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Van de redactie 
Deze keer ontvangt u een dikker nummer dan u gewend bent Dat heeft een 
reden Oud-Eibergenaar Jan Wabeke, werkzaam bij het Gelders Genootschap, 
heeft op verzoek het blad Old Ni-js eens kritisch bekeken Aan de hand van zijn 
bevindingen willen wij nu wat tijd nemen om ons te bezinnen op de kwaliteit 
ervan Daarom presenteren we u een dikker exemplaar en laten de uitgave van 
het julinummer vervallen In september volgt nummer 72 

In het colofon zult u de naam van Hennie Wesselink voortaan missen Hij heeft 
besloten de redactie vaarwel te zeggen omdat hij fysiek steeds brozer wordt 
Daarmee is de redactie wel erg klein gewoiden We doen dan ook een beroep op 
u om eens te bezien of deelname aan onze redactie 'iets voor u is' Zie onze 
oproep op het inlegvel 

In onze bestuursmededelingen stellen wij u voor aan Mark Geldeiblom Hij 
heeft met ons redactielid Peter Rutgers de website ontworpen Als u daar wel 
eens kijkt, dan weet u dat zij er iets heel moois van hebben gemaakt Via die 
mededelingen informeren wij u ook over de excursie naar het Geldmuseum, de 
ledenvergadering, de herbouw van De Jappe en de cursus Archeologie Onze 
vertegenwoordiger in de Ertgoedtommissie van Berkelland - Ton Esman laat u 
m een verslag weten welke Eibergse zaken recent in die commissie speelden 

Als vertrouwde rubrieken treft u weer aan Museumnieuws, Ons zoekplaatje en 
Monument' Waarom dattan'' In die laatste, nog jonge, rubriek over verrassen
de monumenten gaat het nu over twee elektnciteitsgebouwtjes 

Via het inlegvel wordt u ook uitgenodigd mee te denken over het samenstellen 
van een Canon van Eibergen In het gelijknamige artikel in deze Old Ni js ver
telt Peter Rutgers uitvoeriger over inhoud en vorm van een Eibergse canon 

Eerder plaatsten wij artikelen over Eibergse burgemeesters de beide Smitsen, 
Valeton en Hermsen Deze keer treft u een verhaal aan over burgemeester Van 
Wensen, hier werkzaam van 1947 tot 1964 Zo kort na de oorlog, met de makke
lijkste tijd om aan een gemeente leiding te geven De kinderen Van Wensen 
groeiden op in Eibergen en zoon Ruud vertelt nu hoe hij die tijd heeft ervaren 
HIJ haalt daarbij herinneringen op aan zijn vader 

Na een verhaal van Frits Bentsink over zijn oom Gemt vertelt de bij u bekende 
auteur Henk ter Agter deze keer over hoe het weesmeisje Jacoba Berenschot de 
stammoeder werd van diverse generaties Horstman 

Al met al staat ook dit exemplaar van Old Ni-js ongetwijfeld weer garant voor 
een paar fijne uurtjes in de Eibergse historie We wensen u ei veel plezier mee 
en wilt u reageren'' Graag' 
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Bestuursmededelingen 

Even voorstellen 
"De redactie van Old Ni-js heeft mij gevraagd me even voor te stellen. Ik ben 
Mark Gelderblom en ik ben veertig jaar oud. Eind jaren tachtig heb ik een twee
tal jaren Technische Computerkunde gestudeerd aan de MTS in Hengelo. Ik 
kwam er achter dat ik dat niet leuk genoeg vond om hele dagen te gaan doen. 
Via vakantiewerk ben ik in het westen van het land in de zorg voor verstandelijk 
gehandicapten terechtgekomen. Daar heb ik een tiental jaren gewerkt en een 
opleiding gevolgd tot verpleegkundige. De Achterhoek ging toch weer trekken 
en in 2000 ben ik terugverhuisd naar Eibergen. Sindsdien werk ik als sociothera-
peut in de forensische psychiatrie in Rekken. In geschiedenis ben ik erg geïnte
resseerd en een kleine drie jaar geleden ben ik lid geworden van de Historische 
Kring Eibergen. Daarbij heb ik aangegeven ook wel hand- en spandiensten te 
willen verrichten. Een paar maanden later ben ik benaderd of ik bereid was de 
toen net nieuwe website te beheren. Aangezien ik mij hobbymatig in computers 
en internet ben blijven verdiepen, was dit een klus die mij wel paste. Als beheer
der van de website werk ik vooral veel samen met Peter Rutgers. Dat is leuk en 
volgens mij hebben we samen een prima website neergezet, die zich nog steeds 
blijft ontwikkelen." 

Excursie naar Geldmuseum in Utrecht 
Onze jaarlijkse excursie hebben we deze keer op de kalender gezet voor woens
dag 23 mei. De reis gaat naar het Geldmuseum in Utrecht, gehuisvest in het sta

tige Muntgebouw van de 
Koninklijke Nederlandse Munt 
aan de Leidseweg. Aardige 
samenloop van omstandigheden 
is dat het in 2012 precies tien 
jaar geleden is dat de euro werd 
geïntroduceerd in (een deel van) 
Europa. Voor 1807 hadden bijna 
alle provincies en daarnaast ook 
nog een aantal belangrijke han
delssteden een eigen munthuis. 
De bekendste stonden in Utrecht 
en Dordrecht en nadat Dordrecht 
eruit geconcurreerd was en het 
beoogde munthuis in de kooplie
denstad Amsterdam niet verder 

De monumentale voorgevel van de Utrechtse kwam dan de tekentafel, werd in 
Munt (foto: pr Geldmuseum}. 1814 definitief voor Utrecht ge-
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De toegangspoort (foto: pr Geld
museum). 

kozen als centraal munthuis. De Utrechtse 
Munt zetelde aanvankelijk in een voormalig 
klooster in de stad, maar dat was dermate 
bouwvallig, dat er naar een andere locatie 
moest worden omgezien. Het nieuwe onder
komen verrees op het terrein van de voorma
lige Beetwortelsuikerfabriek bij de kruising 
van het Merwedekanaal en de Leidse Rijn. 

Het gebouw is opgetrokken in de Hollandse 
Renaissancestijl en voor de architectuur 
tekenden de muntmeester Van den Wall Bake 
en rijksbouwmeester Peters, die onder meer 
ook het voormalige Amsterdamse Postkan
toor aan de Nieuwezijds Voorburgwal en het 
departement van Justitie in Den Haag ont
wierp. Op 23 juli 1911 sloeg koningin Wil-

helmina in het toen splinternieuwe pand het eerste gouden tientje. 
Een juweeltje is de monumentale toegangspoort en de aandacht waard zijn ook 
de originele muntmeesterkamer en de 
bibliotheek. De collectie omvat onder 
meer ducatons uit een gezonken VOC-
schip, oorlogsgeld en het tientje van 
Lieftinck, betaalmiddelen uit Neder-
lands-Indië, bankbiljetten uit de hele 
wereld, muntweegschaaltjes, munt-
stempels en uiteraard onze eigen 
Nederlandse munten en biljetten van 
voor de komst van de euro in 2002. 
Verder staat er een rondvaart door de 
Utrechtse grachten op het programma 
langs de unieke werfkelders, vroeger 
verwaarloosd en op z'n best gebruikt 
als opslagruimte, nu gezellige terras
sen en vrolijk centrum van het 
Utrechtse horeca- en studentenleven. 
Uiteraard wordt er op gezette tijden 
even gepauzeerd voor versterking van 
de inwendige mens en de excursie 
wordt besloten met het al bijna traditi
onele koud en warm buffet in grand Werkzaamheden bij het slaan van munten 
café 't Langenbaergh in Laren. (foto: pr Geldmuseum). 
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De deelnamekosten bedragen circa € 55,- per persoon Belangstellenden kunnen 
zich vanaf 2 april opgeven bij Gerrie Klein Willink Odink, Merelstraat 3, 7151 
TH Eibergen, telefoon 0545 473314 Deelnemers kujgen tijdig nadere schrifte
lijke informatie aangaande het reisschema 

Ledenvergadering 
Tot dusverre hielden wij onze jaarvergadering altijd op een zaterdagmiddag in 
februari Dat deden we om ook leden van buiten Eibergen de gelegenheid te 
geven de bijeenkomst bij te wonen In de praktijk bleek echter dat hiervan nau
welijks gebruik werd gemaakt en bovendien konden we jaar na jaar bijna altijd 
dezelfde leden verwelkomen Meestal bleef het aantal belangstellenden beperkt 
tot zo'n vijftig, zestig personen Gezien het feit dat we meer dan duizend leden 
hebben, heeft ons dat altijd erg verbaasd en vandaar dat we het nu eens over een 
andere boeg gooien De uitnodiging en de agenda treft u elders in dit blad aan 
Onze gastspreker is Henk Krosenbrmk Hij is een boeiend verteller, die in onze 
streek nauwelijks enige introductie behoeft Hij weid geboren in 1928 in Miste 
en hij geniet grote bekendheid als dichter, streek- en toneelschrijver en kenner 
van de Nedersaksische streektaal Vermeldenswaard is dat op basis van zijn boe
ken een fiets-Zwandelroute werd uitgezet langs 25 histonsche plekken waarover 
hij schreef Voorts was hij van 1980 tot 1990 directeui van het Staring Instituut 
in Doetinchem en was hij als jonge man enige tijd als onderwijzer werkzaam in 
Eibergen aan de latere Menno ter Braakschool 

Op de website en in Old Ni js staat ons voornemen een Canon van Eibergen 
samen te stellen Om ons de benodigde kennis en kunde eigen te maken hebben 
we Geert Bekkering uitgenodigd ons hierover het een en ander te vertellen 
Omdat WIJ u allen viagen onderwerpen aan te dragen voor deze canon, is zijn 
uitleg en toelichting ook vooi een giotei publiek mteiessant Geert Bekkering is 
bestuurslid van de SHSEL (Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker) 
en werkt met de gemeente Enschede en studenten van de Saxion Hogeschool 
aan een Canon van Enschede Daarnaast is hij eindredacteur van het tijdschrift 
'n Sliepsteen en redactielid van het blad 't Inschrien van de Vereniging Oud
heidkamer Twente 

Cursus Archeologie 
Een groepje van dertien belangstellenden volgde deze winter in museum de 
Scheper de cursus Archeologie van streekarcheoloog Ene van der Kuijl We 
waren daar heel blij mee en tot ons genoegen kan de cursus een vervolg knjgen 
Zie het artikel elders in dit blad 
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Rectificaties/aanvullingen 
In Old Ni-js, nr.68 van maart 2011 stond in het artikel 'Nog ene kere de Grolse 
Straote, 't letste stukske (deel 4) op pagina 45 een fout. Het gaat om de bewo
ners van het pand op de hoek van de huidige J.W. Hagemanstraat nr.60 en de 
Prins Bernhardstraat. Oudere Eibergenaren herinneren zich dat de familie Bosch 
er woonde en dat de familie Overman er een tabaks- en snoepwinkeltje dreef. 
De heer Overman was een pleegzoon van het kinderloze echtpaar Bosch. Die 
oudere Eibergenaren herinneren zich ook dat een meisje, Henny Overman is 
haar naam, in het tabaks- en snoepwinkeltje meehielp. Ten onrechte is dat meis
je door ons in het artikel aangeduid als de dochter van de familie Bosch. De heer 
J.P. Vlot in Zutphen heeft ons op die fout gewezen. Dat meisje is niet een doch
ter van de familie Bosch, maar van de familie Overman. En ... de heer Vlot kan 
het weten; hij is met deze Henny getrouwd. De heer Vlot vertelt ons ook, dat 
naar aanleiding van ons artikel zijn vrouw en zijn schoonzussen op zoek zijn 
gegaan naar meer informatie over de bewoners van het pand en ons die informa
tie zullen toesturen. De redactie kijkt hiernaar uit. 

Een andere lezer van ons blad, Herman Boksebeld in Eibergen, attendeerde ons 
op een fout in Old Ni-js, nr.70 van december 2011 in het artikel over meester 
Koenders. Op pagina 18 en 19 schreven wij, dat meester Koenders twee perio
den (1970-1974 en 1974-1978) in de gemeenteraad zat voor de Gemeentelijke 
Democratische Partij (GDP). Dat is niet helemaal correct; in de eerste periode 
(1970-1974) droeg de partij de naam Katholieke Democratische Partij (KDP), in 
de tweede periode (1974-1978) de naam GDP. Dank ook voor deze oplettend
heid. 

Vanuit Soest kregen we een reactie van Sien Overduin-Somsen. Zij schreef: "In 
het artikel over meester Koenders in uw decembernummer werd op pagina 17 
melding gemaakt van een eerste rk-leerling die naar een christelijke school ging. 
Ik weet het nog heel goed, dat was inderdaad een jongen Weeink (Hennie of 
Bennie?). Het was in 1948 en hij begon, meen ik, in de tweede klas van de Wil-
helmina-ULOschool, met andere woorden: hij kwam niet rechtstreeks van de 
Sint Jozefschool. Er was toen een afspraak dat hij 's morgens de eerste les (Bij
belse geschiedenis) niet hoefde te volgen." 
Wij vroegen ons twee dingen af, namelijk: Was deze jongen mogelijk Ben 
Weeink, later leerkracht aan de Sint Jozefschool en waar zat hij in het tussenlig
gende jaar op school? Wie van onze lezers weet hier iets meer van? 
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Eibergen, februari 2012 

Aan de leden van de Historische Kring Eibergen, 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering 
op dinsdag 17 april om 1930 uur in het Muldershuis, 
Mallumse Molenweg 114 in Eibergen 

AGENDA 

2 Goedkeuring en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2011 *) 
3 Ingekomen stukken en mededelingen 
4 Vaststelling jaarverslag 2011 en onze plannen voor 2012 
5 Vaststelling financieel jaarverslag 2011, w o '^) 

Jaarrekening van 2011 
- Balans per 31 december 2011 
- Verslag van de kascommissie 
- Begroting verenigingsjaar 2012 

6 Benoeming kascommissie 
7 Bestuursverkiezing 

- Aftredend en niet herkiesbaar zijn 
Jansje van Dijk-Sijbrandij (vicevoorzitter) en Annie Busink te 
Blesebeek (lid) 

- Het bestuur stelt voor in de vacature van secretaris te benoemen Iet 
Hensbroek-Harkema, die sinds mei vorig jaar deze functie waarneemt 

8 Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering 

"'') De stukken liggen voor het begin van de vergadering ter inzage 

De heer Geert Bekkerink uit Enschede zal ons informeren over mogelijkheden 
voor de samenstelling van een Canon van Eibergen 

PAUZE 

Henk Krosenbrink, de bekende 'Achterhookse schrievei' uit Winterswijk ver
telt onder meer Eibergse volksverhalen en iets over hoe de grens met Duitsland 
ooit ontstaan is 

Met vriendelijke groet namens het bestuur. 

I Opening 

Iet Hensbroek-Harkema, secretaris 
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Jaarverslag Historische Kring Eibergen 2011 

Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen: A. van der Ziel, voorzit
ter; J. van Dijk-Sijbrandij, vicevoorzitter; J.W. Scholl, penningmeester; I. Hens-
broek-Harkema, wnd. secretaris; A. Busink-te Biesebeek, lid; D. Somsen, lid; G. 
Klein Willink-Odink, lid. Onderstaand vindt u de belangrijkste onderwerpen die 
binnen het bestuur aan de orde zijn geweest, waarbij ons 25-jarig jubileum voor
al de aandacht kreeg. Hiervoor is een aparte bestuurscommissie in het leven 
geroepen, die fantastisch werk heeft verricht. In het afgelopen jaar heeft het 
bestuur zeven maal vergaderd. De redactie van Old Ni-js heeft verscheidene 
malen vergaderd. 

Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering van 16 april werd door 48 leden bezocht. Binnen 
het bestuur was aftredend Johan Baake. Van hem werd na 25 jaar afscheid geno
men. Hij was initiatiefnemer en medeoprichter van onze kring. Vanwege zijn 
grote verdiensten werd hij door de vergadering tot erelid benoemd. Gastspreker 
was Ben Spee uit Gorinchem die een inleiding verzorgde over de Hollandse 
Waterlinie. 

Old Ni-js en themanummer 
Van het blad Old Ni-js zijn de nummers 68, 69 en 70 uitgegeven met verrassen
de en boeiende artikelen van diverse schrijvers. Afscheid moest worden geno
men van Scheppels mankzaod. In verband met zijn gezondheid was Hennie 
Wesselink gedwongen er een punt achter te zetten. Als hommage aan Hennie 
Wesselink is een selectie uit zijn werk gebundeld in een themanummer. Het 
boek kreeg de titel: kleine Eibergse historie in tien verhalen. 

Dodenherdenking 
Een traditionele bijeenkomst waarbij namens de Historische Kring Eibergen de 
dames Van Dijk en Busink bij het monument een bloemstuk legden. De naam 
van Jos ten Brinke uit Rekken, die in Afghanistan is omgekomen, werd op de 
lijst van het monument bijgeschreven. 

Excursie 
Op 25 mei toog een aantal van onze leden met een bus van Hartemink naar Slot 
Loevestein en Fort Vuren. Men heeft genoten van deze dag en de heldere uitleg 
die de gidsen gaven over het verleden en heden van het legendarische slot en het 
imposante fort. 

Open Monumentendag 
Op 10 september werd de jaarlijkse Open Monumentendag gehouden. Dit keer 
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wds de ofticiele opening door burgemeester Bloemen bij het muldershuis in 
Mallum, waar dit jaar het zwaartepunt van dit evenement lag Muziekschool de 
Triangel verleende medewerking alsook de stichting Eibergse molens, de stich
ting Marke Mallem en de kruidenhof Mdllum Daarnaast verzorgde de kunst-
kiing Bdrticamp een programma van kunst en kunstenmakers 

Jubileum 
Ovei het 25-jarig jubileum van onze kring raken we ook als bestuur met uitge
praat De locatie van 't Spieker en hun organisatie, de muziek van het draaior
gel, de optredens van Drejtollekes en Plaggenmeiers, de ganzenhoedsters en met 
te vergeten de lezingen van Anne van der Meiden en Derk Jan ten Hoopen heb
ben in belangrijke mate bijgedragen aan het feestelijk karakter van dit jubileum 
Maar ook de kledingshows van Ineke van der Werf, de films van Ben Tragter, de 
video's van Ton van Deelen, de oude foto's van Johan Baake, de vitrines van 
museum de Scheper en de informatie van het HIP (Historisch Informatie Punt), 
de Eibergse curiosa en de boekenmarkt hebben uw aller belangstelling getiok-
ken Ook met-leden hebben die dag van ons programma genoten En dankzij de 
medewei king van u als lid hebben we 84 nieuwe leden kunnen verwelkomen 
Een heus feest, een 25-jarige Histousche Kring Eibergen waardig 

Erfgoedkoepel Berkelland 
Met de andere historische verenigingen van onze gemeente houden we contact 
en overleg in de Erfgoedkoepel Berkelland Op die manier kunnen we ons sterk 
maken voor het historische gedachtegoed van onze gemeente Een plan om in 
2013 een gezamenlijk themanummer uit te brengen over Berkelland 200 jaar na 
de Franse tijd is afgeblazen in verband met een gebrek aan beschikbare redactie
leden 

Cursus Archeologie 
Onder leiding van Ene van der Kuijl hebben dertien mensen deelgenomen aan 
de cursus archeologie Het enthousiasme voor deze cursus deed ons bestuur 
besluiten een vervolgcursus te organiseren Het streven is om in de gemeente 
Berkelland een gezamenlijke werkgroep archeologie te starten 

Website 
Met name dankzij de inzet van Mark Gelderblom en Peter Rutgers hebben we 
onze website enorm kunnen verbeteren We dingen dit jaar met onze website 
mee naar de Geschiedenis on line prijs voor de beste historische website Als de 
ledenvergadering plaatsvindt heeft de jury al een keuze gemaakt en zijn de prij
zen uitgereikt op 14 februari jl 
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De Jappe 
Op het terrein van camping de Vlierhof van de familie Groot Wassink wordt 
hard gewerkt aan het weer opbouwen van het boerderijtje De Jappe. Op onze 
website kunt u via foto's het verloop van de bouw bekijken (zie ook de foto's op 
deze bladzijde). Het geheel ziet er veelbelovend uit. Binnen niet al te lange tijd 
zal het gebouw geopend kunnen worden. 

Museum de Scheper 
Met het museum de Scheper hebben wij nauw contact en regelmatig overleg 
teneinde elkaar waar dat kan te ondersteunen bij de verschillende activiteiten. 

Iet Hensbroek, secretaris (wnd.) 

De Jappe in zeer vervallen staat aan de 
Zwilhroekseweg (foto: E.P. Rutger.s). 

De Jappe in aanbouw m oktober 2011 (foto: E.P. Rutgers). 

De herbouwde Jappe in januari 2012 
(foto: jaimlie Groot Wassink). 
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Onder de oude ginkgo biloba: museumnieuws 

Beter uit de verf 
Op verschillende terreinen is museum de Sche
per actief om bij de tijd te blijven. De collectie 
wordt kritisch bekeken, we willen toevoegen 
wat ons versterkt en afstoten wat onze doelen in 
de weg staat. We zijn opgenomen in het Neder
lands Museumregister, maar toch sleutelen we 
steeds opnieuw aan onze beleidsplannen en de 
inrichting van onze organisatie. Zo hebben we 
de laatste maanden alle vrijwilligers gevraagd 
naar hun ideeën over het museum en de organi
satie en daar kwam heel wat uit. We gaan ook 
het hele museum herinrichten naar de eisen van 

deze tijd. We laten daarbij de villa en de boerderij beter uit de verf komen als 
tegenstelling tussen rijk en arm en we leggen het accent op beleving en actief 
kijken in plaats van de huidige presentatie, die de toeschouwer te passief laat. 
We willen ook de plaats van samenkomst wat meer achter de schermen zetten, 
zodat het museumpubliek ook echt voor het museum kan komen en niet als bui
tenstaander in een groep vrijwilligers verzeild raakt. U zult zien dat de geschie
denis van Eibergen zo steeds boeiender wordt. 

Exposities 
In april bouwen we een expositie met de activiteit 'Sla munt uit je eigen ont
werp' rond het motto van het museumweekend 'laat je verrijken door 't 
museum' (14-15 april). Basisschoolleerlingen kunnen hun eigen muntontwerp 
indienen en van het winnende ontwerp wordt een oplage gemaakt, die een 
museaal doel gaat dienen. Er staat voor mei of juni een kleine expositie over 29 
jaar Kuitenbreironde op de rol en op 19 mei een boekenmarkt. In samenwerking 
met de Oude Mattheus richten we deze zomer (juli-augustus) een tentoonstelling 
in met historische en hedendaagse trouwjurken. U kunt een modeshow verwach
ten en we doen ook een beroep op uw eigen creatieve inbreng. Half augustus 
maken we weer plaats voor de activiteiten van 'als de dag van toen ...', waar 
Eibergenaren en toeristen tussen oude ambachten en historische tafereeltjes kun
nen verpozen. Waarschijnlijk besteden we na de zomervakantie aandacht aan 
Nieuw-Guinea, dat in 1962, overigens niet zonder slag of stoot, uit onze koloni
ale handen overging naar de regering van Indonesië. We sluiten het jaar af met 
magisch-realistische schilderijen van Louis Nijhuis. 

Museum de Scheper (Hagen 24, 7151 CA Eibergen, tel.: 0545-471050) is open 
van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Raadpleeg ook: 
www.museumdescheper.nl. 

Eibergen, januari 2012 Paul Puntman, adviseur museum de Scheper 

http://www.museumdescheper.nl
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Archeologie in Berkelland. Het verleden neugt oe! 

Inleiding 
De gemeente Berkelland kent een rijk verleden. Dat verleden ligt letterlijk opge
slagen onder onze voeten, in de bodem. We staan er niet vaak bij stil, maar het 
loont zeker de moeite om dat wat vaker wel te doen. Binnenkort kan dat als het 
aan ons ligt ook gemeenschappelijk. De tijd is rijp om een gezamenlijke archeo
logische werkgroep in Berkelland te starten, die een serieuze bijdrage kan leve
ren aan het ontrafelen van onze vroegste geschiedenis. En u kunt daaraan een 
bijdrage leveren. Maar ik zie u al denken: wat doet een archeologische werk
groep precies? 

Anno 1987, archeologische graafwerkzaamheden in 't Simmelink aan de zuidkant van de 
Ramsbeek (splitsing Kndskamplaan I Ramsbeekweg I Hemstea). Op de achtergrond de 
laatste woningen aan de Mallumse Molenweg. Het huis links is het voormalige woon
huis van huisarts J. Visser (foto: E.H. Wesselink). 

Activiteiten van de AWN 
Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven nemen we allereerst een kijkje 
bij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Leden van de AWN leve
ren een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek en archeologische 
monumentenzorg in Nederland. De AWN telt ongeveer 2200 leden en bestaat 
inmiddels zestig jaar. Over het hele land verspreid zijn er meer dan twintig 
regionale afdelingen en werkgroepen met eigen activiteiten. 
De leden houden zich bezig met het opsporen van archeologische locaties bij 
graafwerkzaamheden, werken mee aan opgravingen en aan het conserveren en 
documenteren van vondsten. Afdelingen werken mee aan het ontwikkelen van 
het archeologiebeleid binnen gemeente, provincie en rijk. Daarvoor adviseren 
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zij, als lokale kenners van de bewoningsgeschiedenis van dorp, stad en regio, 
het bevoegde gezag Door hun bijdragen wordt veel werk gedaan waar professi 
onele archeologen niet altijd aan toekomen of niet van op de hoogte (kunnen) 
zijn In het kddei van het tot stand komen van archeologische verwachtingskaar 
ten en archeologisch onderzoek naar potentieel te bebouwen terreinen, worden 
(gratis) adviezen verstrekt aan archeologische bedrijven en/of bevoegd gezag 
(voor meer info www archeologiemijnhobby nl) 
De Regio Achterhoek en de Liemers vallen onder de afdeling Zuid-Veluwe en 
Oost-Gelderland (afd 17) en heeft circa 150 leden Deze afdeling organiseert 
jaarlijks een achttal lezingen, enkele excursies en een aantal andere archeologi
sche activiteiten De afdeling beschikt over een eigen werkplaats gelegen aan de 
Nijhoffstraat 42 in Arnhem Hier vinden de binnenactiviteiten plaats Een uit
zondering vormen de lezingen, die worden gehouden in het cultureel centrum 
'De Coehoorn' aan de Coehoomstraat 17 in Arnhem Omdat Arnhem toch vaak 
net wat te ver is vooi mensen uit onze regio, is er behoefte aan lokale en regio
nale steunpunten In Museum Smedekinck is zo'n steunpunt gevestigd, waar de 
werkgroep van Zelhem gehuisvest is Deze archeologische werkgroep is actief 
in de gemeente Bronckhorst en verleent ook hand- en spandiensten bij opgravin
gen in de regio Ook in Groenlo, in Lichtenvoorde en in Wehl zijn dergelijke 
werkgroepen actief Maar hoe zit het met Berkelland'^ 

Activiteiten in Berkeiland 
Een aantal jaren geleden is in Ruurlo een aicheologische werkgroep opgericht 
met circa tien leden, die op gezette tijden bij elkaar komen Er werd al enkele 
keren meegeholpen op diverse opgravingen, waarbij onder andere resten van 
boerderijen uit de Ijzertijd en spoien van ijzerwinmng uit de Vroege en Late 
Middeleeuwen werden ontdekt Sinds het najaar van 2011 is ook in Eibergen 
sprake van een een werkgroep-in-wording De leden hebben onlangs een intro-
ductiecuisus archeologie gevolgd en zullen binnenkort een kijkje nemen in het 
Gemeentelijk en Provinciaal Depot voor Bodemvondsten m Deventer In het 
voorjaar is een veldwerkdag gepland, waar de basisvaardigheden voor het ver
richten van opgravingen in de praktijk worden geoefend We doen dat uiteraard 
met een zonnetje in aangenamere temperaturen, want het moet tenslotte wel 
leuk blijven (op het moment dat ik dit schrijf is het buiten -9 graden Celsius en 
staan de ijsbloemen op de - enkel beglaasde ramen') 
Met het doortiekken van de Nl8 en de daarmee samenhangende bodemingre-
pen, zal in onze gemeente de komende jaren ook het nodige aan archeologisch 
onderzoek verricht gaan worden 

Maar ook in Neede, Borculo en Ruurlo zullen de komende jaren genoeg onder
zoeken verricht worden, waarbij een archeologische werkgroep van Berkeiland 
een belangrijke lol kan spelen Meegraven met professionele bureaus is 
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uiteraard niet het enige. Het scala aan acti
viteiten is breder. In dat kader zijn uitgangs
punten geformuleerd, zoals: 
- inzet en deelname aan archeologische acti

viteiten in Berkelland en Regio Achter
hoek; 

- samenwerking en uitwisseling van kennis 
tussen amateurs en professionals bevorde
ren; 

- fungeren als klankbord voor de gemeente-
Berkeiland en het Regiobestuur bij ruim
telijke ontwikkelingen; 

- maatschappelijk draagvlak bij lokale ruim
telijke ontwikkelingen bevorderen; 

- (schooljeugd enthousiasmeren voor en be
trekken bij het verleden van Berkelland; 

- bijdragen aan het genereren van kennis 
over het verleden; 

- kosten besparen voor initiatiefnemers van 
ruimtelijke ontwikkelingen (gemeente en 
particulieren) bij professionele opgravin
gen in onze regio. 

Om de verschillende activiteiten te kunnen verrichten is er behoefte aan onder
steuning. Die kan bestaan uit het doen van archiefonderzoek of het speuren naar 
potentiële vindplaatsen op oude kaarten. Heeft u geen hekel aan vieze vingers 
en modderige laarzen, dan is het graafwerk of het deelnemen aan veldverken-
ningen voor u wellicht een optie. 
Ook moeten de verzamelde bodemschatten nadien gewassen, geplakt en 
beschreven worden en worden er tentoonstellingen georganiseerd. Dus heeft u 
een scherpe pen of bent u creatief aangelegd, dan bent u uiteraard van harte wel
kom. Last but not least, zijn er de reguliere contactavonden, waar we bijeenko
men om projecten te bespreken en lopend onderzoek uit te werken en uiteraard 
even gezellig bij te kletsen onder het genot van een kopje koffie. 

Heeft u interesse of kent u iemand anders die geïnteresseerd is om deel te nemen 
aan onze archeologische werkgroep, laat het ons dan even weten. U kunt 
hiervoor contact opnemen met Ton Esman, tel. 0545-471994, e-mail: 
a.esman2@chello.nl. Als er genoeg animo is, hopen we nog dit voorjaar van 
start te gaan. 

Herman Schepers werkt mee aan 
archeologisch veldwerk in 't Sim-
melink anno 1987 (foto: E.H. Wes-
selink). 

Ruurlo, februari 2012 Eric E.A. van der Kuijl 

mailto:a.esman2@chello.nl
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Canon van Eibergen 

Vragen 
Vraag eens aan inwoners van Eibergen wat nu over de eeuwen heen zo heel bij
zonder is geweest voor Eibergen.' Anders gezegd: vraag eens welke gebeurtenis
sen, welke mensen en welke zaken sterk hebben bijgedragen aan de geschiede
nis van Eibergen? Of nog anders geformuleerd: wat zouden volwassenen en 
kinderen in ieder geval over de geschiedenis van Eibergen moeten weten? Wed
den dat er dan een grote verscheidenheid aan antwoorden volgt. Zeker is ook dat 
bepaalde antwoorden vaak zullen worden gegeven. Sommige misschien wel erg 
vaak. Hoe meer mensen zullen reageren met bijvoorbeeld 'de schrijver Menno 
ter Braak is bijzonder geweest voor Eibergen', des te stelliger zou je mogen 
concluderen dat Menno ter Braak tot de Canon van Eibergen behoort. Canon? 

Canon 
De meesten van ons kennen het woord canon van op school of van in de kerk 
als een twee- of meerstemmig lied waarbij de ene partij na de andere partij 
invalt en hetzelfde zingt. Dat is een muzikale canon. Het woord canon wordt 
ook in ander verband gebruikt. Zo bestaat er een literaire canon: een verzame
ling van boeken die in en door een samenleving als waardevol wordt beleefd en 
als zodanig dient te worden gekend (www.dbnl.org/letterkunde). De canon 
waarover in dit artikel wordt gesproken, is een historische canon: een verzame
ling van historische gebeurtenissen, mensen en zaken die in en door een samen
leving als waardevol wordt beleefd en als zodanig dient te worden gekend 
(http://entoen.nu/). 

Recente belangstelling 
De afgelopen twee decennia is in Nederland nogal eens de vraag gesteld, wat nu 
eigenlijk de Nederlandse identiteit is. Moet zo'n identiteit, het 'collectieve 
geheugen' van ons land niet worden onderwezen? In 2007 verscheen op verzoek 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een historische 

http://www.dbnl.org/letterkunde
http://entoen.nu/
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canon voor geheel Nederland (http//entoen nu/) Sindsdien zijn ook steden, 
regio's en provincies zich gaan interesseren voor hun canon (www canonvan-
overijssel nl) De Gelderse canon en die van een aantal Gelderse plaatsen treft u 
aan op www mijngelderland nl Historische verenigingen bleven niet achter Zo 
IS dichtbij de historische kring in Haaksbergen onlangs gestart met het samen 
stellen van een canon In Enschede werkt de Stichting Historische Sociëteit 
Enschede Lonneker al ruim een jaar aan een canon Daar ontstaat op dit moment 
in samenweiking met de bevolking een mooi opgezette historische canon van 
Enschede (www shsel nl) Ook de oprichting in 2008 van het Nationaal Histo
risch Museum (www innl nl) past in deze discussie over het vergroten van histo 
rische kennis en het versterken van ons historisch besef 

Waarom een Canon van Eibergen? 
De Historische Kring Eibergen meent dat door het publiceren van een histori
sche Canon van Eibergen er een compact overzicht kan ontstaan van welke 
gebeurtenissen, welke personen en welke zaken karakteristiek zijn voor de 
geschiedenis van Eibergen Wanneer de Eibergse canon dan ook nog in samen
werking met de bevolking zou worden ontwikkeld zoals op meer plaatsen 
gebeurt - , vergroot dat niet alleen de kennis van de plaatselijke geschiedenis bij 
de inwoners van Eibergen, maar zal de canon door hen ook eerder worden erva 
ren als waardevol Het op deze manier ontwikkelen van een canon past ook 
goed bij de ambities die spreken uit de statuten van de historische kring 'De 
vereniging stelt zich ten doel het bestuderen van de plaatselijke en regionale 
geschiedenis ( ) De vereniging tracht dit doel te bereiken door ( ) het organi
seren van activiteiten in historisch verband ( ) en het ontwikkelen van histo
risch besef en gevoel bij de plaatselijke bevolking ' 

Hoe nu aan de slag? 
De Histonsche Kring Eibergen stelt zich bij de Canon van Eiben>en voor dat 
deze bestaat uit voorlopig een lijst van vijftig gebeurtenissen, personen en/of 
zaken die sterk van betekenis zijn geweest voor de geschiedenis van Eibergen en 
omliggende dorpen en buurtschappen Daarbij kan worden gedacht aan, als al 
genoemd, de schrijver Menno ter Braak, maar ook aan bijvoorbeeld de storm-
ramp m 1927, de vondst van klokbekers in Mallum, de bouw van het klooster 
Gerardus Majella in Beltrum, de eerste openbare lagere school in Rekken, de 
bouw van watermolens, de verzetsstrijder J W Hageman, de eerste boeren in 
Hupsel, de vestiging van textielindustrie, wereldkampioene schaatsen Annie 
Borckink, Beltrum wordt in 1796 een zelfstandige gemeente, meester Koenders 
van de St Jozefschool, de Berkelcompagnie en aan noem maar op Aan de voor
beelden IS te zien dat de lijst al begint eeuwen voor onze christelijke jaartelling 
Meer mogelijkheden moeten met worden gegeven Aan de plaatselijke bevol 
king wordt nu gevraagd de Historische Kring Eibergen te voorzien van voor de 
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lokale geschiedenis betekenisvolle gebeurtenissen, personen of zaken. 

De van de bevolking ontvangen voorstellen worden door een werkgroep binnen 
de historische kring geteld en gewogen naar historische betekenis. Die weging 
zal in ieder geval ook worden gedaan tijdens de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst 
van de historische kring in april 2012. In elke uitgave van Old Ni-js en op de 
website van de historische kring zal over de ontwikkeling van de Canon van 
Eibergen worden gerapporteerd; zo'n canon is niet op een achternamiddag 
gemaakt en hij is in principe nooit af. Geschiedenis wordt aangevuld en her
schreven. Een canon is dan ook een dynamisch document. 

Vorm 
De canon heeft de vorm van een tijdbalk bestaande uit jaartallen en plaatjes. Die 
plaatjes worden vensters genoemd. Het venster 'Menno ter Braak' bestaat dus 
uit een foto van de schrijver, /.oals het eventuele venster 'Bcrkelcompagnie' een 
afbeelding laat zien van een berkelzomp. Bij elk van de voorlopig vijftig ven
sters in de Canon van Eibergen staat straks een compacte beschrijving van de 
gebeurtenis, de persoon en/of de zaak die zo van betekenis is voor de geschiede
nis van Eibergen. Die beschrijving zal uiteindelijk worden gemaakt door de eer
der genoemde werkgroep, maar uit de bevolking van Eibergen ontvangen bijdra
gen zijn daarbij uitermate welkom. 

k M ^ ; - ^ i -i 

De caiK/ii van Nederland: een tijdbalk met 
jaartallen en plaatjes. De beschrijving van de 
vensters opent zich door met de cursor op een 
venster te klikken (http://entoen.nu/). 

Oproep 
Van belang is nu te weten te komen wat de Eibergse bevolking als van waarde in 
haar plaatselijke geschiedenis ziet. De Historische Kring Eibergen nodigt hierbij 

http://entoen.nu/
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haar leden en alle andere bewoners van de voormalige gemeente Eibergen uit 
om kenbaar te maken wat nu over de eeuwen heen zo heel bijzonder is geweest 
voor Eibergen. Met andere woorden: welke vensters zou u opgenomen willen 
zien in de Canon van Eibergen? 

U kunt uw reacties schriftelijk sturen naar het secretariaat van de Historische 
Kring Eibergen, Postbus 139, 7150 AC Eibergen. U kunt uw reacties ook een
voudig via de website en daar via het gastenboek sturen. Wilt u uw reacties 
mondeling geven dan kan dat ook; zoek telefonisch contact met de schrijver van 
dit artikel (tel.: 0545-286991). Met alle bijdragen is de Historische Kring Eiber
gen bijzonder ingenomen. 

Eibergen, januari 2012 Peter Rutgers, lid redactie Old Ni-js 

Auteur 
Peter Rutgers is in 1942 in Hengelo (O.) geboren. Werkzaam als onderwijzer, 
leraar pedagogiek, gemeentelijk onderwijskundig adviseur en universitair 
docent bestuurskunde heeft hij op meer plaatsen in het westen van het land 
gewoond. In 2008 keerde hij terug naar de achterhoek van ons land en is sinds
dien redactielid van Old Ni-js. 

Noot 
' Met Eibergen worden de dorpen en buurtschappen in de voormalige gemeen

te Eibergen bedoeld. 
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Monument? ... Waarom dattan? 

Inleiding 
De ledactie van Old Ni-js heeft mij in de afgelopen zomer gevraagd een serie 
artikelen te schrijven over gemeentelijke monumenten in de voormalige 
gemeente Eibergen In het bijzonder monumenten waarvan je je bij het zien 
ervan afvraagt waarom dat object nu op de gemeentelijke monumentenlijst staat 
Vandaar ook de titel van mijn rubriek Monumenf^ Waarom dattan"^ In het 
openingsartikel van de serie - in Old Ni js m 69 van augustus 2011 - heb ik uit 
gelegd wat een gemeentelijke monumentenlijst is, hoe zo'n lijst tot stand komt, 
welke criteria voor de selectie van een gemeentelijk monument worden gehan 
teerd en welke personen daarbij zijn betrokken In het tweede aitikel in Old Ni-
js nrVO van december 2011 heb ik een eerste gemeentelijk monument bespro
ken, dat aan de J W Hagemanstraat 76 

Welli monument? 
Aan het eind van dat tweede artikel gaf ik aan dat ik ditmaal zou schrijven over 
het rijksmomxmeni (ook al valt dat buiten de serie) aan de Needseweg 12 en 
over het gemeentelijk monument aan de Prins Bernhardstraat tegenover la-3 
Beide monumenten waren voorheen eigendom van de N V Elektriciteitsmaat
schappij 'De Berkelstreek' (E M B ) Deze naamloze vennootschap ontstond in 
1913 door samenwerking van de voormalige gemeenten Borculo, Eibergen en 
Neede Later voegden zich ook de gemeenten Diepenheim en Ruurlo daarbij 
Vandaag de dag zou het in ons land niet meer mogelijk zijn dat enkele platte
landsgemeenten gezamenlijk een elektriciteitsmaatschappij exploiteren De 
maatschappij heeft voortbestaan tot 1987 Het was toen de laatste door gemeen
ten geëxploiteerde elektriciteitsmaatschappij in Gelderland Zij werd in dat 
jaar overgenomen door de Provinciale Geldersche Elektriciteitsmaatschappij 
(PGEM) Uiteindelijk is de elektriciteitsvoorziening hier sinds 1994 in handen 
van de NUON Dit tengevolge van een fusie van verschillende elektriciteits
maatschappijen, waaronder de eerdergenoemde PGEM Voor een volledige en 
met foto's geïllustreerde beschrijving van de geschiedenis van 'De Berkelstreek' 
verwijs ik u naar de publicatie 'Driekwart eeuw energie' van Adnaan Buter 

Beschrijving rijksmonument Needseweg 12 
Het aanzicht van dit regelstation is eenvoudig Een verzameling van kubussen in 
het weidse platteland Moeilijk om het op een aardige manier op de plaat vast te 
leggen Maar goed, onopvallende monumenten zijn nu juist het thema van deze 
artikelenserie Toch heeft het pand invloeden van een bijzondere bouwstijl, te 
weten de 'Amsterdamse school' 

Kenmerkend voor die bouwstijl is het gebruik van veel baksteen, het verticale 
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Het in 1927 geplaatste Regelstation Berkelstreek aan de Needseweg 12 op dit moment 
(foto: A.GJ. Esman). 

metselwerk bovenaan de gevels en de afwerking daarvan met gevelpannen. Het 
regelstation werd in 1927 gebouwd naar een ontwerp van architect B J. Beeftink 
uit Lochem. Hij kreeg daartoe opdracht van het toenmalige Twentsch Centraal 
Station (T.C.S.) dat gevestigd was in Hengelo (O.) en waarvan de E.M.B, tot 
1986 de stroom betrok. Voornoemde architect was overigens ten tijde van de 
bouw van het regelstation al werkzaam voor de N.V. Elektriciteitsmaatschappij 
'De Berkelstreek'. 
Korte tijd nadien blijkt 'De Berkelstreek' eigenaar te zijn geworden van het 
pand. Ze liet het in 1932 onder auspiciën van architect Beeftink uitbreiden met 
enkele meters aan de rechterkant. Na die tijd wordt het ook nog eens uitgebreid 
aan de linkerzijde, zodat het weer een symmetrisch aanzicht kreeg. Overigens is 
het gebouw inmiddels geen eigendom meer van de NUON, maar van Kremers 
Beheer Neede BV. 

Architectuurhistorische waarde 
In de waardestelling kent het Gelders Genootschap aan dit pand architectuur
historische waarde toe vanwege de functionele architectuur en ook vanwege het 
materiaalgebruik: baksteen, beton, staal en glazen bouwstenen. Ook de constate
ring van invloeden van de 'Amsterdamse school' (verticaal siermetselwerk, 
gedekt met gesmoorde gevelpannen) draagt aan die waardering bij. In Neder
land meer bekende gebouwen die werden ontworpen volgens deze bouwstijl zijn 
het gebouw van Radio Kootwijk op de Veiuwe en dat van het Olympisch Sta
dion in Amsterdam. 
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Stedenbouwkundige waarde 
Het regelstation moet in de jaren dertig een modern gebouw geweest zijn En 
men zich kan afvragen of zo'n modem gebouw in de Achterhoekse weilanden 
niet een vreemde eend in de bijt was Echter, het Gelders Genootschap ging ei m 
de waardebepaling van het monument van uit dat juist deze plaatsing buiten de 
kom, op vijf meter afstand van de straat, aanleiding is om dit gebouw het predi-
caat 'van stedenbouwkundige waarde' toe te kennen Vermoedelijk heeft men 
het pand die waarde gegeven omdat het goed m het oog lopend is geplaatst voor 
de gebruikeis van de Needseweg Die liggmg en de bijzondere vormgeving 
maakten het in de jaren dertig van de vorige eeuw ongetwijfeld tot een blikvan
ger. 

Cultuurhistorische waarde 
Het gebouw is natuurlijk een uniek voorbeeld van een regelstation dat in het 
verleden bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening 
m Nedeiland En voor wat ons betieft in Berkelland Destijds was het legelsta-
tion onderdeel van een groot uitbreidings- en nieuwbouwplan van de E M B In 
het kader van dat plan werd in de jaren twintig naast het regelstation onder 
andere ook het hoofdkantoor in Borculo tot stand gebracht Dat naar een ont
werp van de al eerder genoemde architect Beeftink 
Drie verschillende waarden dus, waren indertijd aanleiding om dit pand op de 
rijksmonumentenlijst te plaatsen Voor ons in Eibergen is het zeker de moeite 
waard om dit pand dat nog als enige in de stijl van de 'Amsteidamse school' 
hier gebouwd is, te behouden Overigens is met de sloop van de voormalige 
boterfabnek van Eibergen een ander pand met invloeden van de 'Amsterdamse 
school' uit Eibergen verdwenen Reden te meer om op het regelstation een 
beetje zuinig te zijn Het is te hopen dat de huidige eigenaar een goede economi
sche drager vindt om het in volle gloiie te kunnen herstellen en er een goede 
maatschappelijke functie aan te geven 

Beschrijving gemeentelijk monument Prins Bernhardstraat tegenover la-3 
Dit gemeentelijke monument(je) heeft wel een erg hoog Waarom dattan-gehalte 
Een stenen gebouwtje van zo geringe omvang en met slechts een metalen deur 
kan toch nauwelijks iets beduiden Het is een transtormatorhuisje, ook wel tra-
fohuisje genoemd Het werd in 1930 in opdracht van 'De Berkelstreek' 
gebouwd in traditionalistische stijl (zie Old Ni-js nr70 van december 2011, 
pag 23, bovenaan) Een stijl die in ons land in de dertiger jaren van de vorige 
eeuw hoogtij vierde Het was een reactie op de onverbloemd modernistische 
architectuur van het functionalisme De vooiman en ideoloog van het traditiona
lisme was de architect en stedenbouwer M J Granpre Molière die als hoogleraar 
werkte aan de Technische Hogeschool Delft De stijl wordt daaiom ook wel 
'Delftse school' genoemd 
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Het trafohuisje is met instem
ming van de toenmalige be
woner van het doktershuis -
huisarts C.W.N. Strümphler 
wiens zoon hem in hetzelfde 
pand als huisarts zou opvol
gen) - aan de J.W. Hageman-
straat 58 in diens achtertuin 
gebouwd. Het kent, zoals de 
foto al toont, slechts één 
bouwlaag en staat op een 
vierkant grondplan. Het tras
raam is gemaakt van dezelfde 
rode handvormsteen waarvan 
het hele pandje is opgetrok
ken. Een trasraam is het 
gedeelte van een gemetselde 
muur van een aantal lagen 
onder tot - in dit geval - vijf- Hei iransjormatorhuisje aan de Prins Bernhanl-
tien lagen boven het maai- straat zoals dat er vandaag de dag staat (foto: 
veld, uitgevoerd in harde A.GJ. Esman). 
steen - zogenaamde klinkers 
- en harde specie. Het diende om het optrekken van vocht vanuit de bodem 
rondom een gebouw te voorkomen. Dit trasraam springt licht vooruit en loopt 
naar de grond toe iets breder uit. 

Het meest bijzondere aan het trafohuisje is wel het koepelvormige dak. In de 
redengevende beschrijving meldt het Gelders Genootschap: "Het trafohuisje 
bezit een overstekend tentdak met gebogen dakschilden, dat rust op gesneden 
houten klossen. Het dak is bedekt met bitumen en wordt bekroond met een vier
kante, stalen ventilatieschacht. Die eveneens voorzien is van een gebogen tent
dakje met bitumineuze dakbedekking." Juist die bekroning geeft het pandje, 
klein als het is, een bijzondere aanblik. De stalen deur aan de voorzijde van het 
pand is niet origineel. Boven de deur is met zwarte stenen het initiaalwoord van 
de elektriciteitsmaatschappij aangebracht, te weten E.M.B. Voor deze deur ligt 
nog een stoep van betontegels met een gemetselde rand. De andere drie gevels 
hebben ramen noch deuren. 

Architectuurhistorische- en cultuurhistorische waarde 
Het huisje heeft architectuurhistorische waarde omdat het een vrij gaaf gebleven 
en zeldzaam voorbeeld is van een transformatorhuisje met een koepeldak. Het 
heeft esthetische kwaliteiten zoals gave verhoudingen en een bijzondere vorm-
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geving en er is sprake van bijzonder materiaalgebruik Omdat dit huisje in zijn 
verschijningsvorm en vanwege zijn bestemming een bijzondere uitdrukking is 
van een historische ontwikkeling, namelijk van een door gemeenten geëxploi
teerde elektriciteitsmaatschappij in de oostelijke Achterhoek, heeft het ook cul 
tuurhistonsche waarde Zo ziet u maar, ook het kleine kan zodanig geeeid wor
den dat het een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst verdient 

Toetsing 
Wanneer u nu Old Ni-js nr69 van augustus 2011 ei bij neemt en kijkt naar de 
daar op pagina 12 genoemde negen selectiecriteria voor de aanwijzing van 
gemeentelijke monumenten, dan ziet u dat vrijwel alle negen criteria van toepas
sing zijn op het trafohuisje Hoewel die criteria met waren bedoeld voor de aan
wijzing van rijksmonumenten, zijn ze mijns inziens vrijwel allemaal ook van 
toepassing op het i ijksmonument aan de Needseweg 12 Voldoende reden dus 
om ook deze minder in het oog lopende panden als monument aan te duiden 
Hopelijk zult u na het lezen van dit artikel met (nog) meer interesse deze panden 
beschouwen 

Eibergen, januari 2012 Ton Esman 

Auteur 
Ton Esman is voormalig ambtenaar cultuur hij de gemeente Eibergen, sinds 
2005 de gemeente Berkeiland Voor de Historische Kring Eibergen heeft hij zit
ting in de gemeentelijke Erfgoedcommissie in Berkelland 
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Berichten uit de Erfgoedcommissie 

Namens de Historische Kring Eibergen heb ik zitting in de Erfgoedcommissie 
van de gemeente Berkelland. Regelmatig houd ik u als lid van uw vereniging op 
de hoogte van de Eibergse zaken die in die commissie spelen. Dit keer wil ik 
weer even 'bijpraten' over enkele ontwikkelingen die zich voordeden in de 
openbare vergaderingen van 23 augustus en 29 november 2011 van de 
commissie. Aan de orde kwam vijf punten: 
• De projectenlijst van de erfgoedcommissie 

Op deze lijst staan de zaken die de aandacht van de commissie hebben. Voor 
wat betreft Eibergen staan daarin: 
- Archeologisch bodemonderzoek ter plaatse van de vestiging van de 'Hof 

van Eckbergen'. Gebleken is dat het bodemonderzoek geen sporen van 
archeologisch belang aantoonde. Daarmee is deze kwestie afgerond en kan 
dit punt van de lijst worden afgevoerd; 

- Project 'De Grolse Linie 1627' 
De gemeente Oost Gelre is gestart met een project om de gehele linie die 
prins Frederik Hendrik in 1627 liet aanleggen om de stad Grol te kunnen 
ontzetten, exact op te sporen en te documenteren. In dat project werkt men 
samen met de gemeente Berkelland omdat de linie deels ook op Berkel-
landse grond ligt (zie: www.circumvallatielinie.nl en www.oostgelre.nl); 

De Franse Schans op het grondgebied van ()<>\i ('wire en Berkelland. De contouren van 
de versterking zijn in het landschap zichtbaar (foto: M. Grevers). 

http://www.circumvallatielinie.nl
http://www.oostgelre.nl
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- Behoud van de Gemavo ('Kastanjefabriek') 
Duidelijk is dat de projectontwikkelaar die eigenaar van het Gemavo-
gebouw is, geen heil meer ziet in de aanvankelijke plannen en zoekt naar 
een belangstellende met andere ideeën over het gebruik van het gebouw; 

- Behoud van de KTV-gebouwen 
De schoorsteen van de KTV is inmiddels gerestaureerd en voorzien van een 
nieuwe top. Over de toekomst van ketelhuis, kantoor, schaftlokaal, portiers
gebouw en de twee bedrijfswoningen is nog geen nieuws te melden. De 
ontwikkelaar wil de afspraken met betrekking tot behoud ervan nakomen en 
zoekt nog steeds naar een invulling. 

De andere vier Eibergse punten in de genoemde vergaderingen van de Erfgoed
commissie waren: 
• Actualisering van de erfgoedverordeningen 

De gemeente schuift dit agendapunt nog even naar voren. Inmiddels is wel 
bekend dat de gemeente graag ziet dat de acht historische verenigingen binnen 
de gemeente Berkeiland zich door één vertegenwoordiger vanuit de Erfgoed
koepel laten vertegenwoordigen in de nieuwe opzet van de commissie. Naar 
verwachting zal de heer F. Oostrik, voorzitter van de Erfgoedkoepel, worden 
afgevaardigd. De Erfgoedcommissie verzoekt de gemeente er mee in te stem
men dat hij in voorkomend geval adviseurs mag meenemen naar het overleg 
wanneer zaken uit het werkgebied van een bepaalde historische vereniging 
aan de orde komen; 

• Verwachte sloop van de zuivelfabriek in Beltrum 
De gemeente werkt sinds het jaar 2000 aan een plan tot realisatie van woning
bouw op de ondergrond van de huidige zuivelfabriek in Beltrum. Daartoe wer
den inmiddels al drie bedrijven verplaatst. In 2011 kwam een brief binnen van 
een verontruste oud-inwoner van Beltrum die van mening is dat dit gebouw, 
dat zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de opbouw van Beltrum, niet zonder 
meer gesloopt mag worden. In de novembervergadering werd ingesproken 
door een afgevaardigde van de Vereniging Hendrick de Keyser en van de 
Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland Flevoland. Namens de gemeente 
Berkeiland verdedigde een ambtenaar het standpunt van het college van 
burgemeester en wethouders. De Erfgoedcommissie adviseerde uiteindelijk 
om het gehele complex te behouden; op z'n minst de fabrieksschoorsteen. En 
... het complex zou zeker in zijn geheel gedocumenteerd moeten worden 
[red.: inBmiddels heeft de gemeenteraad het advies niet opgevolgd]; 

• Vergunningvrij bouwen aan monumenten 
Per 1 januari 2012 is er geen vergunning meer nodig voor normaal onderhoud 
aan een rijksmonumentaal pand. Dit geldt voor kleinschalige onderhouds
werkzaamheden waarbij de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profi
lering niet anders worden. Zo veel mogelijk behouden wat er is, blijft daarbij 

wanÊ/iÊaakti 
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Zuiveljabriek ui Beltrum {foto: collectie J. Baake). 

het uitgangspunt. 
Ook voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde waarbij 
geen hak- en breekwerk in het casco nodig is, wordt geen vergunning meer 
geëist. Daarnaast is geen vergunning meer nodig voor kleine bouwactiviteiten 
bij een monument. Te denken valt aan tuinmeubels, schuttingen, keermuren en 
dergelijke. In veel gevallen was dit al bespreekbaar met de gemeente, maar nu 
is dit dus in de wet opgenomen; 

• Advies met betrekking tot de paragraaf 'Cultuurhistorie' in de herziening van 
enkele bestemmingsplannen, waaronder het plan 'Centrum-Eibergen' 
In verschillende ontwerp-bestemmingsplannen, waaronder dat van 'Centrum-
Eibergen', wordt de cultuurhistorie op (uiterst) beperkte wijze genoemd. De 
gemeente wil zodoende minimaal aan de wettelijke eisen voldoen. Een van die 
eisen is dat de gemeente in het bestemmingsplan aandacht besteedt aan de cul
tuurhistorie in dat gebied. Het gemeentebestuur wil met het opnemen van een 
uitgebreide beschrijving van de cultuurhistorische waarden liever nog wachten 
tot een volgende planherziening (binnen nu en 10 jaar!). De Erfgoedcommis
sie is daar niet gelukkig mee en adviseert een paragraaf te maken die expliciet 
ingaat op de in het gebied aanwezige waarden. 

Tot zover de greep uit de ter tafel gebrachte zaken die u als lid van de Histori
sche Kring Eibergen mogelijk interesseren. 

Eibergen, februari 2012 Ton Esman 
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'Gouden tijden' in huize 't Simmelink 

Inleiding 
'Gouden tijden'. Zo hebben wij, dat zijn mijn vader en moeder, mijn zusje Els 
en broer Eduard en ikzelf de periode van maart 1947 tot en met april 1964 erva
ren. Mijn vader werd op 7 maart 1947 geïnstalleerd als burgemeester van Eiber
gen en dus verhuisde ons gezin vanuit Groesbeek naar huize 't Simmelink in 
Eibergen. Een hele omschakeling. Laat ik mij trouwens eerst even voorstellen. 
Ik ben Ruud van Wensen, oudste zoon van burgemeester Van Wensen. Op 
advies van mijn oude vriend James ter Braak ben ik lid geworden van de Histo
rische Kring Eibergen. Het vele interessante materiaal over de geschiedenis van 
Eibergen heeft op mij indruk gemaakt, maar het viel mij op dat er heel weinig 
geschreven is over de periode van het burgemeesterschap van maar liefst zeven
tien jaren van mijn vader. Bert van der Ziel wees mij toch nog op enkele bron
nen, maar zei ook dat de redactie van Old Ni-js afhankelijk is van bijdragen van 
derden. Hij nodigde -zo niet daagde- mij derhalve uit een bijdrage te schrijven 
voor Old Ni-js over mijn vader. Ik heb die handschoen opgepakt en tot mijn ver
bazing heb ik nog redelijk wat materiaal en foto's gevonden. Hieronder volgt 
mijn persoonlijke terugblik. Voor medewerking aan een meer diepgaand onder
zoek naar de rol van mijn vader als burgemeester van Eibergen houd ik me des
gewenst graag beschikbaar.' 

De installatie van mijn vader op 17 maart 1947. Van links naar rechts: mijn moeder, 
wethouder J.H. Schaperclaus, mijn vader en gemeentesecretaris G. Hospers. 
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De werkkamer van burgemeester Van Wensen aan de tuinzijde van 't Simmelink 

De zitkamer van 't Simmelink ademt de sfeer van dt jaicn v ijjtig van de vorige eeuw 
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Zeventien gouden jaren op 't Simmelink 
Terugdenkend aan die zeventien jaar komen er nogal wat nostalgische gevoelens 
boven. Ik heb altijd verkondigd dat een mooiere jeugd dan wij in Eibergen en 
vooral op 't Simmelink hebben genoten, niet denkbaar is. Later ben ik dit wel 
enigszins gaan relativeren toen ik zag wat voor een fantastische jeugd mijn 
beide zonen ook in het Haagse, waar we het grootste deel van hun jeugd woon
den, hebben gehad. Maar andere tijden en een andere omgeving zijn eigenlijk 
onvergelijkbaar. Een greep uit wat qua nostalgie boven komt. Allereerst 't Sim
melink zelf. Een monumentaal pand met een mozaïek van kleine steentjes bij de 
voordeur met in het midden een hartje. Datzelfde hartje zat in het grote aantal 
donkergroene luiken. Bij binnenkomst was er een marmeren gang van maar 
liefst zeventien meter en een breedte van ongeveer anderhalve meter. Mijn jon
gere broer Eduard en ik vonden het heel spannend om met beide benen in die 
gang naar boven te klimmen -in mijn herinnering wel vijf meter hoog- en 
boven de voordeur dan onze gasten met onverwacht lawaai te 'verrassen'. 
Direct aan de rechterzijde was de werkkamer van mijn vader met pingpongtafel. 
Mijn vader was niet echt sportief, maar wel een groot pingpongspeler met een 
dodelijke smash en we hebben elkaar in veel wedstrijden te vuur en te zwaard 
bestreden. Links was de slaapkamer van mijn ouders en ik had een opkamertje 
aan het eind van de gang met een klein trapje naar boven met geweldig uitzicht 
op onze prachtige, paleisachtige tuin. Het opschuifraam was heel handig voor 
diep nachtelijke thuiskomsten. Aan het eind van de gang ging je rechtsaf naar de 
keuken, het domein van Betsy en Cis, en rechtdoor kwam je in de eetkamer. 

De hele familie in de tuin van 't Simmelink ter gelegenheid van mijn eerste heilige 
communie in 1954. 
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Nooit te vergeten is het belletje van ivoor boven de eetkamertafel waarmee mijn 
moeder Betsy of Cis in de keuken 'alarmeerde' voor soep of volgende gerech
ten. Nu ik dit zo opschrijf, lijkt het bijna vooroorlogs. Jaarlijks werd op de keu
kentafel een varken geslacht en hadden we weer voor ruim twee jaar balkenbrij 
en zure zult. Wij jongens vonden dit natuurlijk ook spannend. De moestuin was 
het domein van Eduard. Hier liep zijn bok Kuifje met de bokkenwagen en hij 
organiseerde er met zijn boezemvriend Frits Roes -onze overbuurman op de 
Simmelinkweg- circus Roewens. Een groot succes en altijd uitverkocht. Ook 
was Eduard een van de topartiesten bij de Bloemensymfonie. Hij speelde samen 
met Hans ten Cate de ezel. Eduard zat achterin en moest steeds een fles Ajax-
schuim leegspuiten; ook hier groot succes. Mijn successen lagen meer op spor
tief gebied. Mijn moeder en ik zijn zeker driejaar op rij kampioen mixed double 
geweest van de Eibergse tennisclub HERMES, afkorting van de zeer toepasse
lijke naam: Harmonie En Ritme Maken Edel Spel. Ik heb nog een krantenknip
sel met het bericht, dat mijn moeder en ik het duo moeder Ter Braak en zoon 
James in de finale verslaan met 6-1 en 6-3. Het was een van mijn meest aanspre
kende overwinningen. Ook ben ik drie keer kampioen van Eibergen geweest. 

Een absoluut hoogtepunt in mijn leven op 't Simmelink was het bezoek van 
prins Bernard op 10 juni 1948, toen ik als bijna vierjarige met mijn zusje Els de 
prins een cadeautje mocht geven met de tekst 'dit is voor de prinsesjes'. 

Bezoek van prins Bernhard aan Eihergen en aanbieding cadeau door kinderen van de 
burgemeester op 10 juni 1948. 
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Afbraak van 't Sinimelink een 'misdadig' besluit 
In het interessante artikel van Bert van der Ziel in het Old Ni-js nummer 68 van 
maart 2011 over het wel en wee van de Mallumse molen, verwijst hij naar een 
uitspraak van Hendrik Odink. Naar aanleiding van de sloop in 1917 van de olie-
molen bij Mallum heeft Odink het over een 'misdadig' besluit. Toen ik dit las 
moest ik meteen denken aan de sloop van 't Simmelink en hoe wij, vooral mijn 
broer Eduard en ik, de afbraak van 't Simmelink in 1964 hebben ervaren als een 
aanslag op onze jeugdherinneringen. We hebben nog overwogen om een actie
comité op te richten, maar te laat! Tot op de dag van vandaag betreuren wij dit 
besluit van de Eibergse gemeenteraad zeer. We hebben helemaal niet begrepen 
waarom een gemeenteraad zo snel na het aantreden van burgemeester Hermsen 
als de opvolger van mijn vader, het besluit nam om dit historische pand te laten 
slopen. Uit het artikel over Frans Hermsen (Old Ni-js nummer 58, februari 
2007) heb ik begrepen dat Hermsens bijnaam 'Frans de Sloper' was. Onder zijn 
leiding is in Eibergen rücksichtslos korte metten gemaakt met veel historisch 
erfgoed. Erfgoed dat, denk ik, door mijn vader juist is gekoesterd. ledere keer 
als ik in Eibergen ben en langs de plek ga van 'ons' Simmelink doet mij dit pijn. 
Ik denk er bijvoorbeeld ook aan, hoe de karakteristieke Hagen is verwoest en is 
'omgetoverd' in een kale, moderne winkelbuurt. Zelf heb ik zes jaar van 't Sim
melink over de Hagen naar de Sint Jozefschool gelopen of gefietst en ik vond 
dit altijd een mooie route. Als ik nu terugkom in Eibergen en er mijn auto par

keer, dan denk ik met 
weemoed terug aan die 
mooie Hagen uit mijn 
jeugd. Verzachtende om
standigheid is wel, dal de 
oude imposante beuk met 
daarin gekerfd de nog 
duidelijk te herkennen 
initialen RvW en EvW 
van mijzelf en mijn broer, 
er nog staat bij het oude 
hekwerk van toen. Ook 
bleef het prieel gelukkig 

't Simmelink iii volle glorie met de Vainliall Wyvern van gespaard voor de slopers-
Je burgemeester. hamer. 

De sloop van 't Simmelink is eens temeer onbegrijpelijk wanneer ik het artikel 
lees van Hendrik Odink in de Tubantia van 12 april 1965 met als titel 'Rond 't 
Simmelink speelde zich een groot deel van Eibergs geschiedenis af'. Bouwheer 
was in 1833 A. Simons uit een oud Eibergs geslacht. Echter in het grote werk 
over het geslacht Van Limburg Stirum van mr. Schilfgaarden wordt reeds 
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Mijn grootouders, Herman van Wensen en l'uiilu Siutz met hun kinderen in 1906. 

gewaagd van 'dat gudt Symmeldinckhoff in Eyberghen gelegen is' en wel als 
leen van Wisch. 

Wie was mijn vader? 
Mijn vader is op 18 april 1899 in Leiden geboren in een rooms-katholiek gezin 
met negen kinderen. Hij was de op een na jongste. Zijn vader was oprichter en 
direkteur van de Van Wensen Bank in de Breestraat 81 in Leiden. Daar was ook 
het ouderlijk huis. 

Mijn vader had vijf broers en drie zusters. Twee van hen zaten in het klooster: 
een broer bij de Jezuïeten en een zuster bij de Franciscanessen. Ook mijn vader 
was een gelovig man met grote interesse in filosofie en cultuur. Hij was een eru
diete man met een groot gevoel voor humor. Beide karaktertrekken heb ik altijd 
gewaardeerd en bewonderd. Thuis heb ik vele geschriften waarin hij schrijvers 
als Goethe en Schiller parafraseert. Hij heeft dit vermoedelijk het meest meege
kregen van zijn Duitse moeder, Paula Statz uit Aken. Een van de veel gebruikte 
gezegdes was Tn der Beschrankung zeigt sich der Meister'. Hoewel ik mijn 
oma Statz niet heb gekend komt zij op foto's over als een warme en karaktervol
le vrouw. De foto van het gezin Van Wensen-Statz maakt, denk ik, duidelijk dat 
het gaat om een familie met enig aanzien in Leidse kringen. Mijn vader was 
meester in het noteren was diepzinnige gezegdes. Zo heb ik een boekje van hem 
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waann hij tot in detail het ouderlijk huis in Leiden beschrijft en zijn vader, moe
der en al zijn broers en zusters in korte teksten scherp karakteriseert Een twee 
tal filosofische overpeinzingen die hij heeft opgeschreven zijn 'Het komt er niet 
op aan, hoe wij het hebben, maar hoe wij het opvatten' en 'Der Mensch wachst 
mit seinem grosseren Zwecken' Vanuit deze gedachtewereld was hij ervan 
overtuigd dat hij alleen gelukkig zou kunnen worden in een functie waarbij hij 
het gemeenschappelijk belang in overheidsdienst zou kunnen dienen Om die 
reden volgde hij niet het voorbeeld van oudere broers die studeerden of naar de 
bankwereld gingen Na het behalen van het gymnasiumdiploma maakte een 
hoofdambtenaar in Nijmegen mijn vader warm voor de gemeenteadministratie 
HIJ begon als volontair Per jaar moest hij honderd gulden toe betalen Zijn eer 
ste promotie was dat hij vanwege zijn prestaties die honderd gulden met meer 
hoefde te betalen In 1922 werd hij eerste ambtenaar ter secretarie in Millingen 
bij Nijmegen Dat was in een tijd waarin iedereen raar opkeek als 's middags de 
burgemeester op het gemeentehuis kwam "De burgemeester is er Zou er iets 
aan de hand zijn'̂ " In 1926 trad hij in dienst bij de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, eerst in Arnhem, later in Den Haag 
In 1940 trouwde hij met mijn moeder, Anna Christina Maria (Ans) Gilissen Zij 
kwam ook uit een bankiersgeslacht Haar vader was directeur van de bank Gilis
sen in Amsterdam en haar grootvader was Arnold Gilissen, die met zijn broer 
Theodoor in 1881 de oprichters waren van deze bank Hun huwelijksreis werd 
ernstig verstoord door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en ze 
moesten tei hoogte van het Belgische Bouillon terugkeren naar hun huis in 
Groesbeek Op 27 februari 1942 werd mijn zus Els geboren, ik op 15 juli 1944 
en mijn broer Eduard op 9 oktober 1946 

Oorlogstijd 
Toen de oorlog was uitgebroken werd mijn vader hoofd Personeel en Financien 
bij de gemeente Nijmegen Omdat hij goed Duits spiak, zijn moedei was 
immers een Duitse, wist hij lang de Duitsers te misleiden Later kwam in Nijme
gen een fanatieke NSB-burgemeester en was hij genoodzaakt onder te duiken 
Na de bevrijding vroegen ze hem voor het Militair Gezag Hij kreeg een uni
form aangemeten en werd gebombardeerd tot kapitein Hij werd belast met de 
'zuivering' van burgemeesters, politiemensen en andere overheidsdienaren in 
Zuid-Holland en Zeeland Na een jaar keerde hij terug in zijn oude functie in 
Nijmegen tot zijn benoeming als burgemeester in Eibergen Daar volgde hij 
A G van Delen op die in 1946 in Gendringen burgemeester was geworden 

Mijn vader in de rol van burgemeester 
Ik had het geluk in mijn huisarchief nog de handgeschreven tekst van de inaugu 
ratierede van mijn vader te vinden bij zijn start als burgemeester op 7 maart 
1947 en ook een getypte versie van zijn afscheidsrede op 24 april 1964 Daar-
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naast heb ik een vrij groot aantal krantenartikelen gevonden van vooral de 
beginperiode van zijn burgervaderschap. Als zoon heb ik geen goed beeld wat 
precies de betekenis is geweest van mijn vader voor de gemeente Eibergen. 
Daarvoor was ik nog te jong. Wel heb ik een redelijk beeld, dacht ik, van een 
drietal zaken die mijns inziens voor een plattelandsgemeente als Eibergen van 
belang zijn geweest.Veel belang hechtte mijn vader aan het bewaken van het 
erfgoed van de gemeente en veel aandacht had hij voor het culturele leven van 
Eibergen, de kerkdorpen en de buurtschappen. Denkend aan het erfgoed heeft 
hij bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij het herstel van de Mallumse 
molen en het behoud van het karakteristieke gemeentehuis. Een keer per jaar 
gingen wij met de hele familie naar de volksfeesten in Beltrum en Eibergen. 

Mijn vader opende traditioneel 
het bal in de feestzaal of de 
feesttent en ging pas naar huis 
wanneer hij bijna alle dames 

meestal gezellige boerinnen

had afgedanst. Hij kon goed 
dansen; dat heb ik in ieder geval 
van hem geërfd. Ook herinner 
ik me de vele bezoeken met 
mijn vader aan de concerten van 
Excelsior en Euphonia en de 
mandolineclub Tavenu. Ik vond 
nog een krantenartikel van ons 
bezoek aan het jubileumconcert 
van Tavenu op 2 april 1948 in 
zaal Kroneman onder leiding 
van J.H. Odink. Ook was hij 
actief bij het bevorderen van 
schoolconcerten. Zo herinner ik 
me dat de beroemde violist Her

man Krebbers bij ons logeerde 
op 't Simmelink omdat mijn 
vader hem had gevraagd voor 
het geven van concerten, maar 
misschien was het ook wel zijn 
vriend Nico Zeeman, die dit 

regelde. Samen waren ze een goed team voor het bevorderen van het culturele 
leven in Eibergen. Zeeman was ook de grote animator van de Bloemensymfo

nie. Tien jaar lang waren ook de bezoeken van mijn vader aan Chrissemeuje, de 
oudste inwoonster van Eibergen en later van Nederland hoogtepunten. Ze is 110 
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Mijn ouders met Chrissemeuje. 

jaar geworden. Met de hele familie gingen wij dan mee naar het erf van Chrisse
meuje in de Holterhoek. Steeds had hij een bijzondere felicitatie bij zich van 
Hare Majesteit. Iets dat ik nooit zal vergeten is dat Chrissemeuje de enveloppen 
met inhoud van het merendeel van de gasten potsierlijk onder haar boerenrok 
liet verdwijnen. Prachtig! 

Mijn vader maakte altijd reclame voor Eibergen met de verwijzing dat er in 
Nederland geen gemeente kon worden gevonden waar het leven zo goed en 
gezond was als in Eibergen getuige het feit datje daar 110 jaar kon worden. 
Heel veel plezier beleefde mijn vader in zijn rol van ambtenaar van de burger
lijke stand. Hij vond het geweldig om jonge, verliefde paren in de echt te ver
binden en hij had er een speciaal genoegen in om net zolang door te delibereren 
totdat de bruid een traantje moest laten. Eerder was hij niet tevreden. 

Actieve rol in regionale samenwerking 
Veruit de belangrijkste rol die mijn vader naar mijn idee voor de Eibergse 
gemeenschap heeft vervuld, heeft te maken met zijn actieve rol in de regionale 
samenwerking in Twente en Oost-Gelderland (TOG), maar vooral met de Duitse 
buren in Rhein-Ems. Hij beschouwde dit naast het burgemeesterschap voor de 
gemeente als zijn tweede hoofdtaak, getuige ook zijn woorden in zijn afscheids-
speech. Hij zag zichzelf meer ais een regiobestuurder dan als een bestuurder van 
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één gemeente. Hij kan, denk ik, samen met enkele andere Nederlanders gezien 
worden als pionier in Nederland om voorzichtig maar standvastig te werken aan 
een nieuwe samenwerking met de Duitsers. Hij deed dit onder meer met Alfred 
Mozer die als de échte pionier op dit gebied kan worden gezien. Van Mozer 
staat in het Euregiokantoor in Glanerbrug nog een fraai en markant bronzen 
borstbeeld, gemaakt door koningin Beatrix. Mijn vader was ook de juiste per

soon op de juiste tijd en plaats vanwege zijn bijzondere Duitse affiniteit. Zoals 
al gezegd, was zijn moeder Duitse en hield hij veel van Duitse schrijvers als 
Goethe en Schiller. In vrijwel al zijn speeches werd het gedachtegoed van deze 
schrijvers wel verwerkt. Zijn afscheidsspeech bevat helemaal aan het eind ech

ter een Romeinse spreuk 'Fortiter in re, sauviter in modo', vrij vertaald: sterk en 
vasthoudend in de zaak, maar mild en soepel in de wijze waarop ze gediend 
wordt. En mijn vader vervolgde: "Met de vuist of schoen heb ik niet op tafel 
geslagen. In de praktijk werkte ik liever met honing dan azijn". Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was hij ruim twee jaar ondergedoken, omdat hij weiger

de als ambtenaar in de gemeente Nijmegen zijn medewerking te geven aan de 
Duitse bezetters. Dit alles maakte dat hij door zijn Duitse collega's werd geac

cepteerd als een bruggenbouwer. Hij had goede contacten met Oberkreisdirektor 
Koch in Bocholt en met Staddirektor Fisher in Vreden. Op zijn afscheid getuig

den beiden van deze vriendschap. 
In dagblad Tubantia was de mooie 
kop "Afscheid van een bezielend 
en beminnelijk leider". Van de 
Bondsrepubliek Duitsland ontving 
hij het Verdienstkreuz Ie klas. 

'Afscheid nemen valt me zwaar' 
Na zijn afscheid in Eibergen is 
mijn vader op verzoek van de com

missaris van de Koningin in Over

ijssel waarnemend burgemeester 
geweest van maar liefst drie 
gemeenten tegelijkertijd te weten 
Ambt Delden, Stad Delden en 
Weerselo. Hij pendelde gedurende 
drie jaar tussen de drie gemeente

huizen. Ik denk een novum in bur

gemeestersland in Nederland. Als 
familie hebben we toen dus nog 
drie installaties en idem afscheids

recepties/defilés, meegemaakt. c, ♦ w , / ; , u- , i 
^ ' & Staatsiejoto van de hur^emee.ster (joto: col-

Bij zijn afscheid van Weerselo op lectie H.Kruisselhrink). 



-37-

29 augustus 1969 werd hij be-noemd tot officier in de orde van Oranje Nassau 
De journalist van de Twentsche Courant die hem enkele weken eerder had geïn
terviewd stond 'Oog in oog met een vader van 2 x 3 kinderen' "Ik heb gepro
beerd meer dan drie maal eenderde burgemeester te zijn ", zei mijn vader Hij 
vond het moeilijk om afscheid te nemen en ambteloos burger te zijn Mijn vader 
overleed op 28 januari 1984 in Velp 

Van L.H.H.R. via L.H.R. naar L.H. van Wensen 
L H H R staat voor Leonardus Hermanus Hubertus Rudolf van Wensen Deze 
vier voorletters van mijn vader vond ik alti]d piachtig en mooier dan welke titel 
dan ook Toen onze oudste zoon Hubert geboren werd dachten we meteen aan 
deze vier voornamen, maar we vonden het iets te overdreven om ze alle vier te 
gebruiken en we leverden een H in en het werd Leonard Hubert RudoH Toen 
Hubert zelf als eerste kind een zoon kreeg moest ik mijn verlies nemen en deze 
stamhoudei heet Lodewijk Hubert van Wensen Het bijzondere is dat mijn vader 
meestal alle brieven van de gemeente ondei tekende met L H van Wensen Thuis 
heb ik nog twee gemeentestempels met de handtekening van mijn vader L H 
van Wensen Op Lodewijks achttiende verjaardag krijgt hi| deze stempels als 
bijzonder cadeau 

's-Gravenhage, december 2011 Ruud van Wensen 

Auteur 
Ruud van Wensen studeerde economie in Amsterdam Na zijn doctoraal ging hij 
in militaire dienst en aansluitend werkte hij van 1970 tot 1975 voor de NAVO op 
de Nederlandse ambassade in Brussel Daarna werkte hij hij het ministerie van 
Economische Zaken in Den Haag en hij besloot zijn carrière bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking Sinds drie jaar is hij 
met pensioen 

Noot 
' De foto's zijn afkomstig uit het archief van de familie Van Wensen 

K^ÉsMasUbs&gi^^fl 
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Ons zoekplaatje: oplossing Old Ni-js, nr.70 

1. Anke Spoor, 2. Marcel Nijhuis, 3. Laurens Beusink, 4. Carta (Carola) Konings, 5. 
Jannie Tiiinte, 6 , 7. Rob Klein Goldewijk, 8. Jos te Woerd, 9. Frans Borkinck, 
10. Fannie Schilderink, 11. Herman Hengeveld, 12. Mirjam Nijhuis. 13. Rosalie Weg-
dam, 14. Roxanne Ruiterman, 15. Wilfried Asschert (niet helemaal zeker), 16. André 
Penterman, 17. Veroni Schenk, 18. Ivonne Maarse, 19. Marianne Wanink, 20. Hans 
Teselink, 21. Inge Wielens, 22. Wies ten Vregelaar, 23. Brigitte Bloemena, 24. Bert de 
Groot, 25. Hans Startman, 26. Tonny Alferding, 27. Silvia ? Penterman, 28. Frank 
Scharenborg, 29. Henny Konings, 30. Dhr. Koenders, 31. André Scheink, 32. Gerdie te 
Koppele, 33. Wilma Veehof, 34. Johan te Koppele, 35. mevrouw Koenders. 

Soms heb je van die zoekplaatjes waarbij je het idee hebt dat er wel eens veel 
reacties op zouden komen en dat gevoel had ik zeker dit keer. Maar helaas, 
slechts één reactie, al was die wel waardevol, omdat het de namen van alle 
kinderen (op één na) opleverde. De lijst met namen kreeg ik van Maria Ver
hoeven-te Koppele. Zij herkende meteen haar broer Johan (nr.34), die sedert 
1993 een boerenbedrijf runt in Denemarken. Hem werd per e-mail de foto 
toegestuurd met de vraag: of hij nog klasgenoten herkende. Ook van Jos te 
Woerd (nr.8) kreeg zij nog wat namen. Gezamenlijk heeft dat geleid tot 34 
namen. Van het artikel van de Sint Jozefschool heeft ze erg genoten, waarbij 
vele herinneringen uit die tijd weer naar boven kwamen. Maria bedankt. 
Aanvullingen zijn nog van harte welkom. 

Neede, februari 2012 Johan Baake 
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 

Bij het zoeken naar beeldmateriaal voor het artikel van burgemeester Van 
Wensen mocht ik gebruik maken van het familiearchief. Hierin bevond zich ook 
deze foto. Van Wensen houdt hier een toespraak. Waarschijnlijk bij een feest, 
want een aantal aanwezigen heeft een rozet op de revers. De personen op de 
foto zijn voor mij onbekenden en ik vraag mij af of deze foto wel uit zijn 
Eibergse ambtsperiode stamt. Vandaar dat ik weer een beroep doe op onze le
zers. De vragen zijn: 
• wie kent één of meer personen? 
• waar en wanneer is deze foto gemaakt? 
• om welke bijzondere gebeurtenis gaat het? 

Reacties, graag schriftelijk of per e-mail, zijn welkom bij: 
J. Baake, Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VB Neede 
E-mail: redactie@historischekringeibergen.nl 

Aanvulling van namen Old Ni-js nr.70 'De Eibergse Knalclub' 
Na het verschijnen van het vorige nummer kreeg ik van Henk Blankvoort nog 
een aanvulling op de foto van 'De Eibergse Knalclub'. Het gaat om de persoon 
met nr.11: J.G. Blankvoort (aannemersbedrijf) en de persoon met nr.12: G. 
Blankvoort (architect). 
Jan Berenschot uit Corle reageerde bij het zien van de motorrijders al veel 
eerder: Jan herkende nr.10: Willem Klein Hazebroek. Willem had in die tijd ook 
een motor en had dan zijn zondagse pet op waarop een insigne was gespeld, 
waarschijnlijk dat van de Nederlandse Motorrijdersvereniging. Verder herkende 
hij ook Gerrit Blankvoort (nr.12), architect en echtgenoot van Doortje 
Gellekink. 

mailto:redactie@historischekringeibergen.nl
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Droef slot van een plechtig gebeuren 

Het gebeurde in een zomer ergens halverwege de jaren vijftig van de vorige 
eeuw; mogelijk 1954, maar het kan ook 1956 geweest zijn. Mijn oom Gerrit 
Bentsink woonde sinds 1943 met zijn vrouw Janna Simens en zeven kinderen in 
een pachtboerderij - eigendom van burgemeester G.H. Smits - aan de Kerk-
loolaan tegenover de boerderij van Ketterink (zie ook kleine Eibergse historie in 
tien verhalen van E.H. Wesselink, 2011, p.47). Nu is daar een picknickplaats en 
als je op Google kijkt zie je een gele driehoek. In alle vertrekken van het 
boerderijtje annex boswachtershuis, eerder bewoond door de familie Wennink, 
lagen keitjesvloeren. Er was een pomp en het gezin waste zich elke morgen met 
het gele water dat werd opgepompt. Jammer dat het is afgebroken; het was toch 
een historisch boerderijtje. Toen mijn vader, destijds veldwachter in Neede, in 
1944 twaalf door de Landwacht gearresteerde Needenaren bevrijdde uit de 
cellen achter zijn woning (ik was acht jaar en weet het nog goed) werd hij gear
resteerd en werd ons huis -het voormalige gemeentehuis, nu een weg naast een 
restaurant- verzegeld. Vanaf dat moment werden mijn moeder, ik en mijn jon
gere broer Henk liefdevol opgenomen in het gezin van oom Gerrit en tante 
Janna onder het motto: 'waar plaats is voor negen is ook plaats voor twaalf'. 

Vooraanzicht van het boerderijtje aan de KerLloohuiii (foto: E.H. Wesselink, uit: 'kleine 
Eibergse historie in tien verhalen',p. 52). 
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Oom Gerrit had een stukje bos geërfd nabij boerderij de Pionder (Rekkenseweg 
31) waar hij was geboren, en hij had dat 'geschoond'. Samen met zijn oudste 
zoon Frits en neef Freek besloot hij het afvalhout te verbranden. Het was een 
flinke berg, die met de Paasdagen veel publiek zou hebben getrokken. Hij had 
daarvoor bewust de 31e augustus uitgekozen, de verjaardag van prinses Wil-
helmina. De windrichting was gunstig en de 'echte' bebouwing lag, uitgezon
derd enige boerderijen, kilometers verderop. Mijn oom, die over een flinke dosis 
humor beschikte, verkondigde dat dit vuur moest worden gezien als een 
vreugdevuur. Het vuur werd ontstoken bij het invallen van de duisternis opdat, 
zo vond oom Gerrit, ook de kleintjes er nog van konden genieten. 

Het hout, dat niet al te droog was, 
veroorzaakte kennelijk zoveel rook 
dat dit werd opgemerkt door een 
overijverige man met dienstpet, die 
ter plaatse verscheen en zich pre
senteerde als iemand van de 
brandweer Eibergen. De man zei 
dat er zonder vergunning van de 
burgemeester niet gebrand mocht 
worden. Het antwoord van oom 
Gerrit luidde: "Ie kont hoge 
springn en ie kont lege springn, 
maor dit vuur blif brandn, want het 
is een vreugdevuur ter ere van 
prinses Wilhelmina". Geschrokken 
van zoveel overtuigingskracht ver
liet de verder onbekende 'man met 
de pet' het terrein. De andere dag 
werd door de Rijkspolitie Eibergen 
tegen oom Gerrit proces-verbaal 
opgemaakt wegens een overtreding 
van de algemene plaatselijke veror
dening (APV). De brandweerman 
had namelijk aangifte gedaan. Een 

paar weken later moest oom Gerrit verschijnen op het kantongerecht in Groenlo. 
Daar kreeg hij, zoals gebruikelijk, van de rechter het laatste woord. Hij 
verdedigde zich door te zeggen dat de bekeuring op een misverstand berustte. 
Weer haalde hij aan dat het vuur ter meerdere glorie van prinses Wilhelmina was 
aangestoken. Zijn minutenlange speech was zo vol humor en zelfspot dat de 
aanwezigen hardop lachten. Hij eindigde met: "Ik dank u voor uw aandacht". 
De rechter, die geduldig had geluisterd, toonde begrip voor zijn verweer en 

Janna en Gerrit Bentsink-Simens bij hun 
woning aan de Esweg, circa 1994 (foto: col
lectie J. Prinsen-Bentsink). 
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legde een boete op van twee gulden, destijds het bedrag voor rijden zonder iiciit 
op de fiets. De boete werd meteen betaald. 

Nijverdal, oktober 2011 Frits Bentsink 

Auteur 
Frits Bentsink (1936) is de zoon van Hendrik Bentsink. oudere hroer van Gerrit, 
die in dit verhaal als hoofdpersoon figureert. Hendrik wilde geen boer worden 
en werd boswachter in Vorden. Daarna was hij van 1933 tot 1944 gemeen
teveldwachter in Neede. Hij werd gepensioneerd als rayoncommandant der 
Rijkspolitie. Beide zoons traden in zijn voetsporen. Frits werd adjudant gemeen
tepolitie in Hellendoorn en later inspecteur in de politieregio Twente en Henk 
werd brigadier van politie in Almelo. 
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Jacoba Berenschot: van weesmeisje tot stammoeder 

Gedreven door armoede en vaak gestimuleerd door een pastoor of dominee 
trokken in de eerste helft van de negentiende eeuw veel landgenoten, ook uit de 
Achterhoek, naar Amerika om daar een beter bestaan op te bouwen. Zo 
vertrokken Berend Berenschot en zijn vrouw Esfele Lievestro in 1840 uit Ruur-
lo naar de Verenigde Staten. Niet omdat ze op hun kleine boerderijtje van de 
honger omkwamen, want als kleine boer of dagloner had men altijd wel wat 
varkens, waarvan er in de herfst eentje werd geslacht en van de melk van de 
paar koeien werd boter en kaas gemaakt. Vrijwel iedereen had een moestuin, 
waarin groente voor de hele winter werd verbouwd, de vruchtbomen gaven jaar
lijks hun vruchten en de kippen legden hun eieren. Daarnaast was er altijd wel 
een stukje bouwland voorhanden met graan waarvan men zelf brood bakte. 
Maar de mensen hadden, zeker als ze ook kinderen hadden, nauwelijks toe
komstperspectief.' 

In 1829 was Berend Berenschot (*1804), zoon van Jacob Berenschot en Aaitjen 
Huiskes, in Ruuiio in het huwelijk getreden met Esfele Lievestro (*1803), 
dochter van Jan Lievestro en Catharina Brinkhof. Het paar vertrok uit Rotter
dam met hun in 1834 geboren dochter Jacoba naar Amerika. Ze kwamen in het 
'land van de onbegrensde mogelijkheden' terecht in Evansville. Dit in de staat 
Indiana gelegen dorp werd zo'n tweehonderd jaar geleden gesticht door emi
granten en telt nu rond de 100.000 inwoners. Helaas was het geluk niet aan hun 
zijde, want waar velen een goed bestaan wisten op te bouwen in het nieuwe 
vaderland, kregen zij met veel ziekte te kampen met als triest hoogtepunt het 
overlijden in 1846 van moeder Esfele en haar begrafenis aldaar. Door verdriet 
overmand besluit Berend met zijn twaalfjarige dochter met een buitenlands 
schip de terugreis naar het oude vaderland te maken. Maar weer slaat het nood
lot toe, want op die lange reis terug wordt ook hij ernstig ziek en overlijdt. Zijn 
stoffelijk overschot krijgt een zeemansgraf. Op zijn sterfbed heeft Berend de 
zorg voor zijn jonge dochter overgedragen aan een bevriend echtpaar en deze 
mensen brengen Jacoba terug naar Ruurlo, naar een oom en tante op boerderij 
'De Strikker' (thans Mulderijc), die de zorg voor het weesmeisje op zich nemen. 
Op 24 november 1855 trouwt Jacoba met de Ruurlose jongeman Lammert 
Horstman ("=05-12-1825). In de archieven staat vermeld dat de bruid geen 
schriftelijke verklaring kon overleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand waar en wanneer precies haar ouders waren overleden. Daarom moet ze 
onder ede verklaren dat haar moeder in 1846 in Evansville was begraven en dat 
haar vader in datzelfde jaar op een buitenlands schip was gestorven. Het jonge 
echtpaar woont geruime tijd in Ruurlo, waar hun beide kinderen worden 
geboren: Berend (* 17-01-1859) en Tonia (*1861). Helaas is ook moeder Jacoba 
maar een kort leven beschoren, want zij overlijdt in 1863 op 29-jarige leeftijd. 
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De kapitale boerderij de Schatte aan de Hupselse Esweg 3. 

Toch zal dit weesmeisje te boek komen te staan als de stammoeder van de 
Horstmannen die meer dan een eeuw de kapitale boerderij 'De Scholte' in 
Hupsel hebben beheerd en ook in het maatschappelijk leven een rol van beteke
nis hebben vervuld. Toen Jacoba overleed was Berend vier jaar en Tonia twee. 
Tonia sterft zeer jong in 1869 en wat moest een weduwnaar in die tijd met een 
jong kind? Proberen weer een vrouw en moeder te vinden en dat gebeurde ook. 
Lammert hertrouwt met Gerritjen Vriezenkolk (*]5-l 1-1837 Gorssel), melk
meisje op kasteel Ruurlo. Ook zij krijgen kinderen maar hun twee eerste 
kinderen, beiden jongetjes, overlijden op jonge leeftijd. Ook hieruit blijkt weer 
eens dat de kindersterfte in die tijd in de Gelderse Achterhoek zeer hoog lag. 
Van medische hulp was nauwelijks sprake. De buurvrouwen deden hun plicht 
als baakster en hadden wel vaak ervaring, maar geen medische kennis. Op 14 
november 1872 wordt dochter Aaltjen geboren en zij blijft in leven, net als haar 
twee jaar jongere zusje Tonia. 

Naar Klein Kormelink in Olden Eibergen 
Op 24 februari 1878 verhuizen Lammert en Gerritjen met de drie kinderen naar 
Olden Eibergen. Berend is dan negentien jaar, Aaltjen vijf en Tonia drie. Van de 
burgemeestersfamiiie Smits huren ze boerderij Klein Kormelink, Kormelinkweg 
11 (later bewoond door de familie Langelaar en nu Poelhuis). In 1882 overlijdt 
Lammert Horstman op 57-jarige leeftijd en Berend blijft met zijn stiefmoeder en 
de beide halfzusjes achter op de grote boerderij van de Smitsen. Berend heeft 
dan al een poosje verkering met Anna Stokkers, een meisje uit de buurt, dat op 
23 maart 1858 geboren is op boerderij Kiskamp; ze trouwen op 10 oktober 
1879. 
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Bcrend die ai op jonge leeftijd zo z'n 
ambities heeft, probeert op eigen naam 
de boerderij van burgemeester Smits 
te huren en de levende have en de 
inboedel naar zich toe te trekken. 
Maar de burgemeester is er niet van 
gediend dat hij zijn naaste verwanten 
zomaar op straat wil zetten en ver
huurt de boerderij niet aan Berend en 
Anna, waarschijnlijk mede omdat 
Anna tijdens het huwelijk al hoog
zwanger is van hun eerste kind dat op 
27 november 1879, ruim een maand 
na het huwelijk wordt geboren. Maar 
stiefmoeder Gerritjen en de beide min
derjarige meisjes Aaltjen en Tonia 
kunnen het werk op de boerderij niet 
aan en vertrekken naar het boerderijtje 
Spekgat aan de Olden Eibergsedijk. 
Nu staat daar bedrijfsgebouw 'Den 
Tol', de voormalige meubelfabriek. 
Spekgat was eigendom van de familie 

Slotboom (Florijn) aan de Stokkersweg. Gerritjen Horstman hertrouwt op 50-
jarige leeftijd met Berend Wagenvoort uit Vorden. Het paar heeft samen nog 
lang een gelukkig leven geleid en ook de beide dochters vonden hun bestem
ming. Aaltjen huwde met Hendrikus ter Agter en kwam op de Bosplaats in 
Olden Eibergen te wonen. Ook Tonia bleef in de buurt, ze trouwde met Albert 
Meijer en werd boerin op Ontink, ook in Olden Eibergen. Toen de Wagenvooits 
oud waren, kwamen neef en nicht Hendrik en Tonia Wagenvoort op Spekgat te 
wonen. Daarna hebben hun opvolgers Willem en Dike Elshof er jaren gewoond. 
De laatste bewoners voordat Spekgat afbrandde en werd gesloopt waren Bennie 
en Riek Lamers-te Walvaart. 

Anna Horstman-Stakkers, rond 1910. In 
1948 overleed zij op de respectabele 
leeftijd van negentig jaar. 

Mens en dier onder hetzelfde dak 
Een jaar na het overlijden van Lammert Horstman in 1882 vertrekken Berend en 
Anna Horstman-Stokkers naar een boerderijtje onder Noordijk-Neede. Daar 
hebben ze echter niet lang gewoond, want in 1884 wonen ze al op het 'Losse 
Hoes' in Rietmolen. Hun oudste dochter Jacoba wordt nog op Klein Kormelink 
in Eibergen geboren, maar de andere vijf kinderen aanschouwen allemaal het 
levenslicht in Rietmolen. Het 'Losse Hoes' was een grote boerderij vlak naast de 
Schipbeek aan de zuidkant van het dorp en eigendom van de kerk in Rietmolen. 
Dit losse hoes in Rietmolen was één van de laatste karakteristieke bewoningen 
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in de buurt. Hier leefden mens en dier in één grote ruimte onder hetzelfde dak. 
De vloer was van leem, aan de voorkant zat een gat in de grond, waarin het vuur 
werd gestookt om te koken en 's winters zich aan te verwarmen. Om het vuur 
stonden enkele kleine keukenstoeltjes met rieten zittingen. Achter het vuurgat 
waren de bedsteden en daarboven legden de kippen hun eieren. Aan de ene 
zijkant van het stalgedeelte waren de paardenstal en de kleine varkenshokken en 
aan de andere kant de 'potstal', waar de koeien diep in stonden op stro en mest. 
Steeds werd de mest hoger en dan ging er weer een laag stro of plaggen over
heen, totdat de koeien in het voorjaar met hun rug onder de hielde stonden, waar 
het hooi lag opgeslagen. In het voorjaar, als de koeien naar buiten konden, werd 
de potstal uitgemest en was er mest voor het land; kunstmest kende men rond 
1900 nog niet. De jongste zoon Lambertus, in 1901 drie jaar, was op een mor
gen kwijt. Zijn moeder zag een wit stipje drijvend op zijn rokje (kleine jongens 
droegen in die tijd ook een rok) op de Schipbeek. Vader werd erbij geroepen en 
die kon hem met de 'scheetvorke' weer op het droge trekken. Het avontuur liep 
goed af, maar hier was een later bewogen leven bijna vroegtijdig aan een einde 
gekomen. 

De eerste Horstman op de Scholteplaats 
Berend Horstman stond bekend als een hardwerkende, vooruitstrevende en 
zuinige boer, maar hij was ook slim en soms zelfs sluw. Hij had geld verdiend 
en kocht in 1902 voor ƒ 6.000,- van Antonius Arnoldus Schonenberg en zijn 
vrouw Grada Johanna Rotink uit Haaksbergen de Scholteplaats in Hupsel. De 

Berend Horstman rond 1914 met dochter Johanna en kleindochter Diiia (Arendina 
Johanna Wans ink 1911 - 1966). 
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boerderij, die toen nog gedeeltelijk ontgonnen moest worden, omvatte een 
kleine dertig hectare grond. Horstman was na eeuwen de eerste protestantse 
boer op de Scholte. Officieel wordt de plaats voor het eerst genoemd in 1529 als 
Schulte tho Hupsele, maar waarschijnlijk wordt ook op deze boerderij gedoeld 
als in 1188 Graaf Hendrik van Dahl, Heer van Diepenheim, zijn bezittingen laat 
vastleggen en er gesproken wordt over tho kamp in Huppelo. Feit is dat op de 
oudste boerderijen uit de streek vaak de markevergaderingen werden gehouden 
en dat was altijd op de Scholte. Toen in de i8e eeuw de kerkenraad ging praten 
over het herstel van de muur om het kerkhof geschiedde dat ook op de 
Scholteplaats. 

Vader Berend en zijn vrouw Anna en de kinderen Jacoba (*27-l 1-1879), Johan
na (* 19-09-1884), Jan (*29-06-1887), Lamberdina (* 16-09-1890), Gerrit (*10-
03-1896) en Lambertus (*04-l 1-1898) betrekken de boerderij op Sint Peter, 22 
februari 1902. Vooral voor de moeder was het een enorme vooruitgang, want het 
grote dwarshuis was gescheiden van de veestallen. Ze beschikte nu over een 
mooie, grote woonkeuken met een vloer van kannenschroot. Er was en is nog 
steeds een grote schouw met prachtige oude tegels en een modern fornuis (voor 
die tijd). Er waren grote slaapkamers in de boerderij, die in 1860 geheel was 
verbouwd, er was een waskamer met pomp en een soort gootsteen met een aan
recht. Voor het brede dwarshuis met zijn vele vensters lag een keitjesvloer. De 
groente- en bloementuin was omgeven door een eeuwenoude haag. Aan de 
voorzijde was een hoek uitgespaard voor de diepe waterput, waarboven een 
emmer hing aan de hefboom. Tegenwoordig is de kapitale boerderij, die nog in 
vrijwel dezelfde staat verkeert als honderd jaar geleden een gemeentelijk monu-

De achterzijde van boerderij de Scholte. 
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ment. De oudste dochter Jacoba 
trouwde met Engbert Niessink uit 
Neede en ging daar ook wonen. Ze 
kregen drie dochters. Johanna vond 
haar liefde bij Gerrit Jan Wansink op 
Geerdink en uit dit huwelijk werden 
drie dochters en een zoon geboren. Jan 
trouwde in 1915 met de Noordijkse 
Hanna Beunk. Hij was de oudste zoon 
en zoals dat in die tijd gebruikelijk 
was, zou hij de opvolger op het bedrijf 
worden. Maar Jan leek te veel op zijn 
vader en twee harde stenen malen niet, 
dus het jonge stel ruimde het veld. 
Hun oudste dochter werd nog op de 
Scholte geboren, een zoon en nog een 
dochter aanschouwden op een andere 
plaats het levenslicht. 

Lamberdina Horstman met echtgenoot 
molenbaas B.H. Maatman. 

Dochter Lamberdina huldigde ook het spreekwoord 'waarom het ver weg te 
zoeken als het dichtbij aanwezig is?' Zij huwde met de molenbaas Bernhard 
Hendrikus Maatman, met wie ze twee zonen en twee dochters kreeg. Gerrit 
Horstman de tweede zoon uit het gezin heeft zich als jonge vent altijd enorm 
ingezet voor de boerderij, maar na zijn huwelijk met Anna Vrielink uit Goor 
ging hij bij de spoorwegen werken. Uit dit huwelijk werden vier dochters 
geboren. De jongste zoon Lambertus was nu de gedoodverfde opvolger op de 
Scholte. Na het overlijden van vader Berend op 14 november 1922 werkten er 
meerdere knechten bij Horstman, onder wie Albert Jan ten Harkei (Jukkert), een 
'steurige' medewerker die zijn eigen weg ging. Moeder Annemeuje van de 
Scholte, zoals ze in de buurt genoemd werd, was zuinig, nederig en erg kerks. In 
de tijd rond 1920 behoorde de familie Horstman tot de rechtervleugel van de 
hervormde kerk, evenals onder anderen diverse families Te Biesebeek. Rond de 
tijd dat Berend stierf, was Geesken te Nijenhuis (Lubbersman) de dienstmeid en 
rechterhand van de vrouw des huizes. In 1926 trouwt Lambertus met Frederika 
Grijsen (Feeken van Broshuis *1906). Het is de tweede traditionele bruiloft van 
één van de kinderen van de Scholte. Had de oudste zoon Jan met Hanna er al in 
1915 hun feest gegeven, Bets en Feeken deden dat in 1926. Naaste buren en 
vrienden van bruid en bruidegom werden verzocht de gasten op een traditionele 
wijze uit te nodigen. Op de dag van het feest ging het met rijtuigen met paarden 
bespannen naar gemeentehuis en kerk. Het diner en het avondfeest vonden 
plaats op de Scholte. De meeste familieleden kwamen met het rijtuig op de 
Scholte en de brulfteneugers zorgden voor voldoende plaatsen voor de vele 
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paarden en hielpen met het bedienen. Buurman Bernard Beusink (Doeven) 
zorgde dat er een smakelijke maaltijd op tafel kwam. Hij was in militaire dienst 
jarenlang kok geweest en hij was zijn beroep zeker nog niet verleerd. Feeken is 
een echte boerin, die met het vele werk voorop gaat en ook nog een zoon en vier 
dochters ter wereld brengt. Het zijn achtereenvolgens Bertha, Jo, Berend, 
Anneke en Janneke. 

Feestende familie en buren bij de bruiloft in 1915 van Jan Horstman en Hanna Beunk 
op boerderij de Schalt e. 

'De bolle is dood'; dekgeld omgezet in twee borrels 
Toen de boerderij nog toebehoorde aan de weduwe Anna Horstman-Stokkers, 
maar zoon Bets er de scepter zwaaide, waren er vaak jongens van de Rekkense 
Inrichtingen, die meehielpen met het vele werk. Zo is de naam Roelof Tuin 
velen bijgebleven. Hij was een boom van een vent en zo sterk als een beer, maar 
hij had zo zijn nukken. Het kon zomaar gebeuren dat als Feeken hem 's morgens 
riep om te helpen bij het meiken, ze een klomp naar haar hoofd ge-slingerd 
kreeg. Als een kwartiertje later grootmoeder, zoals hij Annemeuje altijd noemde, 
hem kwam vragen of hij wilde opstaan en helpen met melken, zei die grote vent 
tegen het oude verschrompelde moedertje: 'natuurlijk grootje, voor jou doe ik 
alles.' Hij was al een paar keer met Lambertus mee geweest met een tochtige 
koe naar een stamboekstier van Kensjes aan de Rekkensebinnenweg en op een 
morgen dacht Horstman dat Roelof het karweitje met de koe wel alleen kon 
opknappen. De knecht vertrok bijtijds, maar al voor de middag keerde hij onver
richter zake terug. Wat wil het geval? Roelof wandelde met de koe over de Wes-
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selsdijk en de Hupselseweg en bij café Tijink nam hij de Nieuwstraat. Bij dro
gisterij Ellerbeck viel zijn oog op een reclamebord voor Boldoot. Hij aarzelde 
geen moment en maakte rechtsomkeert. Bij café Kroneman (Den Helder) kocht 
hij voor de gulden die hij had meegekregen als dekgeld twee borrels en daarna 
aanvaardde hij de terugreis. Op de Scholte aangekomen vertelde hij dat onder
weg was aangeplakt dat de stier dood was en dat hij het geld aan een beter doel 
had besteed. Een ander opmerkelijk figuur was een jongen met de achternaam 
Wind. Hij kwam uit het westen en hij deed zijn naam eer aan, want hij was een 
echte 'windmaker'. Hij had de rare gewoonte om als er op zondagmiddag 
bezoek was en zeker als er jonge vrouwen bij waren, in de diepe waterput te 
gaan hangen met zijn handen om de rand. Als Wind onder het werk weer eens 
aan het overdrijven was, begon Bets Horstman over wind en ging via storm, 
cycloon over naar tyfoon, aansluitend op de mate van overdrijving. 

Jan Reimelink, laatste dorpsheer in Eibergen 
Een gewaardeerd medewerker uit de 
jaren dertig van de vorige eeuw was 
Jan Reimelink. Hij werkte uiterst 
secuur en paste daardoor uitstekend 
bij Bets Horstman. Reimelink kocht 
in het midden van de jaren vijftig 
van de fabrikanten Ten Cate de 
Nieuwe en de Oude Anleg. Op deze 
percelen, gelegen aan de Wessels-
dijk, staat nu boerderij Ontink van 
de familie Barts-Meijer. Jan 
Reimelink was de laatste dorpsboer 
van Eibergen voor hij in 1960 naar 
het buitengebied van Rekken ver
huisde. Hij had zijn boerderij met 
paarden en koeien op de hoek 
Grotestraat-Wemerdijk, waar nu de 
winkel van VE Woon-idee staat. Op 
de andere hoek stond de schoenen
zaak van Henk Scholten en zijn 
zonen hielpen Jan in hun jeugd dik
wijls bij de oogst. -/ÖW en Hanna Reimelink-Ormel. 

Wapens verstopt in een kar met knollen 
Horstman had altijd twee en soms wel drie paarden en hij was bij de protes
tantse boeren in de buurt vaak eerste naober en dodenboer. Bets Horstman was 
een intelligente man met veel functies in het bedrijfs- en het kerkelijk leven. Hij 
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kwam bedachtzaam over, maar durfde, zeker ook in de oorlog, dingen te doen 
die menigeen hem niet uit de mouw had geschud Feeken was vrij overheersend 
en niet altijd even tactisch, met haar schoonmoedei verliep het contact niet 
vlekkeloos Een reden voor de oudste zoon Jan Horstman, die toen in Enter 
woonde, op een goede (of slechte) dag zijn moedei op te halen en onder te bren 
gen bij zijn zuster Coba en zwager Egbert Niessink in Neede Hoewel de minder 
goede verhoudingen met haar schoondochter hieraan wel mede ten grondslag 
zullen hebben gelegen en zij eikaars tegenpolen waren, was het zeer waarschijn
lijk toch niet haai eigen wil om van de Scholte naar Neede te verkassen Ze was 
eig bijbel vast en in de vertrouwelijke familiekring zei ze eens over haar verhuiz 
ing 'Een ander zal U omgorden en brengen waar ge niet wilt' Ze woonde er 
nog tien jaar en na haar overlijden volgde een moeizame boedelscheiding In de 
oorlog werd ook op de Scholte gastvrij onderdak verleend aan ondeiduikers en 
joden Veehandelaar Manny Mendels uit Groenlo, die Horstman goed kende, 
had voor deze contacten gezorgd Als er een mededeling kwam van een 
nachtelijke razzia door de 'zwarten' (landwachters), dan bracht Bets Horstman 
de onderduikers onder in de loods van buurman en zwager Gerrit Jan Wansink 
en als de geallieerden wapens diopten in het Hupselse veld haalde Bets ze op, 
verstopt onder een kaï met knollen Een oud familieverhaal wil dat rond 1920 
een vroegere Duitse knecht, die was ontslagen, zich op een winteravond het 
insluiten op de hielde van de hoeve 's Nachts ging hij er in volle galop met een 
paard vandoor richting Duitse grens Bets Horstman wakker geworden van het 
hoefgeklepper zette per fiets de achtervolging in In Zwillbrock informeerde hij 
de douane en gezamenlijk ging men de dief achterna Deze bracht het paard 
onder in Vreden bij de handelaar Anthoon Ebbink en zei dat hij het dier 's 
avonds weer op zou halen Maar de dief kwam niet opdagen en de merrie ging 
weer richting Hupsel Latei werd de dief opgepakt Na de oorlog, toen alles 
weer zijn geregelde gangetje ging, kwam het neefje Gerrit Slotboom op de 
Scholte als knecht Later ging hij werken bij de Kl-vereniging voor koeien in 
Noord-Oost Gelderland, gevestigd in Eibergen De kunstmatige inseminators 
gingen op de motor met het sperma van de stier naar hun klanten en in de 
volksmond weiden deze KI-medewerkers dan ook de 'motorbolIe' genoemd 

De laatste telg van Horstman op de Scholte 
De oudste dochter van Bets en Feeken Horstman, Beitha Johanna (*I928), 
trouwt op 24 september 1953 met Albeit Geihard Herman te Biesebeek (* 1919, 
tweede zoon van Arend Jan op boerderij Kettennk) Na drie jaar op de Scholte 
pachten ze een boeidenj in Lintvelde De tweede dochter Johanna Frederika 
(*1932) wordt onderwijzeres en trouwt met Jan den Bak en ze gaan m Geldrop 
wonen Zoon Berend (=̂  1935), de beoogde opvolger op de Scholte sterft in 1963 
op jonge leeftijd Zijn overlijden is een zware slag voor ouders en zussen Anna 
Berendina (•''1937) emigreert met haar man Heert Jan Teipstra naar Australië en 
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Janna Berendina (*1943) trouwt met 
Wim Vervelde en verhuist naar de Hoek-
sewaard. Bets en Feeken slagen erin met 
hulp van aanvankelijk Herman Lieftink 
(Leugemors) en later diens broer Jan nog 
tot 1 januari 1968 het bedrijf draaiende te 
houden. Dan komen dochter Bertha en 
schoonzoon Albert terug uit Lintvelde en 
Bertha is de laatste telg van het geslacht 
Horstman, die op de Scholte woont. De 
(schoon)ouders bouwen vlak in de buurt 
aan de Hupselse Esweg 5 een nieuwe 

Bets en Feeken Horstman-Grijsen. woning en willen nog graag hand- en 
spandiensten blijven verrichten op de 

boerderij, maar door onverenigbare karakters loopt dit al spoedig spaak. Om 
zich toch nog verdienstelijk te maken voeren ze de dieren voor varkensmester 
Jos Bomers. In de zomer van 1983 verhuizen Bets en Feeken Horstman naar een 
seniorenwoning aan de Niessinkkamp. Bets overlijdt in 1986 en Feeken vier jaar 

Albert en Bertha te Bieseheek-Horstman met kinderen, sehoon- en kleinkinderen hij hun 
25-jarig huwelijk in 1978. 
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later. Het gezin Te Biesebeek brengt uit Lintvelde vijf kinderen mee: Arend Jan 
(*1954), Lambertus Gerhard (*1956), Frederika (*1957), Gerrit Jan (*1959) en 
Bertha Johanna (*1960). Het in 1962 geboren zoontje Albert Herman verdrinkt 
op vijfjarige leeftijd. In Hupsel wordt in 1969 nog een dochtertje geboren met 
de namen Herma Berendien. Geen van de kinderen had interesse om de 
Scholteplaats in Hupsel over te nemen en Albert en Bertha bewerkten hun 
bedrijf nog tot 1990. De laatste telg uit het geslacht van Jacoba Berenschot die 
op de Scholte woonde, Bertha te Biesebeek-Horstman, stierf op 20 februari 
2002. Albert bleef er nog wonen tot 1 oktober 2009; toen betrok hij een 
seniorenwoning in het dorp. 

De Scholtehoeve, de oudste plaats die Hupsel rijk is, wordt nu bewoond door 
Paul Wewerinke (*I945 Groningen). Jacoba Berenschot, zonder ouders opge
groeid, is de stammoeder geworden van vele generaties Horstman. 

Hupsel, januari 2012 Henk ter Agter 

Auteur 
Henk ter Agter woont in Hupsel op boerderij 't Geerdink. Hij werkte mee aan de 
totstandkoming van Het boek van Hupsel en is lid van de werkgroep, die ge
gevens verzamelt voor de uitgave van een hoek over de buurtschap Holterhoek. 

Noot 
1. De auteur dankt Anneke Wansink (t) voor haar archiefmateriaal, Leo van 

Dijk voor zijn informatie en andere zegslieden voor hun mondelinge overle
veringen. De foto's zijn afkomstig uit de collectie van Henk ter Agter en uit 
Het boek van Hupsel. 
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Boeken uitgegeven door de Historische Kring Eibergen en nog lever
baar (maart 2012) 

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

E H Wesselink, Kom \anavond met verhalen Eibergen in oorlogstijd 
deel 1 De Jodenvervolging 1990 €12,00 
deel 2 De moed der machtelozen, 1992 €14,00 
deel 3 Hoe de oorlog is verdwenen, 1995 € 15,00 

} Bddke (ved) Oud Rekken m beeld, 1993 € 5,00 

B H M te Vaarwerk, e a (red ),Boerenweik Honderd jaar Afdeling Eibergen 
van de Geldersche Maatschappij van Landbouw 1895-1995, 1995 € 7,00 

L A van Dijk, 't les kan liejn Honderd jaar ijspret in Eibergen 1898 1998, 
1998 € 5,00 

W Odink, e a (red ), De Holter Verzamelde gedichten \an G Odmk 
1916 1978 1999 € 7 00 

E H Wesselink Geschiedenis van de Oude St Mattheus van Eibergen 
1500 2000, 2000 € 14,00 
(+gratis H Odink (beweiking E H '^Qsse\mk), Kostgcmgers van onze 
Lieve Heer Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eibergen 1984) 

B H M te Vaarwerk, De Hof Te Vaaiwerk en zijn bewoners 1188 1900, 2001 € 18,00 

E H Wesselink & G B Maarse, Boerderij en veldnamen in Eibergen 2004 € 20,00 

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

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

J Baake,ea {r&d). De Bloemensymfonie Het wonder van Eiber gen, 200% €20,00 

L A van Dijk, Het boek van Hupsel Geschiedenis van een Eibergse 
buurtschap 2010 (te koop in de boekhandel, bij de VVV in Eibergen en 
restauiant De Keet in Hupsel) € 20,00 

file:///anavond
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E H Wesselink, Kleine Eihergse historie in Hen verhalen, een selectie uit het 
werk van E H Wesselink, 2011 € 15,00 

Old Ni js losse nummers 1 t/m 49 (aantal nummeis uitverkocht) € 4,00 
50 t/m 71 € 5,00 

Overige publicaties aan te schaffen via de HKE 
Joop Brens, Ut maeken van Roderlo, 1982 € 2,50 
EH \\/esse\mk,Tien man en tachtig gulden C/VS', 1985 € 5,00 
Léon Hanssen, Leven in geleende tijd Over Menno ter Braak, 1992 € 10,00 
Hame Blanken, e a , De Zwolse school Basis van een 'kleine kern', 1997 € 7,00 

Al deze uitgaven kunnen worden besteld via het bestelbiljet ot telefonisch via 
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23,7152 AT Eibergen, tel 0545-472517 

Website 
Alle door de Historische Kring Eibeigen uitgegeven publicaties, ook de niet meer lever 
bare, kunt u vinden op de website 
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Historische Kring Eiber gen: 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: 

I 
Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

Handtekening 

Historische Kring Eiber gen: 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 Soerenvrer/:, B.H.M, te Vaarwerk,e.a. (red.) of J 
O Oud Rekken in beeld, J. Baake (red.) " 
* Doorhalen de naam van het boek, dat niet wordt gekozen. 

I 
Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

\ 
Welkomstattentie nieuw lid: In de haan van de windhoos. De Stormramp van 1 juni 1927 

in de gemeente Eibergen, B.H.M, te Vaarwerk, e.a. (red.). 
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