking te zijn.' 
Mijn veronderstelling, dat de (nood)doop het struikelblok vormde voor de 
katholieke meerderheid van de raad, bleek dus juist; het is altijd prettig om 
gelijk te krijgen. 

De familie Heimans-Drukker 
Ans de Groot, lid van onze Historische Kring was zo vriendelijk na lezing van 
mijn artikel verder te gaan delven in de geschiedenis van de familie Heimans-
Drukker. In het nu volgende stukje maak ik dankbaar gebruik van haar gegevens. 
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In maart 1890 vertrok het echtpaar Heimans met hun op 4 september 1889 
geboren dochtertje Mietje naar Amsterdam Eva sterft daar op 18 mei 1909 en 
haai man Meijei op H oktober 1919, respectievelijk 56 en 64 jaar oud 
Mietje trouwde op 12 juli 1916 in Amsterdam met de diamantklover Hartog 
Pimentei (zoon van Abraham Pimontel en Judith Mullem) In Amsterdam wer

den er drie kinderen geboren en met twee, zoals ik dacht 
 Judith •'■30081917, trouwde in Amsterdam op 12 081942 met Andries de Jong 
 Abraham ''17111918 
 Max =̂ 2407 1920, trouwde op 2608 1942 
Het gezin verhuist naar Hilversum en keert in 1935 terug naar de hoofdstad, 
waar ze gaan wonen op het adres Dintelstraat 49 II In deze, toen pas gebouwde 
Rivierenbuurt in Zuid, woonden veel joodse middenklassegezinnen 

Hun einde 
Nadat Hitler aan de macht kwam zwol het antisemitische gebral in Duitsland 
aan en stroomde het onze grens over In juni 1942 reden de eerste treinen uit 
Westerbork naar de vernietigingskampen Niet lang daarna op 5 oktober 1942, 
werden Mietje en Hartog Pimontel in Auschwitz vermoord Nog geen twee 
maanden eerder was hun dochter Judith getrouwd met Andnes de Jong (""2801

1914) Zijn Mietje en Hartog hier nog bij geweest'^ Hoe het ook zij, het onheil 
hing in de lucht Judith werd, nog geen drie maanden getrouwd, op 5 novembei 
1942 in Auschwitz omgebracht en haar man Andries stierf er op 31 mei 1944 
Zijn ouders, zuster en broer werden in 1943 m Sobibor gedood 
Abraham Pimontel werkte aan het begin van de oorlog een tijdje in een kibboets 
in Hummelo Deze kibboets was gesticht door de religieuszionistische bewe

ging Mizrachi en had de hachsjara ten doel, het leren van de landbouw 2 Ook 
Abraham oveileefde de oorlog niet, al weten we met wanneer en waar hij stierf 
Max trouwde twee weken na zijn zus, op 26 augustus 1942 met Gesina Rosa 
Pakkedrager (*21041922 Hilversum) Hij werd 'ergens in MiddenEuropa' 
omgebracht op 31 maart 1943, zijn vrouw Gesina onderging hetzelfde droevige 
lot op 18 januari 1945 in Auschwitz Alle nazaten van onze Eibergse vroed

vrouw Eva Drukker vonden ver van huis een gruwelijke dood 

Evaline Vecht en de school in het 'niet zoo aanlokkelijke' Zwolle 
Een paar jaar na de kwestie Eva Drukker was er opnieuw rumoer over de benoe

ming van een joodse vrouw De tot 1922 openbare, dus qua godsdienst neutrale, 
school in Zwolle bij Groenlo had al sinds jaar en dag in de persoon van B J 
Schunnk een katholiek hoofd Hij werd bijgestaan door een onderwijzeres, maar 
het probleem was, dat deze juffen meestal maar kort in Zwolle bleven Dat was 
ook zo met juffrouw J Overbeek, die per 1 januari 1892 haar baan opzegde Er 
werd een advertentie gezet waarop alleen de joodse Evaline Vecht'' uit Kampen 
solliciteerde en nu waren de poppen aan het dansen 
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Schurink vroeg het gemeentebestuur een nieuwe advertentie te plaatsen, want 
juffrouw Vecht zou als joodse in Zwolle geen kosthuis kunnen vinden en erger 
nog, ouders zouden hun kinderen van school halen! Hesselink van Suchtelen, 
burgemeester van Groenio en districtsschoolopziener4 , schreef in die functie op 
23 december 1891, dat hij dit zeer vreemd vindt, omdat Mej. Vecht uitstekende 
referenties had.5 Zij was zeer geschikt, bedaard, tactvol, hartelijk, ongedwongen 
in de omgang met de jongere leerlingen en onberispelijk in haar gedrag. De 
schoolopziener vmdt het een betreurenswaardige, ja beschamende affaire. 
Op 15 januari 1892 stellen de 'hoofden van huisgezinnen' in Zwolle een ver
zoekschrift aan het gemeentebestuur op; 
'dat zij tot hun leedwezen bij herhaling ondervinden, dat de onderwijzeressen, 
zoo gauw z.e maar elders terecht kunnen, de huurt Zwolle vaarwel zeggen. Dat 
dit niet behoeft te verwonderen, want voor eene onderwijzeres is het te Zwolle 
waarlijk niet zoo aanlokkelijk. Dat dit gedurig wisselen van onderwijs zeer 
nadeelig is, en daarom verzoeken de ondergeteekenden de Raad beleefd, geen 

De Zwolse school in 1932. Op de joto van links naar lechts. jujjiouu Je Bogi, boxen
meester Overkamp, jujfrouw Rotink (foto uit: FJ. de Leeuw, e.a., Eibergen in oude 
ansichten deel 2, 1982) 
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onderwijzeres weer aan te stellen, maar voor Zwolle uitsluitend een onderwijzer 
op te roepen' A 

De Eibergse gemeenteraad 
Op 27 januari 1892 stond er een verslag van de raadsvergadering in de Zutphen-
sche Courant. Aanwezig zijn behalve voorzitter burgemeester W.H. Smits de 
raadsleden C. Bisperink, G.J. ten Cate, J.T.B. Reirink, A.G. Huinink, J.T. Reije-
rink, J.H. Schootman en G.J. Koeslag en de wethouders G.J.M. Olminkhof en 
J.D. Schurink. Over de Zwolse school zegt burgemeester Smits, dat er een paar 
keer is geadverteerd voor een onderwijzeres, eerst met een salaris van ƒ 400,-
per jaar, later werd dit bedrag met ƒ 25,- verhoogd. Net als de vorige keer was 
mej. E. Vecht de enige sollicitante. De commissaris der Koningin schreef het te 
betreuren, dat mej. Vecht tijdens de vorige vergadering als enige kandidaat niet 
werd benoemd, ofschoon zij in alle opzichten aanbeveling verdiende. Hij wenst 
dat de vacature vervuld wordt, waarbij zowel de arrondissements-, als de 
districtsschoolopziener zich aansluiten. Als dit niet gebeurt ziet de commissaris 
zich verplicht art. 127 van de gemeentewet toe te passen, dat het hem mogelijk 
maakt taken van b. en w. over te nemen. Ondanks dit zware geschut weigeren de 
beide wethouders tijdelijk in de vacature te voorzien. Schoolhoofd Schurink 

vindt het desgevraagd onnodig nog 
eens te schrijven hoe hij erover 
denkt: 'Persoonlijk ben ik geheel 
onverschillig wie er benoemd wordt, 
als de benoemde maar geschikt voor 
de school is. Wat ik de vorige keer 
heb geschreven (namelijk dat mej. 
Vecht niet de geschikte persoon zou 
zijn, LvD) heb ik gemeend in het 
belang der school te doen'. Voorzitter 
Smits stelt dan voor Evaline Vecht te 
benoemen. Raadslid Schootman 
vraagt of een tweede onderwijzer wel 
nodig is. G.J. ten Cate, lid van de 
schoolcommissie, bezocht de Zwolse 
school op 15 januari j.l. Van de 56 
ingeschreven kinderen waren er die 
dag maar 26 op school. Volgens Ten 
Cate wilde Schurink een lijst maken 
van het aantal leerlingen dat tussen 1 
en 15 januari de school bezocht. Op 

BJ.Mnk hoofd der sdiool van 1871 ^^^ \,^p^^M^ dag zouden er inder-
-7909 (foto uit: H. Blanken, De Zwolse , j ^ ; .. ^ • . r 
School 1997) " ■̂ 'J" geweest. Smits heeft 
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deze lijst niet gekregen, 'een gekke geschiedenis', vindt Ten Cate. Dat vindt 
Smits ook, want het schoolhoofd moet zich houden aan het aantal ingeschreven 
kinderen bij het berekenen van het aantal onderwijzers, ook al komen die leer
lingen niet geregeld op school. 

Ten Cate rekent 
Dan slaat Ten Cate aan het rekenen. De vijf leerlingen die in Groenlo wonen 
kunnen best in hun eigen woonplaats naar school en dat geldt ook voor de acht 
Lichtenvoordse kinderen.7 Er blijven dan 43 in Zwolle over, terwijl men pas bij 
44 leerlingen verplicht is een tweede onderwijzer te benoemen. Reirink meent, 
dat er in het voorjaar nog veel minder kinderen op school zijn. Verder 'komen er 
in de eerste jaren ook geen bij, omdat in Zwolle de toestand over het algemeen 
kinderloos is'. Smits vindt de rekenarij van Ten Cate er niet toe doen, want de 
schoolopziener is van mening, dat één onderwijzer niet in z'n eentje zes klassen 
goed kan behappen. Ten Cate speelt dan de underdog: 'Ja, maar die heeren zijn 
ook gewoon uit een groote beurs te betalen, doch dat kunnen wij niet'. Voorzit
ter Smits doet nog een poging door te vragen of juffrouw Vecht niet voor één 
jaar tijdelijk kan worden benoemd. Huinink zegt, dat zij maar voor 2-3 maanden 
nodig is. Smits ziet weer een gaatje: 'Goed. Dan stel ik voor haar tijdelijk te 
benoemen voor ƒ 50,- per maand en dan zullen we haar vragen of ze gedurende 
drie maanden wil komen. Zoo nodig kan zij dan langer blijven of later definitief 
worden benoemd'. Dan komt de aap uit de mouw in de persoon van Reirink: 
'Daar ben ik tegen. Zij is niet geschikt voor de buurt en 't zal geen goede gevol
gen hebben'. Smits reageert met te zeggen, dat zij wèl geschikt is en als de 
gemeente haar niet benoemt, doet de commissaris der Koningin het en dat zal 
voor minstens een jaar zijn. Huinink wil opnieuw adverteren, maar de burge
meester wil niet eeuwig blijven proberen. De Nederlands-hervormde Koeslag 
noemt het beestje bij de naam: 'Maar men kan toch waarlijk geen bezwaar heb
ben haar tijdelijk te benoemen, al is zij dan ook een Israëlitische, wat men in 
Zwolle geen aanbeveling schijnt te vinden'. Ten Cate vreest, dat de ouders hun 
kinderen dan van school zullen halen. Reirink: 'Ik verzeker u, dan kon het nog 
wel eens gebeuren, dat ze in een leeg lokaal kwam te staan'. Smits denkt dat het 
niet zo'n vaart zal lopen, de ouders kennen hun verantwoordelijkheid, maar hij 
vraagt zich af waarom er nu ineens een onderwijzer moet komen, terwijl de 
onderwijzeres steeds goed beviel. Schootman: 'Waarachtig niet, de laatste heeft 
ook niet goed voldaan'. De burgemeester kreeg alleen maar goede berichten 
over haar. Reirink: 'Volstrekt niet. Maar ik zal geen kwaad van haar vertellen, 
omdat zij nu toch weg is'. Met algemene stemmen wordt dan besloten met 
ingang van 1 mei de Groenlose en Lichtenvoordse kinderen van de school te 
verwijderen. Het voorstel om Evaline Vecht voor drie maanden te benoemen 
wordt verworpen met 7-2 stemmen, alleen de protestanten Bisperink en Koeslag 
zijn voor. Het voorstel van Ten Cate om een onderwijzer op te roepen wordt met 
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7-2 aangenomen. Ten Cate stemde in 
beide gevallen met de katholieken 
mee. Om beter te kunnen begrijpen 
wat de roomse raadsleden op joden 
tegen hadden, vertellen we eerst wat 
over de katholieke houding ten aan
zien van de joden in de loop van de 
eeuwen en vooral in het laatste kwart 
van de 19e eeuw. 

De katholieke kerk en de joden 
Sinds haar ontstaan beschouwde de 
christelijke kerk zich als door God uit
verkoren. Zij nam daarmee de plaats 
in van het joodse volk, dat schuld had 
aan de kruisiging van Christus en er 
niet van wilde horen, dat hij de Messi
as zou zijn. De joodse godsdienst zag 
men als een zinloze voortzetting van 
een oude, achterhaalde vorm. De GJ. ten Cate:'..een i^ekke oeschiedenis.: 
joden waren verblind, vervloekt en 
wegens de godsmoord gedoemd eeuwig over de wereld te zwerven (de wande
lende jood). Voor hun eigen bestwil zouden ze er goed aan doen zich tot het 
christendom te bekeren. Katholieken noemden deze houding zelf vaak anti-juda-
ïsme. In de middeleeuwen kwam er iets nieuws bij. De talmoed (het boek met 
voorschriften voor het joodse leven) ging men zien als amoreel en asociaal, 
omdat het aanzette tot haat tegen de christenen. Joden zouden door hun heb
zucht en woeker de maatschappij in gevaar brengen, zij pleegden hostieschen
nis, vergiftigden waterbronnen en vermoordden christelijke kinderen op rituele 
wijze. Dit leidde tot pogroms en verdrijving van joden. Gezegd moet worden, 
dat de leiding van de katholieke kerk hierin veelal tot matiging opriep. Ander
zijds zorgde de kerk ervoor, dat joden als een aparte religieuze en sociale 
gemeenschap werden behandeld (de joodse natie) met specifieke rechten en 
plichten binnen de christelijke maatschappij. Praktisch betekende dit, dat zij een 
gele cirkel op hun kleding moesten dragen, in getto's werden ondergebracht en 
niet met katholieken mochten trouwen. In de middeleeuwen beeldde men joden 
af als varkens, wangedrochten en duivels. 
In ons land konden zij in de 17e en 18e eeuw in betrekkelijke rust leven en veel 
joden vluchtten voor de pogroms in Oost-Europa naar ons land en kwamen voor
al in Amsterdam terecht. Zij werden oost-joden of asjkenazim genoemd in tegen
stelling tot de sefardiem, joden die uit Spanje en Portugal waren verdreven. 
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De Nederlandse katholieke kerk in de 19e eeuw en de joden 
De grondwet van 1798 gaf voor het eerst gelijke rechten aan alle kerkgenoot
schappen De katholieke en joodse minderheden, die lang verboden waren 
geweest, konden nu hun kerkelijke vleugels uitslaan Dit gevoel van medestrij
ders te zijn, bepaalde de vnj milde houding van de katholieke kerk tegenover de 
joden in de eerste helft van de 19e eeuw Daarnaast bleef het anti-judaisme, de 
godsdienstige bezwaren tegen de joden als moordenaais van Christus, gewoon 
bestaan 
In die periode werd het politieke landschap in ons land bepaald door de tegen-
stellmg conservatief-liberaal In het algemeen stond de katholieke kerk wat 
dichter bij de liberalen dan bij de conservatieven Bij de grondwetsherziening 
van 1848 werd de gelijkbeiechtiging voltooid en kwam er verandering in de 
houding van veel katholieken Rond 1860 sloeg hun tolerante houding tegeno
verjoden om naar intolerantie, van medestrijders weiden joden tegenstanders 
Dit had te maken met ontwikkelingen in de lest van Europa Om dat helemaal 
uit te spinnen gaat in dit kadei te ver, maar een paar factoren zal ik noemen In 
de jaren zestig van de 19e eeuw worstelde Italië zich naar een eenheidsstaat, 
waarbij de paus van zijn grote grondgebied alleen Vaticaanstad overhield De 
kerk voelde zich in het defensief gedrongen Ook door opkomende moderne 
politieke bewegingen als liberalisme en socialisme voelde men zich bedreigd 
Dit leidde tot een katholiek reveil, men rechtte de rug en trok zich meer terug op 
de eigen stellingen Tijdens het Eerste Vaticaanse concilie in 1870 kreeg de 
overwinning van het ultramontanisme gestalte Een uiting daarvan was de 
afkondiging van het dogma van de onfeilbaarheid van de paus Eerst was ultra
montanisme een scheldwoord, later werd het een geuzennaam Het betekent 
'over de bergen' (ultra montes), wat wil zeggen dat katholieken zich over de 
bergen richtten naar de paus in Rome als het centrum van het onfeilbare gezag 
Ook in ons land kreeg het ultramontanisme grote invloed Rome leek voor velen 
een tweede vaderland te zijn met de paus als vorst Niet-katholieken fronsten de 
wenkbrauwen, waren roomsen loyaler aan de paus dan aan hun vaderland*^ In 
hedendaagse termen werden katholieken ervan verdacht heden met een dubbel 
paspoort te zijn 
Mensen, maar ook organisaties zoals kerken, die zich bedreigd voelen, reageren 
daarop met alleen met angst, maar ook met haat en vijandigheid Omdat de 
meeste mensen en organisaties moeilijk kunnen accepteren, dat zij het slecht 
met anderen voor hebben (want dat is toch het wezen van haat), wordt dit gepro
jecteerd op een persoon of groep ik bedoel het goed, maar jij wilt mij iets aan
doen' Groepen die 'anders' zijn zoals joden of islamieten zullen vaak doelwit 
van zulke projecties zijn 

Antisemitisme in de tweede helft van de 19e eeuw 
We zagen al, dat joden dooi de chiistenheid van oudshei werden beschouwd als 
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godsmoordenaars, hostieschenners en moordenaars van christelijke kinderen. 
Als we antisemitisme omschrijven als 'het hebben van negatieve vooroordelen 
over joden', dan is er hier duidelijk sprake van. 
In de tweede helft van de 19e eeuw steekt er een ander, modern, biologisch 
gefundeerd antisemitisme de kop op. Charles Darwin kwam met zijn evolutie
theorie, die onder meer behelst, dat in de natuur de best aangepaste levensvor
men overleven. In navolging hiervan kwamen wetenschappers met een biolo
gisch racisme op de proppen. Het arische ras stond aan de top en diende zo zui
ver mogelijk te worden gehouden. De joden stonden laag op de raciale ladder, 
omdat het een gemengd ras was, dat parasiteerde op anderen (Untermenschen). 
In dezelfde periode ontstaat ook het sociaal-economische antisemitisme. Joden 
zouden de aanjagers zijn van het snel toenemende kapitalisme en de economi
sche uitbuiting. De middeleeuwse voorstellingen van joden als woekeraars 
deden weer opgeld. 
Ten slotte was er een politiek antisemitisme. Joden zouden een vijfde colonne 
vormen, staatsgevaarlijk zijn en een geheime organisatie vormen, die uit was op 
de macht in de wereld. Zij werden gezien als de drijvende kracht achter socia
lisme, anarchisme, feminisme, vrijmetselarij en de kritische journalistiek. In de 
encycliek Quanta Cura in 1864 keerde de paus zich tegen liberalisme en socia
lisme. Joden zouden de 'synagoge van satan' zijn. 
Kertzer, maar ook Poorthuis en Salemink, stellen dat de katholieke kerk vanaf 
1880 actief betrokken was bij de genoemde vormen van antisemitisme. We kun
nen dit begrijpen als een vijanddenken, voortkomend uit de angst om de eigen
heid te verliezen in een onheilspellend snel veranderende wereld. 
Dit alles wil niet zeggen, dat het antisemitisme gelijkmatig over de katholieke 
kerk verspreid was; er waren conservatieve en moderne stromingen. Evenmin 
werd dit verschijnsel alleen in die kerk gevonden. In de 19e eeuw vluchtten veel 
joden uit Oost-Europa naar het westen en deze in veler ogen onbeschaafde men
sen riepen bij autochtonen vaak afkeer op. In Berlijn bestond sinds 1879 een 
invloedrijke antisemitische beweging onder leiding van de lutherse dominee 
Stöcker en in Wenen was de katholieke antisemiet en racist Karl Lueger van 
1897-1910 een goede en populaire burgemeester. Schrijvers in tal van landen 
publiceerden antisemitische werken. Zeer bekend werd de Dreyfuss-zaak in 
Frankrijk (1894). Ook waren er geruchtmakende zaken tegen joden, die christe
lijke kinderen ter gelegenheid van het paasfeest ritueel zouden hebben ver
moord. Ik kom daar nog op terug. 

Katholiek antisemitisme in ons land 
Ook in Nederland waren er ultramontane stromingen die op de antisemitische 
golf in Europa meedeinden. In 1865 zette het provinciaal concilie voor de 
Nederlandse kerkprovincie in Den Bosch de toon. Men greep terug op de ency
cliek A Quo Primum uit 1751. Omgang met joden werd ten strengste verboden. 



-29-

Men mocht alleen in een los dienstverband voor joden werken en slechts dan 
'als het geen gevaar voor de ziel opleverde'. De Jezuïet Sybrand van den Anker 
bepleitte bijvoorbeeld de stroom van oost-joden in te dammen en joden uit te 
sluiten van politieke en ambtelijke functies, het leger, de rechterlijke macht en 
als onderwijzer aan christelijke scholen De belangrijkste man van het radicale 
anti modern isme en antisemitisme was F.E.L.M Hennchs s j . Hij schreef onder 
de naam A. van Ros. Volgens hem beschouwden joden de christenen als gods
lasteraars en duivels. Door de haat die de talmoed predikte waren joden sluw, 
eerzuchtig, leugenachtig en verraderlijk. Van Ros vond dat de kerk de oude 
maatregelen van voor de Franse revolutie weer moest invoeren, geen christelijke 
dienstboden bij joden, niet aan tafel gaan bij joden, geen handeldrijven met hen, 
geen openbare ambten bekleden en geen arts zijn van christenen. 
Tot de ergste vormen van antisemitisme behoorden de beschuldigingen van ritu
ele moord Joden zouden voor Pasen een christelijk kind of volwassene kidnap
pen, martelen en doden. In sommige varianten van dit verhaal werd het bloed 
gebruikt voor het bereiden van de matzes, het paasbrood. Frans Poelhekke 
schreef in 1883: 'Het is noodig, dat het bloed onder wreedaardige marteling is 
verkregen, gelijk hunne vaderen voorheen deden met Jezus Christus in Zijn lij
den. Ik moet opteekenen, dat de Joden meer voldaan zijn als ze kinderen kunnen 
vermoorden, omdat ze onschuldig en maagdelijk zijn en derhalve de volledige 
afbeelding van Jezus Christus'. Verwant hiermee is de beschuldiging van hostie
schennis. Joden zouden een hostie stelen, om die op Goede Vrijdag te doorbo
ren, te martelen en te laten bloeden zoals ze dat ooit met het lichaam van Jezus 
deden. 

Onder meer in Bohemen en 
Hongarije kwamen joden voor 
het gerecht als verdachte in 
deze zaken In Nederland zorg
de het proces in Xanten, net 
over de Duitse grens, voor veel 
beroering. De joodse slager 
Buschoff zou een kind met een 
religieus doel hebben vermoord. 
Toen hij werd vrijgelaten leidde 
dat tot een golf van protest. 
Buschoff werd weer gearres
teerd, maar niet veroordeeld. 
Later werden de werkelijke 
daders gevonden. Vooral in de 
katholieke grensstreek leidde 
dit proces tot grote veront
waardiging jegens de joden In 
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vetvoljĵ d. 

Tfgeu v o o r u i t b e t a l i n g van 
r> cent per u u m m e r zendeii wij 
hel nummer met hel verslag franco 
door het land. 

De Uitgever: J. R U S 8 E L , 
Meersen (Limburg). 

Ua de Gelderse he Bode 1892. 
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Oldenzaal ging het gerucht, dat joodse inwoners zich laatdunkend hadden uitge
laten over Oldenzalers die op bedevaart waren naar Kevelaer Oldenzaalse joden 
werden aangevallen, ruiten van hun huizen en van de synagoge werden inge
gooid De marechaussee moest ei aan te pas komen om de gemoederen te beda 
ren Ondanks de vrijspraak in Xanten bleef Van Ros de joodse slager beschuldi
gen, 'de vermoorde knaap was geheel leeg getapt', zo beweerde hij 

Na 1900 doofde het moderne antisemitisme in de katholieke kerk snel uit Dit 
was niet het geval met dat wat de kerk liever anti judaïsme noemde, de veroor
deling van de joodse religie 
Dit lange stuk over de kerk en het antisemitisme dient als achtergrond voor het 
gedrag van de katholieke Eibergse gemeenteraadsleden Daarom gaan we nu eens 
kijken of het gesignaleerde antisemitisme kon doorsijpelen naar onze streek 

De liberale Zutphensche Courant 
Op 29 januari 1892 verscheen er een hoofdartikel in deze krant onder de titel 
'Een ongehoord feit' Men ging in op de Zwolse schoolkwestie, 'die in het 
geheele land de aandacht heeft getrokken' De krant citeert de schoolopziener 
meester Hesselink van Suchtelen, die er zich voor schaamt, dat het hoofd van 
een openbare school, een zeer geschikte onderwijzeres om haar geloof weigert 
Het argument van Schuiink, dat de Zwolse ouders hun kinderen van school zou
den halen als er een joodse onderwijzeres kwam, verwijst hij naar de prullen
bak 'Daarmee onderschat hij onrechtvaardig zijn buurtgenoten die voor een 
groot deel onder den rook van Groenio wonende, daar algemeen bekend staan 
als eenvoudige, trouwhartige menschen Ondanks dit kernachtig schrijven, zo 
gaat de krant verder, 'heeft de Eibergse Raad, waarvan de meeiderheid uit 
katholieke landbouwers bestaat, onder aanvoering van de antirevolutionair G J 
ten Gate, mej Vecht niet benoemd' Er wordt aan herinnerd, dat de commissaris 
van de Koningin dreigt op de stoel van het dagelijks bestuur te gaan zitten, 
waarvan de beide katholieke wethouders de meerderheid uitmaken en de burge
meester alleen niks kan De schrijver denkt, dat het 'heeren raadslid' Ten Gate 
de katholieke boeren-iaadsleden hielp een uitweg te vinden vanwege de gunst 
van de katholieke kiezers 

De Geldersche Bode als verspreider van het antisemitisme 
Deze krant werd als 'Nieuws en advertentieblad voor het oostelijk deel van 
Gelderland' opgericht in 1889 en verscheen elke zaterdag Uitgever was Ferd 
Banning in Groenio De nummers die ik las zijn mijns inziens ultramontaans 
van toon, dus antiliberaal en antimodern Maar is er ook sprake van antisemi
tisme'^ 
Op 6 februari 1892 stond er een hoofdartikel in onder de titel De Jood Hierin 
wordt A van Ros geciteerd 'Zoo het Christendom ooit een vijand had, dan is 
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het de moderne gewetenloze jood derhalve is het der christen recht en phcht 
zich tegen hen te verdedigen Dat ik daarmee haat uitzaai is een schandehjke 
aantijging' Het artikel gaat dan verder 'Voorzeker er waait een hevige anti
semitische orkaan door de wereld, maar wie wind zaait zal storm oogsten 
Met zijn sluwen aard heeft het jodendom lang in het verborgen weten te werken, 
doch eenmaal moest de reactie komen Anders zal de vertrappende Jood de 
veste van Christus innemen en slechten om te heersen op de puinhopen' 
Als reactie verscheen er op 13 februari 1892 een lang hootdaitikel over de 
Zwolse schoolkwestie met als titel 'De Jodin' Volgens de wet moest B J Schu-
rink naar overtuiging en geweten adviseren over de benoeming en dat heeft hij 
recht door zee gedaan, want 
'in eene omgeving van waarlijk Christelijke ouders in eene school van Christe
lijke kinderen past geen jodin als onderwijzeres en ojivoedster Een liberaal 
begrijpt dat niet, maar een gelovig christen komt met heel zijn ziel in opstand 
tegen een zeer ma^onieke (vrijmetselaars), maar zeer ONchristelijke humaniteit *̂  

In het belang van de kostbare kinderziel moet men pal staan en mag men niet 
wijken Een moderne, liberale schoolopziener voelt dat niet, maar 'dat begrijpen 
gelukkig de eenvoudige Christelijke Raadsleden maai al te wel' 
Maar van wien meer dan voor den Jood zou het woord van Christus gelden 
Wie met met Mij is is tegen Mij Het onderwijs van een Jodin -wij spreken hier 
met van ijver, geschiktheid, tact- moet wantrouwen wekken eene Jodin als 
opvoedster van onze kleinen, dat vloekt tegen alle zeden des Christelijken volks 
Dat Joodsche meisje heeft aan moeders schoot haat geleerd tegen den Christus 
Zal ZIJ onze dierbare jeugd opkweeken tot alle Christelijke deugden^ Wij herin
neren ons uit onze jeugd , dat een Joodseh jongetje weigerde den naam Christus 
te lezen uit een schoolboek omdat vader het hem verboden had de onderwijzer 
stond er op dat hij den zin zou lezen doch het hardnekkige Joodje bleef weige
ren De Joodsche geest, sinds Christus het Christendom vijandig, kan niet optre
den als opvoeder van Christelijke kinderen Deze houding spruit niet voort, zoo-
als de Zutph Crt het wil doen voorkomen uit godsdiensthaat, onverdraagzaam
heid en vooroordeel, zij ontkiemt uit de Christelijke levensbeschouwing zelve en 
met geheel onze Katholieke overtuiging Liever geen onderwijs dan het onder
wijs eener Jodin' 

In een naschrift op dit artikel werd B J Schurink ten voorbeeld gesteld Deze 
'voortreffelijke man is op onedele en onwaardige wi)/c door de schoolopzienei 
(een bekrompen papenhater) behandeld Er kome, wat ei wil, de raad van Eiber
gen sta pal en wijke met, hij toone met de speelbal te willen zijn van een moder
nen schoolopziener' In hetzelfde nummer van de krant stond een anoniem inge
zonden stuk 'Onedele practijken' Hierin werd de door de Zutphensche Courant 
'bezwalkte' Schurink gepiezen 

feMH^i^H 
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Afloop en conclusie 
De raad bleef mderdaad pal staan In de vergadermg van 16 februari 1892 werd 
meegedeeld dat mejuffrouw Vecht haar sollicitatie introk Zij zal wel weinig zin 
hebben gehad zich in het Zwolse wespennest te steken De raad ging mee met 
de wens van de buurtschap om een onderwijzer te benoemen en geen onderwij
zeres Daarmee leek het of de kwestie ging over de wenselijkheid van een man 
of een vrouw, terwijl de controverse ging over joods of niet-joods zijn In de 
vergadering van 24 februari 1892 werd Gjalt S Koster benoemd in de vacature 
In mijn vorige artikel aarzelde ik nog om het woord antisemitisme in de mond te 
nemen toen het ging over Eva Drukker Nu ik meer weet, kan ik niet om de con
clusie heen, dat er onder katholieken in de gemeente Eibergen tussen 1880 en 
1900 antisemitisme heerste Hiermee lopen zij in de pas met hun conservatieve 
ultramontaanse geloofsgenoten in de rest van Europa Ook in onze streek zal dit 
verschijnsel na 1900 wel snel zijn afgenomen 
Met dit artikel heb ik allerminst willen zeggen, dat alle andere Nederlanders 
geheel van antisemitische smetten vrij waren Voorooi delen over joden waren 
wijdverbreid, maar campagnes zoals conservatieve delen van de katholieke kerk 
die voerden, kennen we in die jaren niet van andere groeperingen 
En hoe verliep het verdere leven van Evaline Vecht ^ Op 4 juni 1903 trouwde zij 
in Kampen met de dertigjarige joodse koopman (eerder stoffenverver) Bernard 
Kannegieter Op 22 juni 1904 werd Gietetje geboien en op 28 juni 1906 Salo
mon Evaline overleed op 18 oktober 1928, 55 jaar oud en Bernard ruim drie 
jaar later, beiden in Amsterdam Gietetje werd op 9 juli 1943 in Sobibor ver
moord Salomon, die als handelsreiziger maar ook als fotograaf te boek stond, 
overleefde de oorlog In 1953 kregen hij en zijn vrouw Sara Agsteribbe toestem
ming van de rechtbank hun voornamen te veranderen in Hendrik respectievelijk 
Johanna Hebben zij daarmee afstand willen nemen van hun joodse wortels^ Het 
echtpaar kreeg twee kinderen Eline en Andries Bernard Kannegieter, die nog 
zouden kunnen leven 
Als dat zo IS lijkt de kans mij klein, dat zij er van op de hoogte zijn, dat hun 
grootmoeder door een simpel sollicitatiebnefje grote beroering bracht in de 
Eibergse raad en ver daarbuiten Ik zou het mooi vinden als zij door een speling 
van het lot dit artikel onder ogen zouden krijgen 

Eibergen, januari 2011 Leo van Dijk 

Auteur 
Leo van Dijk is de auteur van onder meer t les kan lie jen over de Eibergse IJsvereni
ging, Een eeuw muziek over de muziekvereniging Euphonia en Het boek van Hupsel 
over de buurtschap Hupsel 
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Noten 
1. Het standaardwerk voor ons land over dit onderwerp is van Marcel Poorthuis en Theo Sale-

mink; Een donkere spiegel. Nederlandse katholieken over joden. Tussen antisemitisme en 
erkenning, 1870-2005. Valkhof Pers 2006. Een algemener, gezaghebbend werk is: In gods 
naam. De katholieke kerk en de Jodenvervolging van David L. Kertzer. Prometheus. Amster
dam 2002. 

2. In 1921 verbleven in het kader van de hachsjara drie joodse jongemannen bij de familie Kers
jes aan de Groenloseweg. L.A. van Dijk: Het boek van Hupsel, Eibergen 2010, p.71. 

3. Zij werd op 16 november 1872 in Kampen geboren als vijfde van twaalf kinderen uit het 
tweede huwelijk van Mozes Heijmans Vecht en Gueltjen of Grietje Wijier. M.H. Vecht was 
gescheiden van zijn eerste vrouw (een zeldzaamheid in die dagen) van wie hij vier kinderen 
had. Er werden dus in totaal zestien kinderen geboren, van wie er acht stierven voor hun 
derde jaar. 

4. Mr. Herman Fran§ois Hesselink van Suchtelen (1852-1932) was behalve burgemeester van 
Groenio en schoolopziener ook nog advocaat. In 1893 werd hij burgemeester van Wagenin-
gen. Hij behoorde in de Tweede Kamer tot de vooruitstrevende liberalen. 

5. Achterhoeks Archief Doetinchem, archief Gemeentebestuur Eibergen 1811-1930, inv.nr.361. 
6. Achterhoeks Archief Doetinchem, archief Gemeentebestuur Eibergen 1811-1930, inv.nr.361. 
7. Vermoedelijk bezochten deze kinderen de Zwolse school omdat het schoolgeld in de gemeen

te Eibergen lager was. Achterhoeks Archief Doetinchem. archief Gemeentebestuur Eibergen, 
inv.nr.360. 

8. Ook de nationaal-socialisten schoren joden en vrijmetselaars over één kam. Samen zouden zij 
ten doel hebben de macht in de wereld over te nemen. 
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Ons zoekplaatje: oplossing Old Ni-js, nr.65 

Het heeft een beetje lang geduurd voordat ik wat namen binnenkreeg op het 
zoekplaatje in Old Ni-js nr.65. Maar met behulp van Henk Bentzink, die zijn 
vader herkende en Henk Wansink ben ik er toch aardig uitgekomen. Het is het 
voetbalelftal van de Eibergsche Boys dat in de jaren dertig kampioen was 
geworden in de Ie klasse G.V.B. 
De voetballers waren van links naar rechts: Johan Wennink (keeper), Derk te 
Wolthuis, Gerrit Roes, onbekend. Te Nijenhuis, Herman Odink, Gerrit Haarman, 
Meijer?, Johan Bentzink, Te Nijenhuis en Gerrit Timmermans. 

Herhaalde oproep 'De Eibergsche Knalclub' in nr.68 
In het vorige nummer ben ik op zoek gegaan naar personen van 'De Eibergsche 
Knalclub' en een aantal omstanders. Helaas heb ik nog maar één naam van een 
motorrijder binnengekregen. Vandaar deze herhaalde oproep aan diegenen die 
wel personen kennen maar nog niet hebben gereageerd. 

Neede, juni 2011 Johan Baake 
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 

In het voorjaar kreeg ik bovenstaande foto met daarop een zestal jeugdige perso
nen met daarbij de vraag of ik die kende en waar dit geweest kan zijn. Helaas 
moest ik het antwoord schuldig blijven maar ik heb wel beloofd het als 'Zoek
plaatje' te gebruiken in een volgend nummer van Old Ni-js. Op de achterkant 
staat alleen: Rekken, 3 december 1979. 
Wie kan mij helpen het antwoord te vinden op de volgende vragen: 
• wie kent één of meerdere personen? 
• waar is deze foto gemaakt? 
• zijn het leden van een schietvereniging? 

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

mailto:redactiehke@gmail.com
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Brieven van de landverhuizers Ebeling en Wolfs 

In Old Ni js nr59 van juni 2007 schreef ik over Albrecht Mannus Wolfs, die in 
1871 naar Amerika emigreerde Naar aanleiding hiervan belde Herman Schepers 
mij en vroeg "Wet ie wal, dat ik breve hebbe van dèn Waifs'^" Nee, dat wist ik 
natuurlijk niet, maar ik was wel heel nieuwsgierig naar de inhoud ervan Na een 
bezoek aan huize Schepers bleek dat het vijf brieven van Albrecht Mannus Wolfs 
waren, maar ook vijf van Bet nardus Hendnkus Ebeling en ook nog een van Beren-
dina Olthof-Ebeling Naderhand kreeg ik ook van W J Ebeling nog een brief 

Ebeling 
De brieven waren van A M Wolfs en B H Ebeling en kwamen uit Amerika, die 
van Diena Olthof-Ebeling kwam uit Sexbierum in Friesland Kortom brieven 
van landverhuizers die Eibergen verlaten hadden voor een betere toekomst el
ders Schepers vertelde me, dat hij de brieven jaren geleden van Gerrit Ebeling 
had gekregen, deze ging er namelijk vanuit, dat Herman er wel iets mee zou 
kunnen doen Op dat moment kon Herman er mets anders mee dan ze bewaren 
maar deed dat wel zo dat hij, na het lezen van mijn verhaal over A M Wolfs, 
nog wist waai hij ze had opgeborgen 
Ondertussen vroeg ik me af, wat de brieven van A M Wolfs met die van de 
Ebelings te maken hadden Omdat de samenstelling van de familie Wolfs mij al 
wel bekend was, zocht ik in het archief en op internet naar gegevens over de 
Ebelings en na enig zoeken kwam ik tot het volgende overzicht 

Fnednch Wilhelm Ebeling, geboren ca 1796 in Bunde (D) (bij 
Nieuweschans over de grens) was zoon van molenaar Johann Ebeling 
en Catharma Elisabeth Schumacher Bij zijn huwelijk in Eibergen op 
18 april 1833 met Hanna Geertrui Niessink was hij molenaarsknecht 
Uit dit huwelijk werden in Eibergen de volgende kinderen geboren 
Hendrik Johan Frederik op 29 06 18^3, hij vertrok in 1854 naar 
Amerika 
Catharma Justina (Naatje) op 14 01 1835 zij vertrok in 1870 naar 
Amerika 
Gerhardus Fredrikus (Gerrit) op 21 07 1837 was kleermaker en tap 
per in Eibergen 
Bernardus Hendnkus op 19 01 1840 hij vertrok in 1868 naar 
Amerika 

Na het overlijden van Fnednch Wilhelm Ebeling op 3 juni 1841 hertrouwde 
Hanna Geertrui op 16 juni 1842, pas 31 jaar oud, met de berkelschipper Jan ter 
Weeme Zij kregen acht kinderen, zeven stierven voor ze één jaar oud waren, de 
achtste stierf op haar veertiende Veel geluk viel haar na haar eerste huwelijk 
dus met ten deel 
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Kleermaker en tapper Gerhardus Fredrikus 
Eheling (1837-1908) en echtgenote Reintjen 
Wolfs (1841-1921). Beiden zijn in Eibergen 
geboren en overleden (foto: collectie WJ. 
Ebeling). 

Naar Amerika 
Met bovenstaande opstelling had ik niet alleen vastgesteld, dat van de vier 
kinderen van het gezin van Friedrich Wilhelm Ebeling er drie naar Amerika 
waren vertrokken, maar ook dat de Ebelingbrieven uit Amerika waren 
geschreven door de jongste zoon Bernardus Hendrikus; hij ondertekende steeds 
met: B.H. Ebeling. Vervolgens kwam ik over Gerhardus Fredrikus (Gerrit), de 
enige zoon die in Eibergen achterbleef aan de weet, dat hij getrouwd was met 
Reintjen Wolfs. En toen begreep ik waarom de brieven van Albrecht Marinus 
Wolfs uit Amerika naar Ebeling in Eibergen waren gezonden. Twee broers en 
een zuster van Gerhardus Fredrikus Ebeling en een broer van zijn vrouw Reintje 
Wolfs waren naar Amerika geëmigreerd en hadden dus deze brieven naar Eiber
gen gestuurd. 

Om nog wat meer over de Ebelings aan de weet te komen zocht ik uit, 
wie de kinderen waren van Gerhardus Fredrikus Ebeling en zijn vrouw 
Reintjen en dat bleken er vier te zijn: Johanna Willemina geboren ca. 
1871, zij trouwde met bakker Frederik Willem Steinkamp. 
Wilhelm geboren 1872, hij trouwde op 25 mei 1905 met Aleida Johan
na Hagens. Hij was net als zijn vader kleermaker en tapper van beroep 
en overleed op 2 juni 1945. 
Berendina (Diena) geboren ca. 1879, zij trouwde op 6 mei 1909 met 
Gerrit Olthof. 
Fredrika geboren ca. 1883, zij overleed al op 12-11-1885. 
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Wilhelm Ebeling (1872-
1945) en Aleida Johanna 
Hagens( 1880-1952). 
Wilhelm was, net als zijn 
vader, kleermaker en café
houder in Eiber gen (foto: 
collectie WJ. Ebeling). 

In verschillende brieven stond vermeld, dat Diena de schrijfster van de brieven 
aan de Amerikaanse familie was en dat was ongetwijfeld Berendina Ebeling, die 
op 6 mei 1909 trouwde met Gerrit Olthof, commies bij de spoorwegen. En het 
was dus ook deze Diena, die in 1917 vanuit Sexbierum een brief aan haar moe
der, broer en zuster in Eibergen had geschreven en waarvan ik nu ook een kopie 
in mijn bezit had gekregen. 
Nadat Diena Eibergen had verlaten, nam haar zuster Johanna, getrouwd met 
bakker Steinkamp, deze taak over. Dit blijkt uit het feit, dat de brief van Ebeling 
van januari 1915 is gericht aan 'Johanna en Vermili' (familie). 

Alle brieven die ik van Herman Schepers ontving, waren bewaard door 
één van de kinderen van Wilhelm Ebeling en Aleida Johanna Hagens. 
Er waren twee zoons en twee dochters: 
Gerhardus Eredrikus (Gerrit) geboren op 26-09-1905, hij vertrok naar 
Hengelo en had de brieven aan Herman Schepers gegeven. 
Johanna Hendrica geboren op 10-12-1906. 
Reinder geboren op 19-07-1908, werd vernoemd naar zijn opoe Reint-
jen Ebeling-Wolfs. Hij is de vader van W.J. (Wim) Ebeling de vorige 
eigenaar van Ebeling 
Mannenmode, van hem kreeg ik ook nog een brief. Reinder is de opa 
van de huidige eigenaresse van Ebeling Mannenmode. 
Jansje geboren op 19-02-1918. 

De brieven vergeleken 
De brieven van Albrecht Marinus Wolfs zijn tussen 1905 en 1907 geschreven, 
die van Bernardus Hendrikus Ebeling tussen 1907 en 1915. Wolfs schreef zijn 
brieven uit Cleveland, Ohio en Ebeling uit Kalamazoo, Michigan. 

Vooral Ebeling had moeite om Nederlands te schrijven en dat is niet zo verwon
derlijk, want inmiddels woonde hij al een jaar of veertig in Amerika. Daar 
kwam nog bij dat hij als kweker van bleekselderij een doener was, schrijven was 
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^ X A 
' '^«-. rL 

niet zijn sterkste punt. En zoals dat gaat kreeg hij en ook Wolfs niet alleen prob
lemen met de spelling, maar ze raakten ook hele woorden kwijt. Zo bedankte 
Wolfs in een brief voor 'de plaatjes', hij bedoelde daar volgens mij de foto's 
mee die de familie hem had toegezonden. 
Soms moet je als buitenstaander raden waar het over gaat, zo schrijft Wolfs: 
"Hendrieka van het Liezenbos of ter Huurne heeft ons een matje gestuurd. Wees 
zo goed en doe haar de groeten van ons en bedank haar van ons. Hierbij inge
sloten vind u een dollar". Maar wat zou toch dat 'matje' zijn geweest, vroeg ik 
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mij af. De brieven van Wolfs zijn nog wel redelijk te lezen, maar die van Ebe-
ling zijn hier en daar een puzzel. Hij zal mogelijk hebben gedacht: "Ik schrieve 
't meugelek verkeerd, maor ze begriept mie wal in Eibarge". 
De brief van 16 november 1906 schreef B.H. Ebeling op voorbedrukt briefpa
pier van Ebelink Bros., kwekers en grossiers van Kalamazoo (bleek)selderij. 
Blijkbaar dreef Bernard het bedrijf samen met zijn oudste broer Hendrik, de 
naam van het bedrijf was Gebroeders Ebelink. Waarom Ebeling met een 'k' 
werd geschreven is mij niet bekend. Zijn brief van 8 maart 1907 werd 
geschreven op briefpapier van (bleek)selderij kwekerij "Bonanza Celery Co., 
Kalamazoo, Michigan". Voor de meesten onder ons heeft Bonanza een heel 
andere betekenis en denken we aan cowboys en Dikke Hoss. 

De Janiilie VVr>//s iii AniciiLci. Van links naai leclils. Albiechl Maiiiius Woljs {1847-
1922), Herman B. (1876-1881, William (1873-1954), Mary (1875-1963), (Gerrit) John 
(1880-1963), Hendrika Wolfs-Nijkamp (1846-1937). De foto dateert uit 1880 of 1881. 
Herman B. overleed in 1881 en John werd in 1880 geboren (foto: collectie G.Kluver.s). 

De inhoud 
Een vast aandeel in de brieven van Ebeling waren groeten aan en van bekenden. 
Naast vragen over en groeten aan de naaste familieleden, doet hij in zijn brief 
van 8 maart 1907: "... de groetenis aan Herman van Huuren en zijn vrouw. En 
de groeten van mij aan Steinkamp en de vrouw en kinderen en de groetenis aan 
Berend ter Weme en zijn huisgezin. En de groetenis van Koen Bouwers en zijn 
vrouw en van zijne kinderen." 
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In de andere brieven van Ebeling werden diverse namen van bekenden uit de 
hierboven genoemde brief herhaald en deed hij ook nog de groeten aan Herman 
te Hennepe en van neef Derk Niessink (de moeder van B H Ebeling was 
immers van Niessink) Wolfs daarentegen deed in zijn brieven alleen de groeten 
aan familieleden en verder aan niemand anders' 

Bezoeken 
Ook bezoeken van andere emigranten kwamen aan de orde, waarmee hun 
achterblijvers ook weer een plezier werd gedaan Wolfs schreef "Bij dezen 
laten wij u weten, dat Hermanus Nijkamp in goede welstand is aangekomen, en 
heeft ons alles zoo een van Eibergen verteld en dat hier u wel waart en dat u 
uitkeek naar een brief van ons ( ) Hermanus kwam hier 's middags aan en 
meteen de andere morgen ging hij met de jongens mee naar het werk Alles ging 
dus heel goed" 
Wekenlang was Nijkamp per boot en per trein onderweg geweest en dan, na éen 
nacht slapen, was hij met Wolfs en zijn zoons aan het werk gegaan in de bouw, 
'anpakken' was zijn devies "Christoffel Nijland was hier deze middag Bij hem 
is alles goed Veel nieuws kan ik niet meer schrijven in de hoop dat u allen deze 
brieven in gezondheid mogen ontvangen Als U H Nijland ziet doe hem de 
groeten van zijn broer en ook van ons " 

Tussen 1835 en 1880 zijn er negen Nijlands vanuit Eibergen naar Amerika 
geëmigreerd, twee van hen heetten Christoffel Aan een van hen en zijn gezin 
werd in Old Ni-js nr44 van juli 2002 door J J M Olminkhof reeds een verhaal 
gewijd Zijn jongste zoon was Albert G en deze trouwde met de oudste dochter 
van A M Wolfs, zij kregen twee dochters Hilda en Ruth Sommige bezoeken 
van oud Eibergenaren bleven dus niet zonder gevolgen 

Verder is aardig te weten, dat A M Wolfs en B H Ebeling bij elkaar en ook bij 
andere Eibergenaren in Amerika op bezoek gingen Ebeling schreef in zijn brief 
van 17 oktober 1913 "Den 17 september ben ik en derkneszen (Derk Niessink) 
en zijn vrouw na Kleverland (Cleveland) geweest voor 'plijzier', daar heb wij 
de bekenden opgezocht 
WIJ waren daar welkom bij Vrouw Nieszen, dat is Nijland die kent gij wel Wij 
hebben uw broeder en zijn vrouw ook nog gesproken, zij ziet er goed uit, ook uw 
broer ziet er goed gezond uit, hij werkt nog alle dag Hij zei Het huis zal nu wel 
klaar zijn van mijn zuster Hij zei dat hij aankomend jaar graag naar Nederland 
wouw om u een bezoek te brengen Geliefde als gij kunt stuur mij een portret 
van het nieuw huis 
Wij hebben Wouter Zilmehn (Simmelink) nog gesproken, hij is 86 jaar, hij kan 
nog goed lopen, daar zijn wij 14 dagen naar toe geweest in Kneverland (Cleve 
land), de reis alleen was 2 dagen heen en weer om " 
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Uit de brieven bleek ook dat in Amerika bekend was, dat Diena Olthof-Ebeling 
verhuisd was van Eibergen naar Sexbierum. Vanuit Friesland hield zij door mid
del van briefkaarten de familie in Amerika op de hoogte. Ebeling schreef: "Ik 
heb een postkaart van Diena Olthof vanuit Vriesland den 23sten januari ontvan
gen. Ik zie dat zij twee kinderen heeft en doe haar vooral de groetenis en aan 
haar huisgezin. Ik zal haar ook wel eens schrijven. Doe haar een portret, die 
kunt gij haar wel sturen ". 
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Godsvertrouwen 
Voor zowel Wolfs als Ebeling was het 
onbegrensde godsvertrouwen een vast 
onderdeel in hun brieven: "Ja mijne 
geliefde ik heb mijne verjaardag weer 
mociiten beleven den 19 januari. 75 ben 
ik nu gepasseerd en hoe lang mij de 
Heere nog zal sparen? Wij weten het 
niet, maar de Heere zegt in zijn woord: 
Bereid uw huis want wij gaan sterven, 
oud en jong en wees bereid dan kunnen 
wij heengaan en de Heere ontmoeten en 
de Heere zegt in zijn woord: Kom her
waarts, ik zal u ruste geven". 
"Wij zijn nu nog aan deze zijde, wij 
weten niet hoe lang nog en ook niet wie 
het eerste van ons zal zijn. Maar dat wij 
allen eenmaal het tijdelijke met het 
eeuwige zullen verwisselen is zeker en 
dat wij dan allen bereid moeten zijn. Dus 
laten wij elkaar dan troosten zo lang wij 
aan deze zijde gespaard worden ". 

Voor Ebeling was het blijkbaar niet voldoende om in zijn brieven kenbaar te 
maken, dat 'wij door des Heere Zeegen wel zijn', vandaar dat hij in vier van de 
zes brieven een gedicht of kerkelijk lied schreef. Van twee liederen/gedichten 
kon ik achterhalen waar ze vandaan kwamen. De ene was psalm 122 vers 3 uit 
de oude berijming en de andere gezang 217 vers 7 en 8 uit het Liedboek der 
Nederlands Hervormde Kerk van 1938. Hoe het kan dat Ebeling hieruit al in 
1915 kon citeren, is mij niet duidelijk geworden. 

Hendrika Wolfs-Nijkamp, Grandma 
Wolfs, circa 1906 (foto: collectie G. 
Klavers). 

Van de liederen, die ik niet kon thuisbrengen was het eerste couplet als volgt 
(daarna volgden nog vier coupletten): 

De Heer is waarlijk opgestaan 
Heij heeft voor ons den weg gebaand 

en met zijn lijden aan het kruis 
heeft boven nu een plaats bereid. 

Van een ander onbekend lied was het eerste couplet (er volgden nog acht): 
Hier is strijdperk van het leven 
Hier veel moeite, last en zorg. 

Kwelling waarvan 't hart zou beven 
Ware er geen schulden borg. 
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Van twee andere liederen lukte het mij ook niet te achterhalen waar Ebeling ze 
vandaan had Omdat ze mij deden denken aan Willem Sluiter, zocht ik in enkele 
bundels van hem, maar vond niets wat er op leek Ik herinnerde mij daarbij, dat 
Hendrik Odink in Kroniek en Volksmond van de Gelderse Achterhoek had 
geschreven ' in Kalamazoo (daar woonde Ebeling) werden de gedichten van 
Willem Sluiter opnieuw uitgegeven' Maar ook Arend Heideman, die een studie 
heeft gemaakt over het werk van Sluiter, kon me met verder helpen 

Ziekten en kwalen 
Het was vooral Wolfs die in zijn brieven steeds uitwijdde over zijn ziekten en 
kwalen, soms nam dat zelfs een derde van zijn brief in beslag "Ik moet u laten 
weten dat ik zelf niet kon schrijven, ik was ziek sinds Nieuwjaar en er was met 
veel uitzicht op herstel Maar de Heer heeft het wel gemaakt, hem ziJ de dank en 
de ere toegebracht voor al het goede aan ons bewezen 
Sedert drie weken kan ik nu weer lopen met een stok Maar ik kan ieder dag 
voelen dat ik sterker word Ik kan nu al een heel uur aan een stuk wandelen ". 

"Toen ik u de laatste keer schreef was ik goed aan het beteren en wij hoopten 
dat de ziekte voorbij was Maar de laatste dag van mei werd ik opnieuw aange
tast en werd weer gevaarlijk ziek Ik had drie zweren aan de lever en dat was 
zeer gevaarlijk En de dokter dacht zelf ook dat ik het met zou halen Maar de 
Heer heeft tot hier toe geholpen Vier of vijf maal was ik weer in de kerk Het i s 
anders nog met geheel genezen Ik was met sterk en moet zeer voorzichtig zijn 
als ik buig Zondag kreeg ik weer koorts, dat had ik in zeven weken met meer 
gehad En die koorts heb ik nog Deze week was ik tamelijk ziek, de meeste tijd 
moest ik liggen Vandaag gaat het wat beter Nu heb ik het aan de gal, volgens 
de dokter" 

"Toch hebben ze mij drie weken lang in leven gehouden met voeding van onder 
door de ingewanden Zo kunt u wel begrijpen, dat het een gevaarlijke ziekte 
was Maar de Heer heeft de middelen gezegend en ik voel me goed, het eten 
smaakt goed en de krachten nemen iedere dag toe" 

Kinderen 
In mijn verhaal over Wolfs in Amerika in Old Ni-js nr 59 waren de kinderen van 
Albrecht Marinus Wolfs al aan de orde gekomen en van Diena Olthof-Ebehng 
was inmiddels bekend, dat ze twee kinderen had, Liebe (typisch Fries) en Lina 
Maar had B H Ebeling ook nageslacht*^ In zijn brief van 8 maart 1907 schreef 
hij heel uitgebreid de stand van zaken "Mijn zoon Jan heeft een zoont/e van 
ruim drie jaar en die is al zeven week ziek Hij heeft drie kinderen, het oudste is 
bijna II jaar En de ziekelijke is ruim drie jaar en het jongste 16 maanden en 
mijn oudste zoon, die bij mij in huis is, heeft 2 kinderen een dochter van bijna 6 
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D e familie Wolfs in 1903. Achterste rij: John, Mary, William, Harry; voorste rij: Diena, 
vader Albrecht Martinus, moeder Hendrika Wolfs-Nijkamp (folo: collectie G. Kluvers). 

jaar en een jongetje van 2 jaar en bij mijn oudste dochter zijn nog geen 
kinderen en Jakoba mijn jongste dochter is nog jong. Hendrik mijn jongste zoon 
is ook nog jong, hij is bloemmenies (bloemist) hij doet heel goed. Vredrik is 
voor plezier naar mijn zoon en naar mijn dochter Joan(na)". 

Hoe zijn gezinssamenstelling precies was is niet helemaal duidelijk geworden, 
waarschijnlijk had hij vijf kinderen, drie zoons: Frederik (twee kinderen), Jan 
(drie kinderen) en Hendrik (bloemist) en twee dochters Johanna (de oudste) en 
Jacoba. Of er van hen nog nazaten in leven zijn is mij niet bekend. 
In zijn brief van 16 november 1906 meldde Ebeling het overlijden van Willem 
Ebeling, de zoon van zijn oudste broer, die toen bijna 42 jaar oud was. Zijn 
weduwe bleef achter met vier dochters, twee van hen worden met name 
genoemd: Enni (Annie) en Minni. 

Vrouw Ebeling 
In verschillende brieven schreef Ebeling over een 'vrouw Ebeling', die blijkbaar 
ook in Kalamazoo woonde: "Hier is alles nog hij het oude. Vrouw Ebelink die 
houdt zich nog al heel goed, maar ze loopt heel slecht sinds vorige maand. Want 
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zij is 81 jaar, ze heeft nog 2 dochters in huis die het werk doen. Ik doe vooral de 
groeten van haar en van de kinderen. Uw vader die kent vrouw Ebelink wel, die 
was ook in Eibergen met mij in 1895. Doe de groetenis van haar aan groot
moeder en het huisgezin." 

De weduwe van Hendrik Johan Ebeling werd volgens deze brieven 'vrouw 
Ebeling' genoemd, ondanks het feit dat zij de schoonzuster van de schrijver was. 
Volgens deze brief uit 1915 was ze in 1895 met B.H. Ebeling teruggeweest in 
Eibergen. In Old Ni-js nr.2 (1986) werd al een brief van F.J. Boevink aange
haald, waarin deze gedetailleerd het bezit van Hendrik J. Ebeling beschreef. Hij 
deed dit op verzoek van broer Gerrit Ebeling uit Eibergen, die blijkbaar wel 
eens wilde weten of het allemaal klopte wat zijn broer schreef. Over zijn broer 
Hendrik schreef Ebeling niets in zijn brieven, deze zal toen al wel overleden zijn 
geweest. 

Stopnaalden 
De vrouw van A.M. Wolfs had waarschijnlijk te weinig stopnaalden mee
genomen en in heel Cleveland waren ze blijkbaar niet te koop of niet goed 

Hel oude taje de Uiidehoom van Williehn Lheltng aan de Kerkstraat. Naast hem staan 
zijn echtgenote Aleida Johanna Hagens en zijn moeder Reintjen Wolfs. De foto dateert 
van voor 1915, want toen is het pand afgebroken (foto: collectie W.J. Ebeling). 
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genoeg. In ieder geval schreef Wolfs: "Diena, als u nu weer schrijft, wees dan 
zo goed en doe een stopnaald in de brief. U kunt die wel in den brief steken, 
zodat hij niet verloren gaat. Uw tante wilde graag een hollandse stopnaald, 
Hermanus had ze vergeten. (...). Zend nog een paar stopnaalden als u er aan 
denkt. (...). Uw vorige brief hebben wij ook ontvangen en nog bedankt voor de 
portretten en de stopnaalden. Alles is goed over gekomen ". 
In de daarop volgende brieven wordt er niet meer over stopnaalden gesproken, 
de Eibergse stopnaalden waren blijkbaar onverslijtbaar! 

Eerste Wereldoorlog 
Vanaf 1914 komt in enkele brieven ook de Eerste Wereldoorlog aan de orde. Op 
18 oktober 1914 schrijft Ebeling: "Ik kon mij niet begrijpen dat er niet een brief 
uit Eibergen kwam. Ja wel, daar kwam een brief van Johanna Steinkamp. Ik was 
blij te horen hoe het zoo gaat. Den lOden oktober heb ik de brief ontvangen, net 
op de dag dat Duitsland Antwerpen heeft ingenomen. De Belgen die moeten veel 
leiden. Ik heb gezien dat het u allen wel gaat. Ik dacht dat Willem Ebeling in 
dienst was, dat is toch niet zoo. Wij krijgen alle dagen de krant en lezen hoe het 
zoo gaat in de wereld, in Nederland is nog geen oorlog, maar veel werkzaamhe-

. . . Diena, als u nu weei se hii/jl, . . . en doe een stopnaald in de brief. . . 
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den liggen daar stil. Velen lijden armoe en de winter staat voor de deur, maar de 
Heere kan uitkomst geven. 
Hoe gaat het in Eibergen, werken de fabrieken nog goed door? De omstan
digheden zijn in Nederland niet best. Daar lees ik zoo veel over in de krant en in 
de grote steden is het slimst". 
"... Z.OO de berichten zeggen, komt hier een zware tijd door de oorlog, daar zal 
ik niet zeer veel over schrijven, het wordt vooral niet beter. Ik denk de Duitsers 
zullen overwinnen, zij gaan nu toch vooruit. En hoe het verder zal gaan kunnen 
wij nog niet zeggen ". 

Het is een verademing om de foutloze brief van Diena Olthof te lezen. In haar 
brief van 24 november 1917 heeft zij weer heel andere ervaringen over de oor
log: "Hier zijn met die storm heel wat mijnen komen aandrijven. Haast gaat er 
geen dag voorbij of ze laten er een springen en dan schudden de ramen. Laatst 
was het zoo erg, dat de gordijntjes hier voor het raam wegvielen. Ik stond net te 
strijken en schrok er voorgoed van. Het omhulsel van een mijn staat hier bij het 
gemeentehuis, het bent nog al aardige groote dingen." 
"Morgen wordt hier een vat wijn verkocht op de Secretarie (gemerkt "Grand de 
Bourgogne") 180 liter, als ge zin hebt kom maar even over, het is aangespoeld". 

De Amerikaanse maatschappij 
Ebeling schreef hier en daar hoe het met de Amerikaanse conjunctuur ging, hij 
was goed op de hoogte van wat er in Amerika en de wereld speelde: "Alles is 
hier nog al duur, ook de brandstoffen zijn heel duur, maar de weite (tarwe) is 
goedkoop, er gaal veel vlouwermeel naar zienna (China), daar is hongersnood, 
dat zult gij ook wel weten." 
"Alles groeit hard en toch is bijna alles duur, behalve de aardappels, er zijn er 
zoo veel gegroeid, dat ze heel goedkoop zijn op het ogenblik en het hooi is ook 
niet duur. En er is hier in Amerika veel weite (tarwe) in overvloed gegroeid en 
toch is z.e duur. Maar dat komt, omdat er veel weg gaat naar Europa en andere 
landen. De boeren doen het heel goed, die verdienen veel geld met vlees en de 
eerpel (aardappels) zijn ook duur en alles zoo naar rato. De brandstoffen zijn 
hier ook heel duur." 
"Hier zijn ze allen wel en de werkzaamheden zijn goed en we krijgen een goed 
loon. Ook de vreuten (vruchten) en de gewassen zijn nog heel goed en de tar
weoogst is rijk en late aardappelen zijn er in overvloed. Daarom is dit land dit 
jaar gezegend." 

Ten slotte 
Door deze brieven, die inmiddels meer dan honderd jaar oud zijn, krijgen we 
enigszins zicht op hoe deze landverhuizers leefden en wat hen bezighield. De 
brieven vertellen ons niet alleen over het wel en wee van deze families, maar 
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geven ons ook een indruk van wat er zoal begin 1900 in Amerika aan de hand 
was. Verder valt op, dat Diena Olthof in Sexbierum een veel gemakkelijker en 
zorgelozer leven had dan de families 'aover den groten plas'. In haar brief van 
24 november 1917 feliciteerde zij haar broer Wilhelm Ebelmg en zijn vrouw 
Leida met hun 12 Vi jarige bruiloft en deelde hen mee, dat het reizen in de win
ter te koud was voor de kinderen in de onverwarmde treinen, maar dat ze wel in 
de zomer zouden komen. En vooral dat laatste hadden de Amerika-gangers ook 
heel graag gewild! 

Arnhem, december 2010 Gerrit Kluvers 

Auteur 
Gerrit Kluvers is nazaat van de familie Wolfs, die woonde aan de Grotestraat in Eiber
gen. Hij is geïnteresseerd in het doen en laten van de leden van deze familie in het 
verleden. 

Naschrift 
In Old Ni-js nrs 2 tot en met 5 werd al over brieven van landverhuizers geschreven In Old Ni-js 
nr4 schreef de redactie in een commentaar " .ervan oveitmgd te zijn, dat er in Eihergen fami
lies zouden zijn, die nog beschikten over correspondentie met geëmigreerde familieleden " Boven
staand verhaal heeft aangetoond, dat de redactie toen gelijk had, maar ik ben wel heel benieuwd of 
er inmiddels nog meer brieven van landverhuizers boven water zijn gekomen Indien dat het geval 
IS, ben ik graag bereid wat speurwerk te verrichten om zo tot een verhaal voor Old Ni-js te komen 

Bronnen 
Herman Schepers en zijn persoonlijk aichief 
Ebelmg archief 
Gelders Archief Arnhem 
Dutch Emigration Records 1835-1880, Robert P Swierenga 
Genlias en andere genealogische websites op internet 
www.wikipedia nl 

http://www.wikipedia
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Je Eibergse roots vergeet je nooit 

Eibergen in de jaren dertig 
Eibergen, begin jaren dertig van de vorige eeuw. Een kleine gemeenschap waar 
praktisch iedereen elkaar kende en groette; je wist van iedereen waar hij woonde 
en werkte. De Burgemeester Wilhelmweg was nog niet aangelegd. Al het 
(weinige) verkeer vanuit Groenlo kwam binnen via de weg die nu J.W. Hage-
manstraat heet. Aan deze straat, op de hoek van de Prins Bernhardstraat in het 
witte huis, heb ik van 1928 tot 1937 mijn prille jeugd doorgebracht (zie ook Old 
Ni-jsnr.68,pp.44-56). 
Mijn vader was melkventer bij de Coöperatieve Zuivelfabriek. Zijn collega's 
waren de bij oudere Eibergenaren bekende Jan de Groot, Jan Mol, Marinus 
Meddeler en Herman Markerink. In de beginjaren dertig gingen zij het dorp 
rond met een handkar met zware melkbussen, later met een bakfiets en nog weer 
veel later met een elektrische wagen. Als bijverdienste verzorgde mijn vader bij 
het ziekenhuisje aan de Hagemanstraat de tuin en de centrale verwarming. 

De Eihergse inelkventeis rond 1948. Van links naar rechts: Jan Mol, Willem Weekhout, 
Jan de Groot, Herman Markerink, Jan Bloemendaal (foto: collectie H.J.W. Weekhout). 

Onze naaste buurman was dokter Strumphler. Zijn zoon Koen (de latere dokter) 
en ik waren leeftijd- en klasgenoten op de openbare lagere school aan de Huen-
derstraat. Klasgenoten van ons waren onder anderen Johan Pelle, Frits Heijink, 
Appie Hartink, Jan Kroneman, Hannie Heersink, Bertus Forkink, Alie Pasman 
en Dinie Bollen. Hoofd van de school was meester Danker en onderwijzers 
waren de meesters Lenselink, Kuperus en de jufs Heetbrink (Ie klas), Engels-
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man en Jansen. Als stagiair werkte er nog een tijdje meester Herschel, die later 
in een concentratiekamp is omgekomen. 

Hoepelen, tollen en zwemmen 
Dokter Strumphler was destijds een van de weinige autobezitters in Eibergen. Ik 
denk niet dat er toen meer dan tien auto's in het dorp waren. De dokter had een 
zwarte T-Ford (bouwjaar circa 1930). Als de dokter op ziekenbezoek ging, 
mochten Koen en ik vaak mee op de achterbank. Toen Koen en ik een jaar of 
vier waren gingen we naar de 'bewaarschole' in de Grotestraat, waar juffrouw Te 
Riet-van Os de scepter zwaaide. Als medescholieren herinner ik me nog Dinie 
Burgers, Freek Rietman, Alie Pasman, Empy Bartelink en Henny Boesveld. 
Hoe gek het ook klinkt, ik herinner mij een liedje dat wij als vijfjarigen op het 
schoolplein onder de hoge boom zongen. De tekst luidde: 'Olde Jente zat in de 
tente en olde Mine mos op de trommel slaon'. Ik vraag me nu af of dit betrek-

Er was in die jaren zo weinig ver
keer dat we op straat konden hoepe
len, tollen en andere spelletjes 
doen. Bij groenteboer Rietman kon 
je op zondag voor één cent een 
dropje of een ander snoepje kopen. 
Een ijssalon was er niet. Needenaar 
Klein Burink kwam 's zomers met 
een door een paard getrokken 
ijswagentje naar Eibergen. De ijsjes 
kostten één, drie of vijf cent. Later 
vestigde zich George Zuidinga met 
een ijs- en snackbar in het pand van 
Arink (nu garage Grooters). 

Gingen we eerst wel eens zwemmen in de Berkel 'biej 'n Jöddenbulte' weinig 
later kreeg Eibergen een zwembad bij de Mallumse molen; badmeester was Dolf 
Hietbrink. De kermis vond vroeger plaats op de Zwikkeiaarsweide, toen een 
modderig stuk grond. Het busvervoer werd verzorgd door de Gelderse Tramwe
gen (GTW). Aan boord was een geüniformeerde conductrice, die de kaartjes 
verkocht. Een avondretour naar Haaksbergen kostte vijftig cent. 
In de jaren 1940/1945 zat ik met onder anderen Albert Abbink (van de kolen-
boer), Jan Bats (van het café), Elias Wabeke (zijn vader was politieman), Apple 
van Galen, Willy van den Berg, Gerrit Lammers (hij woonde in de voormalige 
sigarenfabriek aan de Parallelweg) en Marietje Smeijer op de ULO in Neede; in 
Eibergen was zo'n school niet. 

king kan hebben op een soldatenbordeel. 

Het ouderlijk huis van llcnnan Weekhout 
aan de toenmalige Groenlosestraat. Aan de 
rechterkant ligt de Prins Bernhardstraat 
(foto: collectie J. Baake). 
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In 1948 vierde de Eibergse Boys het dertigjarig bestaan. Herman Weekhout is te vinden 
op de onderste rij, zesde van links (foto: collectie HJ.W. Weekhout). 

Clubje uit de Achterhoek 
In 1937 verhuisden we naar de Thorbeckestraat (op 'n Bouw). Voor ons huis lag 
destijds de 'gemeenteweide' (tussen de Prins Bemhardstraat en de Huender-
straat). Daar heb ik voetballen geleerd. In 1940 vroeg Bernhard Himmelberg 
(secretaris van de Eibergse Boys) of ik lid wilde worden en op 16-jarige leeftijd 
maakte ik mijn debuut in het eerste elftal. Onze club had goede contacten met 
de voetbalclub Watergraafsmeer uit Amsterdam. 

Tijdens de Hongerwinter van 1944 werden leden van die club vanuit Eibergen 
voorzien van etenswaren en distributiebonnen. Als 'tegenprestatie' werd ons 
eerste elftal in september 1945 uitgenodigd voor een weekendje Amsterdam. We 
reden met een oude legertruck van expediteur Johan Wassink (Huenderstraat) 
naar vliegveld Twenthe. Daar gingen we aan boord van een oude leger-Dakota 
(DC 3). Wat toen nog kon: de piloot was zo vriendelijk om van zijn 
vluchtschema af te wijken en een rondje laag boven Eibergen te vliegen. In 
Amsterdam verloren we een wedstrijd tegen een team van Watergraafsmeer, 
destijds tweede klassers amateurs, 's Avonds bezochten we een spetterende 
revue in het bekende Tuschinski-theater. We keken onze ogen uit, want door de 
oorlog waren we nog nooit ergens geweest, behalve dan in Duitsland als dwang
arbeider aan het eind van de oorlog. Een jaar later, in september 1946, gingen 
we op bezoek bij de Haagse club Celeritas, die in de oorlog ook van het nodige 
was voorzien door Eibergen. Op dit toernooi speelden we met 1-1 gelijk tegen 
de A-junioren van Ajax. Iedereen was stomverbaasd dat zo'n clubje uit de 
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Achterhoek toch zoveel in z'n maïs had en we werden sportief door de tegen
stander gefeliciteerd Het is helaas met meer te achterhalen, maar het is zeer 
waarschijnlijk dat ik als midhalf tegen de latere bondscoach Rinus Michels heb 
gespeeld, die destijds midvoor was bij Ajax 

Werken in Duitsland 
Eind 1944 werden naar ik meen zo'n negenhondeid Eibergse mannen en jongens 
verplicht te werk gesteld in Duitsland Ik kwam in Vreden terecht m de zoge 
heten Sechs Klassen Schule, bij de kerk Cirta vijf kilometer buiten Vreden 
richting Ahaus moesten we een tankgracht graven We saboteerden de zaak 
behoorlijk, dus het schoot met op We sliepen op een dikke laag stro, die in het 
lokaal op de grond was gelegd Met zoveel jonge en oudere Eibergenaren was 
het natuurlijk ook lachen geblazen en eén voorval staat me nog helder voor de 
geest Een met met name genoemde doipsgenoot had nogal last van flatulentie 
(windeligheid) Als hij het voelde aankomen, zei hij "Jongens, snel, het is 
zover "HIJ ging dan ruggelmgs met zijn benen omhoog op het stro liggen en 
iemand hield een brandende lucifer in de turbulentie, wat een prachtige 
steekvlam tot gevolg had 
Begin 1945 kregen we bericht dat we binnen moesten blijven om de volgende 
dag naai het Ruhrgebied te worden vervoerd om daar opruimwerkzaamheden na 
de geallieerde bombardementen te verrichten Om vluchtpogingen te verhin
deren waren er gewapende schildwachten, maar toch zijn wij met vier man 
ontsnapt Toen de schildwacht om de hoek verdwenen was, zijn we uit een raam 
op de eerste verdieping in een dikke hoop sneeuw gesprongen Na een 
nachtelijke voettocht waren we via Meddo en de Holterhoek de volgende mor 
gen terug in Eibergen Mijn medevluchters waren Henny Veldink (van de fiet
senmaker), Wim Markennk (ik dacht van de bank aan de Grotestraat) en Gerrit 
ter Maat (Hupselseweg) 

In de dertiger jaren van de vorige eeuw kon je vanuit Eibergen met de trein naar 
Groenlo-Winters wijk en naar Neede-Haaksbergen-Enschede Een kolossale 
zwarte locomotief trok, steeds stoom blazend en af en toe een felle fluittoon, die 
kilometers ver was te horen, dooi het mooie Achterhoekse en Twentse land 
Een soort communicatiemiddel was dorpsomroeper Wonnink, die op zijn fiets 
de aandacht trok voor zijn boodschap met een luide bel Ik herinner mij 
"Hedenmiddag om twee uur komt Cornells Edelenbos (Haaksbergen) met verse 
vis op d'n Hagen kranten meebrengen om in te pakken" Hij had een hele 
duidelijke stem, die in de hele straat was te hoien 
In die tijd hoefde je je fiets met op slot te doen, niemand haalde het in z'n hoofd 
er met jouw karretje vandoor te gaan En zo hoefde je ook de deur met op slot te 
doen, inbraken kwamen praktisch met voor Politieagenten waren Kammeijer, 
Wabeke, Mom en Dik 
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In 1947 voerden de Eibergenaren, die in de oorlog moesten spitten in Vreden, de revue 
'Teumig gaon en struken braon' op. Tweede rij van boven, tweede van rechts -tussen de 
twee geüniformeerde acteurs- Herman Weekhout (foto: collectie HJ.W. Weekhout). 

De na-oorlogse jaren 
Een enkeling had centrale verwarming. De kachel in de kamer en het fornuis in 
de keuken werden gestookt met nootjes 4 en eierkolen. De kolenboer bracht de 
zware zakken van 1 mud kolen aan huis. Telefoon hadden alleen zakenlui en 
notabelen. Had iemand in de buurt telefoon, dan was deze meestal ook wel 
genegen berichten van buurtgenoten door te geven en te ontvangen. Supermark
ten waren er niet. Bij de kruidenier werd elk pond suiker afgewogen en in een 
zak geschept. Voorverpakte artikelen waren er nog nauwelijks. Veel mensen 
hadden wel een radio, die nogal wat ruis kende. Toen ik later in Winterswijk 
woonde hadden we 'radiodistributie'. Je had een klein kastje thuis met een knop 
waarmee je vijf zenders kon instellen, die je kon ontvangen via een zender in 
het postkantoor. 
De wasmachine bevond zich nog in een pril stadium van ontwikkeling. 
Maandag was de traditionele wasdag. Meestal werd de was op het fornuis in een 
grote ketel gekookt; daarna werd elk stuk wasgoed in een teil op een wasbord of 
een houten plank met een harde borstel bewerkt. 
Douches waren er nog nauwelijks. Op zaterdag ging je in bad, dat wil zeggen: 
keukendeur op slot, gordijnen dicht en zittend in een grote teil spoelde je het 
vuil van een week van je af. Na een voetbalwedstrijd waste je je in een klein 
bakje koud water en je onderbroek hield je aan. 
Vrijetijdskleding bestond nog niet. Je had een zondags pak, dat je ook aantrok 
als je naar de dokter moest. Er werd van maandagmorgen tot zaterdagmiddag 
gewerkt en vakantiedagen waren er niet of nauwelijks. Buitenlandse reizen 
waren alleen weggelegd voor meer draagkrachtigen. 
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Lijkkoets lond 1965. De koelsiei is i\iji-nliuis van de Woesienes (foto: colleclie museum 
de Scheper). 

Begrafenisstoeten met auto's waren er niet. Elke uitvaart gebeurde met een 
zwarte lijkkoets met ervoor een paar zwarte paarden. Tegenwoordig zie je het 
niet meer zo vaak, maar vroeger stond je stil en nam je je pet af als er een 
begrafenisstoet voorbijkwam. Televisie kwam pas in de jaren vijftig. Er stond 
een grote antenne op het dak en daarmee kon je twee zenders ontvangen: Neder
land 1 en Duitsland 1. 
In Eibergen had destijds de heer P.C.H. Muller het zogeheten Instituut Pitman 
aan de J.W. Hagemanstraat. Daar heb ik typen en handelscorrespondentie 
geleerd. 
In die na-oorlogse jaren kwam ook de eerste bioscoop, gerund door Johan 
Leussenkamp en Reind Veldink. In zaal Kroneman werden de caféstoeltjes in 
rijen gezet en de voorstelling kon beginnen. De muziekvereniging Excelsior 
voerde in die jaren een aantal keren de Excelsior Revue uit. We genoten van het 
komische duo Herman Schuurman en Eit Timmermans en van de zang van Ben 
Sanders en Riekie Boeijink. Ook werden er regelmatig dansavonden gehouden 
met muziek van bekende orkesten als de Moodchers, Zwarte Jan en Strijke 
Schepel uit Winterswijk. Het werd 'dubbeltjesdansen' genoemd, omdat je bij 
elke danspauze een dubbeltje moest betalen. 

Tussen Eibergen en Neede bestond destijds nogal wat rivaliteit; niet alleen bij 
voetbalwedstrijden, maar ook bij het klootschieten. Wij daagden de Needenaren 
uit en zongen dan: 'Twee schötte en ne bollen en Nee den kon 't neet hollen, 
twee schötte en ne trad en Nee den lag op 't gat'. Dat werd ons natuurlijk niet in 
dank afgenomen. 
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Op patrouille in de omge
ving van de vulkaan Wilis. 
De dorst wordt gelest met 
klappermelk. Links vooraan 
met de hoed Herman Week-
hout. Oost-Java, 1949. (foto: 
collectie H.J.W. Weekhout). 

Nederlands Oost-Indië 
Van 1946 tot 1952 werkte ik op het gemeentehuis in Eibergen. Collega's waren 
onder anderen Ferdinand de Leeuw (die ook huwelijken voltrok), Jan Hietbrink, 
Van Wanrooy en Nico Zeeman. Hietbrink was gemeentearchitect. We noemde 
hem Sally, al zou ik niet weten hoe hij aan die naam kwam. Burgemeester was 
Van Wensen, secretaris Hospers en gemeenteontvanger Wijlen. Gemeente
opzichter Stomps woonde met zijn gezin op de bovenste verdieping van het 
gemeentehuis. Bekende dorpsfiguren waren onder anderen Totterus (lompen
handelaar), Johan Prins en Bernhard Ledeboer (pianist). Verder Hendrika Meij-
erink-Lammertink, beter bekend als Polderdieke. Ze woonde in de Holterhoek 
en kwam met een kinderwagen langs de deuren venten met elastiek, garen en 
dergelijke. Dicht bij ons huis maakte ze vaak een sanitaire stop. Aan de kant van 
de weg tilde ze haar wijde rokken op en dan zagen wij, jochies van een jaar of 
vijf, een dampend plasje op straat. 
In de jaren 1948-1950 was ik infanterist in Nederlands Oost-Indië, veelal op 
buitenposten op Oost-Java, het gebied van de kali Brantas, de kali Solo en de 
vulkaan Wilis. Zonder er verder over uit te wijden, komt het erop neer dat we 
daar in een smerige guerilla-oorlog moesten zien te overleven. Deze strijd heeft 
aan ruim 6200 Nederlandse militairen het leven gekost, dat is gemiddeld vier 
per dag. Het waren spannende tijden voor het thuisfront. Overigens zijn aan 
Indonesische zijde zo'n 180.000 strijders gesneuveld. 

Na mijn demobilisatie speelde ik nog een tijd voetbal in het eerste elftal van 
Eibergse Boys, uitkomend in de derde klasse KNVB. Van mijn teamgenoten, 
van wie er inmiddels al veel zijn overleden, noem ik Andries en Tony Izaks, 
Appie Meilink uit Rekken, Frans Theuns, Henk Wansink, Graads Woeltjes, Ger-
rit Schuurman, Henk Penterman, Freek Schaperclaus en Benny Heijink. Elf
talleider was Henk Scholten, de schoenmaker. 
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Herman en Diny Weekhout-
Reimelink hij hun 50-jarig 
huwelijk in 2004 (foto: col
lectie HJ.W. Weekhout). 

Ingeburgerd in Winterswijk 
In 1952 kon ik mijn positie verbeteren met een baan in Winterswijk op de afde
ling Bevolking, Burgerlijke Stand en Nationaliteitsrecht, een hele mondvol. Ik 
mocht ook huwelijken voltrekken en dat heb ik zo'n achthonderd keer gedaan. 
Ik hoop dat de paren gelukkig zijn geworden, hoewel de statistieken niet zo 
positief zijn. 

In 1954 ben ik getrouwd met Diny Reimelink uit Haaksbergen, maar geboren op 
de inmiddels gerestaureerde boerderij Reimelink (Estinea) aan de Nieuwstraat. 
We hebben drie kinderen en acht kleinkinderen en zijn in de loop der jaren na
tuurlijk ingeburgerd in Winterswijk, maar onze roots liggen in Eibergen. 
Mijn hobby's waren jarenlang hardlopen en ik heb een aantal marathons 
gelopen, onder anderen samen met Gerrit Kluivers van sportcentrum de Voshaar. 
In Winterswijk kom ik nog wel eens oud-Eibergenaren tegen, onder wie Fieke 
Strengers van de bakker, Wim te Riet (kapper), Aleid Wansing (slager), Atie van 
Middelkoop (van de Hondevoort) en Gerrit Korten (oet 'n Es). Met een 
hartelijke groet uit Winterswijk. 

Winterswijk, februari 2011 Herman Weekhout 
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Boeken uitgegeven door de Historische Kring Eibergen en nog leverbaar 
(augustus 2011) 

E H Wesselink (red ), Hendrik Odink 1889 1973 Folklore en Vroomheid in 
Berkellund, 1989 € 5,00 

EH Wesselink Kom vanuvondmet verhalen Eibergen in oorlogstijd 
deel 1 De Jodenvei volging \99Q €12,00 
deel 2 De moed der muchtelozen 1992 €14,00 
deel 3 Hoe de ooi log is verdwenen, 1995 €15,00 

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

B H M te Vaarwerk e a (red). Boerenwerk Honderd jaar Afdeling Eihergen 
vun de Geldersche Maatschappij vun Lundbouw 1895 1995 1995 € 7,00 

LA van Dijk ties kan liejn Honderd jaar ijspret in Eibergen 1898 1998 
1998 € 5,00 

W Odink, e a (led ) De Hotter Verzamelde gedichten van G Odink 
1916 1978 1999 € 7,00 

E H Wesselink, Geschiedenis van de Oude St Mattheus \an Eibergen 
1500 2000, 2000 € 14,00 
(+ gratis H Odink (bewerking E H Wesselink), Kostgant^ers van onze 
Lieve Heer Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eibergen 1984) 

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

EH Wessselink & G B Mddrse, Boerderij-en veldnamen in Eibergen 2004 €20,00 

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

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

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

L A van Dijk, Het boek van Hupscl Geschiedenis van een Eibergse 
buurtschap 2010 (te koop m de boekhandel, bij de VVV in Eibergen en 
restaurant De Keet in Hupsel) € 20,00 
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Old Ni-js losse nummers 1 t/m 49 (aantal nummers uitverkocht) € 4,00 
50 t/m 69 € 5,00 

Overige publicaties aan te schaffen via de HKE 
Joop Brens, Ut maeken van Roderlo, 1982 € 2,50 
E.H. Wesselink, Tien man en tachtig gulden: CNS, 1985 € 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. 

I 
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Historische Kring Eibergen - Bestelbiljet boeken 

Te sturen aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen (tel.: 0545-
472517). 
Ik heb belangstelling voor de volgende uitgave(n) uit de lijst, vermeld in deze Old Ni-js: 

Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Handtekening 

Historische Kring Eibergen - Ledenwerfactie 

Te sturen 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 Boerenwerk, B.H.M, te Vaarwerk, e.a. (red.) of 
O Oud Rekken in beeld, J. Baake (red.) 
* Doorhalen de naam van het boek, dat niet wordt gekozen. 

Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Welkomstattentie nieuw lid: In de haan van de windhoos. De Stormramp van 1 juni 1927 
in de gemeente Eihergen, B.H.M, te Vaarwerk, e.a. (red.). 



Drukkerij IVIaarse bv 




