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Van de redactie
Het beste ni-js is Old Ni-js.
Deze uitspraak maken we graag tot ons eigen credo maar, eerlijk is eerlijk, we
vonden de slagzin op de website van de muziekband Old Ni-js. Deze band werd
opgericht in 2005 door oudere muzikanten die eerder in illustere bands speelden zoals de bekende band Normaal. Een van hen is de drummer en zanger Jan
Manschot die in januari jl. overleed. De muzikanten van Old Ni-js, evenals die
van Normaal, vormen een wonderlijke symbiose van muziek en je moerstaal. Zij
hadden in de jaren zeventig, van de vorige eeuw hun hoogtijdagen, zeker in nostalgisch opzicht. Dat is misschien ook de reden waarom de basgitarist Willem
ter Horst uit Beltrum de naam van ons blad gebruikte voor deze muziekband.
De hang naar vroeger, in dit geval de jaren zeventig toen een generatieconflict
in de muziek sterk werd uitvergroot. Discotheek en poppodium De Koeiestal in
Holterhoek speelde een toonaangevende rol in dat rumoer. Het kon in die tijd
concurreren met Paradiso in Amsterdam. U leest er meer over in het artikel van
Henk Sieben.
Ook een artikel over moderne landverhuizers die ondanks hun succes in Canada
en ondanks de toenemende globalisering, hun Achterhoekse wortels koesteren. In
vroegere eeuwen verhuisden veel Achterhoekers naar 'gene zijde' van de oceaan
vanwege economische redenen of uit ideële motieven. Jan en Annie Groot Wassink - Groothornte emigreerden in 1971 omdat zij hun horizon wilden verruimen.
Achterhoekers worden vaak gezien als honkvast en behoudend. Voor zowel de
vroegere als deze moderne landverhuizers geldt het tegendeel, zij durven hun ambities en dromen te realiseren. ' A't oe wat lik, dan mo'j 't doon', zei vader Willem
Groot Wassink ooit tegen zijn zoon Jan. Met dit advies van zijn vader relativeert
Jan nu zijn enorme expansiedrift en toont hij zich een nuchtere boerenjongen uil
Hupsel. 'Ik heb gewoon gedaan wat mijn vader zei'.
Henk ter Agter trakteert ons op vertelsels rondom de voormalige smederij van
Burbank. Voor de hoofdredacteur van uw lijfblad extra genoeglijk omdat hij weer
een en ander te weten kwam over de directe omgeving van de plek waar hij ter
wereld kwam en opgroeide.
Verder een serie berichten of kleine artikelen over:
'Oetduutsken', een oude Achterhoekse gewoonte om met veel omzwervingen iets
uit te duiden.
Scholieren die speurden in ons archief.
Lezers die reageerden op onze oorlogsverhalen.
De Bank der Wijsheid ter ere van een oud-wethouder van de gemeente Eibergen en drie voormalige kopstukken van de Historische Kring Eibergen voor hun
enorme feitenkennis.
De Eibergse Watertoren, een Rijksmonument op het hoogste punt van Mallum.
De Open Monumentendag met activiteiten in en rond die watertoren.
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De aankondiging van een serie artikelen over archeologische monumenten.
Zoals altijd een mooi /oekplaatje van Johan Baake.
Op't leste word de knuppeltjes weer opruumd deur Bertus te Raa.
Het beste ni-js is Old Ni-js. Zo is 't en neet aans.
Oetduutsken
Jo Zieverink, ok al oet de tied, 'n dochter van Zieverink an de Borculoseweg, vlak
boeten 't dorp, dee met ene van Florijn was etrouwd en eerder, meer as viefenvieftig jaor geleen, bi-j bakker Van der Ziel, mien oldershoes (noo bakker Schrcuder),
in de winkel ewarkt hei', de winkelhuipe waor mien moo zo wies met was umdat
zee 't wark zag liggen, daor hoofn mien moo nooit achteran, daor ne zuster van,
Gerrie Zieverink, trouwn met ene van Teunissen oet Haorle. En daorvan ne breur
Eb was taxateur en makelaar in Haorle. In ziene jonge jaorn kwam Eb an 'n dochter van de postbode Veldink oet Eibarge, Fcnme, dee alle daagn deur Haorle kwam
umdat zee op kantoor in Borkio warkn. Zodaöneg kwam der ne zön Erik Teunissen den noo de zaak van zie vaa dut en ne dochter Hermien.
Van den Fennie Teunissen-Veldink kreegn wi-j kots ne deuze vol met beuke veur
oons archief, veertig jaorbeuke vanof 1932 van 't Archief, ooit 't blad van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap.
Oonze kring is daor bli-j met en ie wet noo waor dee beuke vandan komt.
Dat niks zomaor oet de loch kömp vallen en dat achter alls 'n verhaal zit, dat is
veur oonze laezers old ni-js. Dat kö'j begriepn.
Geesteren, juni 2014

Bert van der Ziel
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Verenigingsnieuws
Bestuurswisselingen
In de algemene ledenvergadering van 22 april werd afscheid genomen van Iet
Hensbroek die de afgelopen jaren het secretariaat van onze vereniging vervulde.
Dit werk vond ze boeiend maar toch koos ze aan het einde van haar termijn voor
andere passies, zoals het schilderen van portretten van haar kleinkinderen. We
danken let voor haar inzet en betrokkenheid.
Het secretariaat wordt overgenomen door Ton Esman, gepensioneerd ambtenaar
van de gemeente Eibergen, later Berkeiland. Cultuurhistorie was een belangrijk
onderdeel van zijn werk bij de gemeente.
Daarnaast kon nog een nieuw bestuurslid verwelkomd worden: Lonyta BolsterKoeslag. Met haar enthousiasme en haar passie voor de plaatselijke geschiedenis
zal zij ondermeer een bijdrage kunnen leveren aan promoting van onze kring en
aan de verdere uitbouw van onze website samen met onze webmaster Jan Stekkers.
Reisverslag excursie 7 mei 2014
leder jaar opnieuw zijn mensen binnen het bestuur weer in staat een mooie excursie te organiseren voor de leden van de Historische Kring. De belangstelling was
weer groot.
Onze eerste pleisterplaats was herberg De Lingehoeve in Oosterwijk, gelegen tegen de dijk. De buschauffeur moest veel moeite doen om te voorkomen dat we
met bus en al de herberg binnengingen. Vooral op de achterbank gaf dat veel
hilariteit! De Fair Trade koffie met een heel groot stuk heerlijk zelf gebakken appeltaart gingen erin als . . . koek.
Daarna ging de reis verder naar Leerdam, de stad van het glas. Een gids legde
ons uit wat er allemaal komt kijken bij het glas blazen. Het glas wordt eerst bijna
vloeibaar gemaakt door het te verhitten. De hitte in de ovens: 800 - 1300 graden!
Daarna kunnen de kunstenaars hun creativiteit in het glas leggen: voorzichtig, niet
te hard blazen, anders barst het glas! Ook de blaaspijp met aan het uiteinde de
glasbal moetje continue in beweging houden, anders zakt het glas weg. Je kunt
het dan niet meer in symmetrie brengen! Het resultaat van deze creativiteit was
te zien in het winkeltje. Glazen, schalen en sieraden in vele kleuren. Het lijkt zo
eenvoudig, maar geloof maar, dat er flink geoefend moet worden. Eerst eenvoudige glazen voorwerpen, totdatje de slag te pakken hebt. En na heel lang oefenen
mag je wat moeilijker vormen maken. Zelfs met een hamer werd het glas in model
gemaakt. Wist u datje glas kunt knippen? Nou wij hebben het gezien! En de beste
glasblazers komen uit.... Tsjechië.
Daarna bracht de bus ons naar het Hofje Van Acrden.
"Majestueus aan de rivier de Linge ligt het Hofje van Mevrouw Van Aerden. Het
is gezichtsbepalend voor Leerdam en met wat fantasie de Leerdamse Sacré Coeur
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te noemen. De combinatie van Hollandse degelijkheid, Franse elegantie en een
tikje Rococo maken het Hof/e van Aerden uniek. Naast de prachtige binnen- en
buitentiiin beschikt het Hofje over een zeer unieke collectie schilderijen van 17"eeuwse Hollandse meesters. "
Zo wordt het hofje aangeprezen op de website. Hollandse degelijkheid? Ja, als je
nagaat wat mevrouw Van Aerden allemaal eiste. Er mochten slechts arm, alleenstaande vrouwen in het hotje wonen. Zij mochten na 22.00 uur geen mannelijk
bezoek meer ontvangen. Bij zwangerschap moesten zij een ander onderkomen
zoeken. Oh ja, ze moesten van protestantse huize komen! Maar vooruit, dit was in
die tijd nu eenmaal zo.
Mevrouw Van Aerden die haar man en drie kinderen overleefde, heeft haar rijkdom nagelaten om dit hoQe te stichten. De familie was bevriend met de familie
Van Nassau, waardoor het hofje in 1772 gebouwd kon worden op restanten van
een kasteel dat ooit eigendom was van Willem van Oranje en in 1574 door de
Spanjaarden was verwoest. In het pand zijn nog talloze historische 'monumenten'. Een slaapverblijf met poepdoos! Een Rococo spiegel en een gietijzeren turfkachel. Een oorspronkelijke 18"' eeuwse keuken met origineel serviesgoed. De al
genoemde schilderijen van 17" eeuwse Hollandse meesters. Het Holjc kent een
Franse binnentuin. De vrouwen konden hier hun was te drogen leggen op het gras.
in de buitentuin waren historische fruitbomen en notenbomen geplant. Daarnaast
was een nutstuin aangelegd met kruiden en oude groenten als kardoen en eeuwig
moes. Eeuwig moes is een koolsoort die steeds maar doorgroeit. Zo sterk zelfs dat
in vroeger tijden de soldaten eeuwig moes meenamen onder hun kleding, op hun
borst. Als ze dan ergens werden gelegerd plantten ze dit moes in de grond en het
ging groeien als kool. Heel gezond overigens!
Na deze historische wetenswaardigheden maakten we een busreisje langs de vele
fruitbomen in de Betuwe. De bloei was helaas al voorbij en de weg was gedeeltelijk afgezet. Wederom dwong de chauffeur respect af voor de behendigheid waarmee hij ons langs rotondes en door smalle weggetjes weer naar de 'grote weg'
voerde.
Onderweg kregen we een quiz voorgeschoteld met historische vragen. Grote hilariteit: men deelde de antwoorden uit in plaats van de vragen. Gelukkig waren
de deelnemers zo attent om deze papieren terug te geven. Of alle antwoorden teruggegeven werden laten we even buiten beschouwing. De prijswinnaars, Hellie
Wedel, Gerrie Klein Willink en het echtpaar Oltwater, werden gefeliciteerd tijdens
het voortreffelijke buffetdiner bij restaurant De Langenbaergh in Laren.
Hartelijke dank Dick Somsen, Hennic Floors en Gerrie Klein Willink voor de
uitstekende organisatie van deze reis. We hebben genoten!
Iet Hensbroek.

-6Ciften en gulle gaven
Nu wi) over een eigen ruimte en een historisch archief beschikken komt het vaker dan
in het verleden voor dat wij van leden ol andeien iets krijgen, /oals boeken voor onze
bibliotheek Daarom rees de vraag of wij in ons blad melding zouden moeten maken
van de giften Die gewoonte heeft de HKE nooit gehad en het bestuur kiest er voor om
het bestaande beleid te handhaven Uiteraard sturen wc wel een pcrsoonli|k dankjewel
maar de luimtc in Old Ni-js willen we maximaal benutten vooi geschiedschrijving
Lijstjes met namen en voorwerpen hebben te weinig (oud)nieuwswaarde. Interessant
voor onze lezers wordt het pas wanneer er een verhaal(tje) achter /it In /o'n geval
kunnen we een uitzondering maken Zie in dit nummer onder 'Octduutsken'
Schenkingen van echt oude documenten en voorwerpen /uilen wij, in overleg met
de gever, doorgaans overdragen aan het museum of het streekarchief in Doetinchem
Daar beschikt men over de mogeli|kheden en de expertise om het op een juiste manier
te bewaren Ons eigen aichiel moet u /len als een voorpost van het streekarchiei, een
hulppost voor plaatselijke amatcurhistorici
Soms krijgen we donaties Daar zijn we natuurlijk reuze blij mee en vanzelfsprekend
laten we dat de gulle gever weten, maar vermelding in Old Ni-|s vinden wij niet gepast
Stichting Oude Gelderse Kerken
In juni ontving u van de Stichting Oude Gelderse Kerken het kwartaalblad
Venster Dit was een éénmalige aanbieding van de stichting aan alle leden van de Historische Kring Eibergen Uiteraard begrijpt u de bedoeling De stichting beheert oude
religieuze gebouwen in Gelderland en wil vooi haar werk meer steun veiwerven
On/e vereniging draagt het weik van de stichting een waim hart toe en heelt daarom
de/e actie graag ondersteund Zodoende kon u gemeten \an een schitterend blad met
interessante informatie Meer informatie over de Stichting Oude Gelderse Kerken
kunt u vinden op de website www oudegeldersekerken nl.
Krrata Old Ni-js nr. 77
In het bericht over behoud van het gral van C hiisscmeujc, /ijn gegevens int een oude krant
overgenomen Daaiin /aten enkele loutjes die wc graag coriigeren Chnssemeuje weid gebolenalsC hnslina iiacks (niet tidks, ook al staat dat op haar gi ai steen) /ij trouwde in 1888 (niet
in 1887) met deint Jan Startman die in 1896 overleed In 1897 (niet 1898) trouwde /e met
Anloniiis Bcrnaidus (niet lohanncs) Kaïnebeek die in 1922 (met 1921) overleed
In het aitikel met ooilogsheimnenngen van PC H Muller is op pagina 50 een vcikeeide lolo
geplaatst liet door bombardementen getroffen huis op de loto is met hel huis van de lamilie
Ten Broeke aan de Flemstea 45 De juiste foto is te vinden in Kom vanavond met verhalen,
deel 111(1 II Wesselink) op bl/ 232
In het artikel over Openluchttheater De Maat 60 jaar wordt op bl/ 54 de gemeentearchitect
per abuis Schouten genoemd De juiste naam is Scholman Op bl/ 63 slaat een lolo van I Icnk
Nijhol, voorzitter OLT Hij was voor/itler, maar de huidige voorzitter is Beriy Kransen
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Open Monumentendag, zaterdag 13 september
in 1987 weid, in navolging van Frankrijk, de Open Monumentendag in Nedeiland
geïntroduceerd Op die dag worden in hel hele land monumenten giatis voor het
publiek opengesteld Zo wordt de publieke belangstelling voor monumenten en
het draagvlak voor monumentenzorg vergroot Nu jaailijks sprake is van zo'n
miljoen bezoekeis mag men deze opzet zeker geslaagd noemen
Ook in bibergen is ai jaienlang spiake van de viering van Open Monumentendag Dit jaar zal in Eibergen het startpunt zi|n van de Open Monumentendag van
Berkelland Maar duidelijk is al wel dal diverse andere plaatsen in de gemeente
zich ook zullen inspannen om het tot een dag te maken waarin veel moois te bezichtigen IS
Voor wat betreft Fibergen is sprake van
eenmalige openstelling van een bijzonder
monument Te weten de watertoren aan de
Haaksbergseweg 29 (NI8) Waterleidingmaatschappi) Vitens heelt ons de gelegenheid geboden om eenmalig de toien als monument toegankcli|k te maken Daai weiken
de medewerkers van Vitens enthousiast aan
mee
Wi), als Historische Kiing l ibergen, willen
in de toren door middel van een kleine expositie aandacht besteden aan de bouw hiervan
en aan de lunclie die hi) nog steeds heelt
Ook enkele medewei kei s van Vitens zullen
deze dag aanwezig zijn om inlormatie over
de watei toren te geven aan belangstellenden
Verderop in dit nummei een artikel over de watertoien
De toren is niet alleen gelegen aan de NI8, maar ook nabij de plaats waar de
Slotmansweg vrijwel aansluit aan de Munsterdijk Vroeger was deze aansluiting
een leit, maai later is de Slotmansweg enigszins aigebogcn waaidooi beide wegen
met meei op elkaar aansluiten De histoiische naam Munsterdijk duidt ei op dat
hiei de weg gelopen heelt die van de hanzestad Munster richting Lochem liep
Van daaruit was het mogelijk om, hetzij in noordelijk richting naar de hanzestad
Deventer, hetzij in zuidwestelijk lichting naar de hanzestad /utphen te gaan Het
gaat hiei dan ook om een historische heiweg (in de volksmond ook wc! hessenweg
genoemd) En omdat het thema van Open Monumentendag dit jaar ' Reizen" is,
hebben wij in de watertoren een loto-expositie opgesteld die de bezoeker laat kennismaken met de hessenwagens, het aanzicht van de histoiische stad Munstei, de
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karakteristieke gevels van de huizen in de hanzesteden en al hetgeen de koetsiers
zoal passeerden als /ij van Munster over onder andere Vreden, Rekken en Eibergen naar Borculo en zo door naar Lochem reden.
Komt u met de auto naar de watertoren, dan is parkeergelegenheid geregeld bij de
vakantieboerderij Slotman van de familie Leerink aan de Slotmansweg 1. Borden
wij/en u de weg naar het parkeerterrein.
Uiteraard is in het werkgebied van onze Historische Kring meer moois te zien.
Al hebben de activiteiten daar dan misschien niet zozeer met reizen te maken. Te
denken valt aan de Maiiumse Molen en De Oude Mattheüskerk waar de hele dag
de expositie "geraakt door het weer" te zien is. De heer Reinhold Abbink zal daar
een verhaal in dialect voorle/en over het weer. Ook de RK 11. Matheüskerk is ter
bezichtiging open.
Wilt u meer tips over opengestelde monumenten of andere bezienswaardigheden
opmonumentendag, kijkt u dan ook in Berkeiland Nieuws van 11 september 2014.
Hen mooie monumentendag gewenst!
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Wie de jeugd heell, heeft de toekomst. Jong geleerd, is oud gedaan. Twee bekende
gezegdes. In ons archief', ondergebracht in 't Spieker, kunnen jong en oud elke
zaterdagmorgen van 10.00 tot 14.00 uur terecht om al of niet met begeleiding te
speuren naar eigen voorouders of gegevens uit de locale geschiedenis.
Om de jongeren vertrouwd te maken met genealogie en locale geschiedenis en
hen te stimuleren om zelfonderzoek te doen, nodigde .lim Revius op donderdag
24 en vrijdag 25 april 2014 een aantal scholieren' van het voortgezet onderwijs
uit in het archief. Ze werden wegwijs gemaakt in de basiskennis die noodzakelijk
is voor een succesvol begin van een genealogisch onderzoek, een kwartierstaat of
wat dies meer zij. Van meet af aan toonden ze veel belangstelling. Op hun eigentijdse manier, onbevangen, bij tijd en wijle vrolijk, maar bovenal leergierig.
Uiteraard bestond voor de computer, waarin veel historische gegevens zijn opgeslagen, grote belangstelling. Veel indruk wekte eveneens de goed gevulde boekenkast, met vooral historische boeken over l^ibergen en de kerkdorpen Rekken,
Beltrum en de buurtschappen, doch ook die van de buurgemeenten hadden hun
aandacht. Wij op onze beurt voegen daar nog aan toe dat die boeken van pas kunnen komen voor een schoolopdracht, spreukbeurt of een scriptie. De vele gerubriceerde krantenknipsels zijn er een welkome aanvulling op.

Over boeken gesproken. In een van de laden vonden wij drie boekjes uit een serie
van ongeveer twintig. I let zijn familieboekjes van de Stichting 't Prakke-Verbond,
vroeger gevestigd in Eibergen, thans in Nijmegen. Die boekjes bevatten waardevolle informatie. Uit de inhoud blijkt dat de Prakkes in het verleden niet alleen
voor Bibergen van groot economisch belang zijn geweest, maar ook voor andere
plaatsen in Nederland.
Omdat er veel interesse is voor deze en andere boeken, kunnen de leden van de
Historische Kring Hibergen (HKE) die gratis lenen, niet-leden betalen een kleine
vergoeding. In de zeer nabije toekomst zal de catalogus met daarin alle titels op de
site van de HKE worden geplaatst. In de computer in ons archief is die catalogus
al ingevoeld.
' Het zijn Si/ lironk, Lynn Smit, Ouniir Tastan. Sera/a Bomers, Ruben Bouwmeester,
Debbie Dwars, Iris Groothedde, Kim Hakken, Gijs Hamersteen, Jan Holdijk, Pepijn
Lautenbach, Anne Roel vink, Karsten Visser, Joh Wan ing en Annelin de Witte.
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Lezers reageren op oorlogsverhalen
Old Ni-js nr. 77 dat grotendeels aan de Tweede Wereldoorlog was gewijd, leverde
enkele bijzondere reacties op die we u niet willen onthouden.
Lies Danker uit Brummen, dochter van H.J. Danker (1891-1966) die hoofd was
van de Openbare Lagere School (Menno ter Braakschool) aan de Huenderstraat,
schreef ons het volgende:
Geachte redactie.
Na het lezen van het artikel van Piet Muller, kan ik nog een kleine aanvulling
geven. De laatste paar weken vóór de bevrijding hadden wij verplichte inkwartiering van twee Duitse officieren. Van de eerste twee was er één toch teruggekomen uit Rusland, wel met bevroren oren. Van de tweede twee was er één van de
luchtmacht. Die was toen ingedeeld hij het gewone leger omdat de Duitsers geen
vliegtuigen meer hadden. Hij had nog wel zijn bontvest bij zich en een uniform
van mooie wollen stof. Een broek heeft hij achtergelaten toen ze vertrokken. Daar
heeft mijn moeder nog iets voor mijn kleine zusje van gemaakt.
Deze officieren moesten wel zelf koken in onze keuken en zorgden zelf voor het
hout dat ze daarvoor nodig hadden.
Op een goede dag gingen ze weg en zeiden dat de Tommy'skwamen. Ze hadden
gelijk want de volgende dag waren de Engelsen er Zij stopten in de straat voor
ons huis en vroegen of ze in ons huis mochten koken. Dat kon want er lag nog hout
van de Duitsers.
De eerste geallieerden waren dus geen Canadezen maar Engelsen. Wat ze waren,
stoottroepen of verkenners, weet ik niet. Ze zeiden dat ze zo snel mogelijk helemaal naar het noorden moesten. Toen ze gegeten hadden vertrokken ze ook weer.
Het restant van de inhoud van het blik mochten wij opeten: erwtjes, worteltjes en
aardappelen. Daarna kwamen de Canadezen pas, maar ik weet niet meer hoeveel
tijd daar tussen zat.
Vriendelijke groeten. Lies Danker
De herinneringen van Lies Danker zijn juist. In Kom vanavond met verhalen deel
3 kunt u veel meer lezen over hoe de Engelsen zegevierend Eibergen binnen reden.
Op ons verzoek ontvingen we van Lies ook uitvoerige informatie over haar vader
die na zijn pensionering als schoolhoofd vrijwilliger werd van de blindenbibliotheek en talloze boeken lettertje voor lettertje heeft overgeprikt in brailleschrift.
U weet dat schoolhoofden vroeger toonaangevende figuren waren in de samenleving. Daarom hopen we een volgende keer in een apart artikel aandacht te kunnen
besteden aan 'meester' Danken
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Hennie Rcimelink uit Sieen beide ons op. Zij werd in 1924 geboren in het boerderijtje van Reimelink aan de Nieuwstraat, nu het gerestaureerde boerderijtje dat
gebruikt wordt door Estinea, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Hennie Rcimelink vertelt over hoe zij als maatschappelijk werkster zich
heeft ingezet voor erkenning van burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Haar broer Derk, die als gevolg van het bombardement in Haaksbergen op 24
maart 1945 ernstig gehandicapt raakte, was de 'strijd' begonnen. Toen hij daar
niet meer toe in staat was heeft Hcnnic het overgenomen. Hoe moeizaam die strijd
was blijkt ook uit recente (2010) onderzoeken (boeken) van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NiOD): Opzoek naar grenzen, van Elly TouwenBouwsma en Bevochten recht van Hinke Picrsma. De morele verplichting van de
overheid om zorg te dragen voor de slachtoiïers van de oorlog was zeer moeilijk
te verwezenlijken. De ingewikkelde politieke besluitvorming rond de wetgeving
die een buitengewoon pensioen of een bijzondere uitkering moest regelen, heeft
meer dan veertig jaar geduurd.
Behalve over de oorlogsslachtoffers vertelt Hennie Reimelink een indrukwekkend
verhaal over haar eigen leven en dat van haar familie, genoeg voor een uitvoerig
artikel in een volgend nummer van Old Ni-js. Nu alvast een klein voorproefje.
Hendrik Jan Reimelink, Hennies vader, 'ging kapot' in de crisisjaren voor de
oorlog. De armoede was zo ernstig dat de kinderen duidelijk ondervoed raakten.
De overbuurvrouw. Dirkje Blankvoort-te Wolthuis (van timmerman/aannemer
Blankvoort, zie artikel van Leo van Dijk in Old Ni-js 73, dec. 2012) gaf de kinderen Reimelink zo nu en dan karnemelkspap.
Hendrik Jan Reimelink zocht zijn heil in de drank en raakte in ernstige psychische
problemen. Hij werd later opgenomen in Groot Graffel te Warnsveld. Zijn vrouw
'vluchtte' in 1934 met de kinderen naar haar ouders (Stcgeman) in Haaksbergen.
Daar bracht Hennie Reimelink de tweede hell't van haar jeugd door. Na de oorlog
was zij de enige die nog kostwinster kon zijn voor het gezin. Daarbij moest ook
alimentatie worden betaald voor levensonderhoud van haar vader die in Warnsveld verpleegd werd. Hennie heeft enorm moeten knokken tegen verschillende
instanties om uiteindelijk toch de gelegenheid te krijgen voor een verdere schoolopleiding. Dat werd de School voor Maatschappelijk Werk in Hengelo.
Hennie Reimelink komt nog graag in Eibergen. Zij koopt dan lekkernijen in het
winkeltje van Estinea (haar ouderlijk huis) en trakteert daarmee haar vroegere
buurmeisje, Hanna Scholl-Blankvoort die in de Meergaarden woont. Hanna zegt
dan steeds: 'Dat ha'j neet motten doon, da's hcelmaols neet neudig'. Daarop reageert Hennie altijd: 'Jao Hanna, dit he'j nog alticd te daank an de karnemelksepap
dee wi'j vrogger van oen moo kreegn'.
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Rumoer in de Holterhoek
De geschiedenis van veertij; jaar De Koeiestal
Inleiding
Vorig jaar (2013) bestond feestzaal en diseotheek De Koeiestal in Holterhoek
veertig jaar. In deze zaal is niet alleen pophistorie geschreven, nee er gebeurde
veel meer dan dat. In deze zaal kwam de jeugd van een nieuwe generatie bijeen.
Een generatie die protesteerde tegen de gevestigde orde in een wereld waarin de
toenmalige Minister-President van Nederland Dries van Agt zijn t-^lhisch Reveil
presenteerde. .Icugd die lak had aan de normen van orde en gezag van hun ouders.
F4et was de tijd waarin het generatieconflict in de muziek werd uitvergroot.
In De Koeiestal kwam die jeugd bijeen en er heerste een gevoel van saamhorigheid. Sommigen verbleven er hele weekenden en ook ontstonden er tal van
relaties waar later gelukkige huwelijken uit zijn voort gekomen. In De Koeiestal
klonk een nieuw geluid, zowel letterlijk als figuurlijk, waar de jeugd bij wilde
horen. Er speelden tal van popgroepen van formaat. In de verre omtrek was geen
feestzaal te vinden waar zoveel bekende popgroepen speelden. Wat destijds in De
Koeiestal gebeurde, was uniek. Reden genoeg om in deze Olü Ni-js bij dit jubileum stil te staan.
De stal wordt verbouwd
Begin jaren zeventig, van de vorige eeuw, was er in café Overkamp te Holterhoek
niet veel meer dan een biljartvereniging, een actieve weliswaar, maar dat was het
dan ook. De jeugd wilde op zondagmiddag ook wel eens wat anders. Tonnie Bomers, voorzitter van deze vereniging, was een man met creatieve ideeën en kwam
met het voorstel om een diseotheek te beginnen. Uitbater Willy Overkamp (1925-

-131998), dic altijd wel wat zag
in iets nieuws, had er wel oren
naar Na enig overleg weid be„DE KOEIESTAL"
paald dat de naast gelegen koeienstal omgebouwd moest worin Holtcrhoek op vri|dag 27 april a s om 14 30 uur
den tot discotheek Zo ge/egd/o
U bent van harte welkom tot 's avonds 12 00 uur
gedaan De koeien weiden verI r speelt die avond voor u het dansorkest „Occasions'
kocht en met veieende klachten
Hoogachtend,
werd de stal omgetoverd tot een
FAMILIE OVERKAMP
heuse leest/aal en discotheek.
De jongeren nodigen wi| uu op 28 apiil 's avonds on
Iluub Monasso, vriend van Wil8 uur m m V het orkebt „The roolis-Men"
ly Overkamp en garagehouder te
Groenio, was één van de enthousiastelingen van het eerste uur Een naam voor de
discotheek was ook snel bedacht. De Koeiestal Zo vond op vrijdag 27 april 1973
de opening plaats van discotheek en feest/aal Die avond speelde het dansorkest
de Occasions en een dag later speelde I he I oolis-Men in de nieuw geopende
feestzaal Die zondag was er 's middags disco, een gebeuren dat jarenlang stand
70U houden en uitgroeide tot een traditie. In de begintijd trad llenny Boikink uit
Hupsel met zijn Record a Go Go op als discjockey. Verder waien ook Billy Jones,
bekend van Radio Rekken Internationaal, en Willem van der Bi ink als dj's actief.
De eerste zondagmiddagen werden vooial bezocht door enkele tientallen jongeren uit de buurt Jongeien uit Holteihoek, Groenio, hibergen en Rekken Al gauw
groeide dit aantal door tot hondeidvijltig. Het nieuwe initiatief bleek een schot m
de roos Al snel kwamen ei zo'n vijl- a zeshonderd uil de hele legio op zondagmiddag naar De Koeiestal.
Het doet ons een groot genoegen u uit te nodigen voor de
opening van onze nituwe danszaal

The Cats
Op een gegeven moment kwam iemand met het idee of het niet mogelijk was
dat er bandjes in De Koeiestal konden optreden Dat zou helemaal mooi zijn Op
Iedere r-itcrrfagivond
(linsrntHjW OTcrkiunp
in de Iloltcrhodc
i km van Groenio
richting Duitse grens en
4 km van Eibergen
richting Duitse Rren^

Vrijdag 16 november:
komt dt wtrcldberoemde groep

THE C A T S
/aierdaj- 10 november
Mtimk
Vrijdagavond 9 november
Dinstn m(r IMNNY CARnO

BLUI BIRDS

zondaKmiddaj,' vamf 2 uur

oersezellise discotheek
üw adres voor bruiJoften partijea en vergadenngen

Hail NU ctn loegangskiart
kaaricn vlug weg zijn

wi| vtrwachtcn dat dt
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dat moment zouden The Cats uit Volendam in Harrevcld komen spelen. Zou het
wat zijn om hen te vragen voor een optreden in De Kocicstal? Ilarric Ovcrkamp
ging met zijn nicht Marga op de bromfiets naar de Cats in Harrevcld. In de pauze
vroeg Harrie aan één van de bandleden of ze niet bij hem wilden optreden. En zo
gebeurde het dat The Cats in november '73 in De Koeiestal, voor nog geen 1000
gulden, optraden voor een uitzinnig publiek. Fr kwam meer dan 1300 man. De
zaal was afgeladen vol.
Na deze overweldigende avond was het hek van de dam. Eicns per drie weken
kwam er nu een band spelen, altijd op zaterdagavond want op zondagmiddag was
het disco. The Cats speelden nog zes keer in De Kocicstal.
Ook van over de grens
Niet alleen van de Nederlandse kant kwam men, maar in die beginjaren kwamen
vooral ook veel jongeren vanuit Duitsland naar De Koeiestal. Daar gebeurde het,
daar was wat te beleven! De Koeiestal had in die jaren een magnetische aantrekkingskracht op veel jongeren en nog, na veertig jaar, praat mei men twinkelende
ogen over die mooie jaren. Er hing de sfeer van 'alles kan er' en alles kon er ook.
Jongeren hadden daar een plek waar men zich thuis voelde. Vele jongeren uit de
buurt hielpen ook mee achter de tap en als het druk was, sprong men even bij. Zo
ging dat.
Tijdens de autoloze zondagen die eind 1973, begin 1974 plaats vonden, introduceerde Willy Overkamp de zogenaamde diseobussen. Vanuit Aalten, Grocnio,
Rekken, Winterswijk en Haaksbergen werd de jeugd naar De Koeiestal vervoerd
en ze werden 's nachts weer terug gebracht. In die jaren reisden talloze bands als
Gruppo Sportivo, George Baker, Earth & Fire en de Bintangs af naar Holtcrhoek
en zorgden voor fantastische en onvergetelijke avonden. Mouth & Macncal bleven zelfs overnachten omdat ze de volgende dag weer ergens in de buurt moesten
optreden. Mouth (Willem Duyn) was stomverbaasd dat op de zondagmiddag na
het optreden de discotheek van start ging. Het duurde maar even of hij stond enthousiast plaatjes te draaien, lot groot vermaak van iedereen.
Onvergetelijk was ook de zondagmiddag van 7 juli 1974. Nederland speelde op
het wereldkampioenschap voetbal de legendarische finale tegen Duitsland. Heel
Nederland zal voor de TV gekluisterd. In De Koeiestal werd de finale bekeken
door vele Nederlandse en Duitse jongeren. Hoewel Nederland de fmale pijnlijk
verloor, bleef de stemming opperbest.
Poptempel nummer één.
Op een goeie dag kwam ccn journalist van dagblad Tubanlia langs met de mededeling dat De Koeiestal door het publiek lol Poptempel no. 1 van De Achterhoek
en Twente was gekozen. Na dit eerbetoon schonken ineens alle media aandacht
aan De Koeiestal, waardoor de belangstelling nog meer toenam. Harrie Overkamp
was inmiddels met zijn boerendisco de vaste DJ geworden op zondag. Na dal lo-
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vende artikel in Tubanlia werden /e benaderd door een artiestenbureau met de
vraag of de wereldberoemde Trammps
er ook konden optreden. Zo gebeurde
het dat The Trammps uit de Verenigde
Staten met hun wereldhit Shout voor
een uit/innig publiek in de I lolterhoekse
Poptempel optraden.
Behalve dat De Koeiestal in De Aehterhoek en Twente geko/en was als Poptempel no. I werd dit inmiddels beroemde poppodium ook nog eens als derde
Loeiend gezellig !
van Nederland gekozen na Paradiso in
de koeiestal Amsterdam en de Seala Jumbo Daneing
in Valkenbrug.
Optreden van de
Dizzy M a n ' s Band Sindsdien traden in llolterhoek vele be•net hun grot* ahow op vrijdag 25 Januari
kende bands op. The Dizzy Mans Band,
bekend van de hit The Opera, en Long
Tall Brnie met zijn Shakers. Verder
Sweet d' Buster met de saxofonist Bertus Bergers, de hardrockband Lemming
en BZN ook nog in hun roekperiode met hun 'Sweet Silver Anny'. Zoals gezegd
kwamen behalve veel Nederlandse- ook veel Duitse jongeren afop de optredens.
De Koeiestal was echt I lot! Probleem voor de Duitse jongeren was dat ze al op tijd
weer teug moesten omdat de grens om 22.00 uur dicht ging. Na overleg kreeg pa
Overkamp het voor elkaar dat de grens van zaterdag op zondagnacht, wanneer er
bands speelden, van half één tot half twee open ging zodat de jongeren uit Vreden,
l'^llewick en Zwilbroek zonder probleem terug konden naar huis. Lén van de douanebeambten speelde bij muziekgroep de Chianti's uit Ellewiek die na deze mooie
deal dan ook regelmatig in De Koeiestal konden optreden.
Doot de niendeure maor lös
Ook kwamen militairen van Kamp I lolterhoek regelmatig en vroegen dan aan de
optredende band om ook op het kamp te komen spelen. Bandleden waren in die
tijd nog heel benaderbaar en optredens gemakkelijk te regelen. Zo kwam onder
andere Jerny Kaagman met haar Larth & Fire naar FJolterhoek. De entree was
twee gulden en bier kostte twee kwartjes per glas.
De woensdagavond werd door de militairen van Kamp llolterhoek regelmatig
gereserveerd voor een jubileum of een afzwaaifeest. Dan kwam een bus met verpleegsters van het ziekenhuis uit Groenio ter verhoging van de feestvreugde. Dat
was natuurlijk helemaal top!
Ook de bekende Drentse bluesband Cuby and the Blizzards behoorde tot de bands
die in De Koeiestal optraden. Toen I lerman Brood CM B verlaten had vroeg hij of
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hij met /ijn nieuwe band, The Wild Romance, in De Koeiestal kon optreden, wat
natuurlijk geen enkel punt was. Al bij hun eerste optreden was het een compleet
gekkenhuis, üp een gegeven moment /ei Willy Ovcrkamp, toen de zaal al vol was
en er nog een lange rij stond te wachten: 'Doot de niendeure maor lös, dan kont d'r
nog wal veerhonderd man bi-j in', l-^r kwam minstens 1500 man op dit optreden af.
Normaal

Beginjaren '70 liet een /ekere popgroep Normaal van zich horen. Ze zongen in
het Achterhoeks en spraken tot de verbeelding van veel jongeren. Op een zekere
dag kwamen Willem Terhorst (Wimken van Dicne), Ferdi Jolij (Fredcrik Puntdroad) en Bennie Joling bij pa Ovcrkamp en vroegen of ze ook een keer in De
Koeiestal mochten optreden. Hij kende hen niet maar via, via had hij gehoord dat
het wel snor zat met deze jongens. Na enig overleg werd overeen gekomen dat ze
in het voorprogramma van de bekende groep Kayak mochten komen optreden. Ze
waren er dolgelukkig mee.
Op de betreffende avond was het in het begin van de avond al erg druk. lot verbazing van de familie Ovcrkamp stond iedereen in de rij voor Normaal. Omdat ze
na zes of zeven nummers al waren uitgespeeld zei pa Ovcrkamp dal ze de nummers nog maar een keer moesten spelen omdat het publiek zo razend enthousiast
was en dat gebeurde! Het optreden van Kayak daarna verliep overigens ook naar
verwachting. De ster van Normaal steeg snel! Willy Ovcrkamp was inmiddels ook
een bekende in de evenementenwereld geworden. Zo adviseerde hij Joost Carlier,
organisator van het Lochcmse popfestival op Hemelvaartdag, om Normaal maar
eens te vragen en zo kwam het dat Normaal in 1975 haar debuut in het Lochemse
openluchttheater maakte. Ze moesten toen invallen voor Chuck Berry.
Met Normaal werd de aispraak gemaakt
Zaterdag 28 januari
dat ze vijf keer zouden spelen voor een
kratje bier en een kratje tomatensap omdat dit goed was voor de stem! De/e optredens sloegen in als een bom zowel letentree voorverkoop ƒ 8,terlijk als figuurlijk. De eerste keren dat
zaterdag 4 februari
Normaal in De Koeiestal optrad was het
één bruisende chaos. Glazen bier vlogen
door de zaal en de toiletten werden afgebroken. Ondanks dat, maakten ze de
4 februari
afspraak om nog vijf keer te komen spelen, nu voor 500 gulden. Op de avonden Vredenseweg 12
Holterhoek
met Prins Laurens de I e
dat Normaal speelde, waren er altijd zo Tel.
05440-1601
en de raad van elf
rond de duizend jongeren aanwezig. Bezaterdag 11 februari
halve de aanstekelijke akkoorden waren
het ook de herkenbare teksten van de
Geheel gemoderniseerde zaaf voor at uw
liedjes die tot de verbeelding spraken. bruiioften
en partijen.

NORMAAL

Jolly Good
Company
DE KOEIESTAL C a m a v o l

SYNCOPE
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Bovendien klonken de liedjes in de eigen taal!
Na een optreden liet Normaal de installatie vaak staan om op de woensdag erna
te oefenen.
Na nog enkele afspraken over optredens te hebben gemaakt, werd in april 1977
het nummer Oerend Hard uitgebracht. Op dat moment werd Normaal nog bekender en was het helemaal feest. Behalve de muziek hadden ze ook vaak een 'special
guest' die ze meenamen. De ene keer was het Hendrik flavcrkamp die met een
baal hooi over het podium paradeerde, de andere keer was het een strippende
dame. Dit verhoogde de populariteit van de band natuurlijk nog meer! Het gevolg
was opnieuw: volle zalen. Iedereen wilde dit meemaken.
Op een avond waren vier l'lekkense jongelui met de auto op weg naar De Koeiestal toen ze onderweg bij Café Grenszicht een ongeluk kregen. De beide meisjes
die in de auto zaten, mankeerden niets terwijl één van de jongens uit de auto werd
geslingerd en zich behoorlijk bezeerde. Ook was de auto kapot maar dat deerde
niet. Ze zouden en moesten door. Nadat ze zich zo goed als mogelijk hadden opgelapt, de haren weer netjes waren gekamd, gingen ze door naar De Koeienstal. Het
was bijna een heilig moeten. Hoe je er uit zag maakte niet uit als je er maar was.
Protest
Dat niet iedereen gecharmeerd was van de optredens van Normaal bleek onder
meer na een optreden in De Huve te Eibergen. Het was 1978. Blijkbaar hadden
Jolink en zijn maten zich nogal rauw en uitdagend gedragen op het podium. Dit
was ter ore gekomen van de directeur van de Stichting Sociaal en Cultureel Werk
in Eibergen. Hij sprak er schande van, evenals de plaatselijke CDA fractieleden,
en riep op tot een verbod van de optredens van Normaal. Grote stukken verschenen in de plaatselijke kranten over het boycotten van de optredens van Normaal.
Ondanks dat deze optredens contractueel waren vastgelegd, dus met gemeentelijke goedkeuring, maakte Willy Overkamp zich toch zorgen over de gang van
zaken. Dus reed hij vergezeld door zoon Harrie naar het gemeentehuis en vroeg
burgemeester Cappetti te spreken. Zonder te wachten op antwoord liepen ze door.
Pa Overkamp opende de deur waar de burgemeester zat te vergaderen en liet hem
het contract zien dat hij zelf ondertekend had. 'En de optredens gaot wal deur',
zei hij d'r op hoge toon bij.
En zo bleef Normaal bij De Koeiestal optreden en sprak Bennie Jolink het toegestroomde publiek op Eerste Kerstdag toe over de schijnheiligheid van de plaatselijke CDA leden. Door al deze 'tegenwerking' werd de populariteit van Normaal
alleen maar groter.
Plaatselijke bands en diskjockeys
Behalve landelijk bekende groepen kwamen er ook bands uit de directe omgeving. Verder kwamen in de jaren 1977 en 1978 bijvoorbeeld ook de Eibergse diskjockeys Wijnand l^ijerink en Theo ten Brinke met hun disco 'Radio Mustang' op
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EIBERGSE POPGROEP SCHMEITSER
DEBUTEERT IN DE KOEIESTAL
Bezoekers van de Koeiestal kunnen zaterdagavond 15
april een van de eerste optredens bijwonen van Radio
Mustang Twee jongemannen uit Eibeigen te weten
Theo te Brinke en Wijnand Reyennk, verzorgen dan
een disco avond Met pas aangeschafte professionele
apparatuur worden de platen gedraaid, waarbg het
tweetal de taak van disc-jockevs zullen vervullen
Voor zaterdag 22 april zijn wederom Herman Brood
and his Wild Romances uitgenodigd terwijl op 29
april de groep Terra Plane zal optreden Op 6 mei
volgt dan het eerste grote debuut van de uit Eibergen
afkomstige gioep Schmeitser De/e groep, die bestaat
uit Henny Boeyink, André Mol Jos van Wijk, H a n y
Mol en leider Leo Mol brengen naast nummers van
bekende popgroepen als b v Status Quo en Deep Pur
ple ook bluesmuziek Deze vier gitaristen en één
diummer oefenen sinds vorig jaar zomer samen
Hun optreden zal worden afgewisseld door Radio Mus
tang De aanvangstijden zijn steeds 20 00 uur

zondagmiddag platen draaien
Op zaterdag 6 mei 1978 maakte
de Eibergse band Schmeitser
haar debuut in De Koeiestal, een
band die de meer stevige popmuziek speelde

Filmopnames
De Koeiestal was in die |aren
meei dan een poptempel geworden Van heinde en vei kwam
men naar dit inmiddels beroemde poppodium toe Ook werden
er opnames voot de iilm 'Andy,
bloed en blond haar' gemaakt
Deze door Frank Wiering geregisseerde film kwam in 1979 uit
Normaal speelde daarin mee en
ook was er muziek van Herman
Brood te hoien Normaal was min ol meer de huisband van De Koeiestal geworden In totaal heeft Normaal zeker dertig keer in De Koeienstal opgetreden
l egendaiisch was overigens ook het oplieden van Golden Tarring Terwi]l het optreden al bijna begon was Bairy llay ineens spoorloos verdwenen Wat bleek hij
speelde rustig een spelletje tafelvoetbal met enkele jongens en maande de andere
bandleden om toch vooral rustig te blijven en dat ze alle tijd hadden Uiteindeli]k
beklom hij het podium en zong de sterren van de hemel met o a de hit Radar
Love
Het nieuwe ging eraf'
Na deze hoogtijdagen werd het langzaamaan minder Noimaal was een landelijk
bekende band geworden en speelde voornamelijk nog in feesttenten waai meer
dan duizend man in kon De groepen werden duurder en andere groepen stopten
Ook was het nieuwe er al en kreeg De Koeiestal concurrentie van andere disco's
in de omgeving
De disco op zondagmiddag stopte halverwege de jaren tachtig en ook op zaterdagavond traden er steeds minder bands op
Als verrassing kwam de in de |aren zeventig bekende band. Shocking Blue, begin
jaren negentig nog een keei optreden Dit omdat ze destijds vanwege buitenlandse
verplichtingen hadden moeten alzeggen Omdat Bennie Jolink het eindjaren negentig wat kalmer aan wilde doen, speelden de andere Normaal-leden tussen de
jaren 1999 - 2004 onder de naam De Knasters een aantal keren in de Koeiestal De
Knasters bestonden uit gitarist lan Kolkman (Ketsen lan), bassrst Willem Terhorst
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(Wimken van Diene) en diummei hokke de long (Bartje) Ook de ra/cnd populaire Jovink en de Voederbieteis speelden een /evental keer in De Koeiestal De
zaal was elke keei weer stampvol
IMu/iekhantl Old Ni-js
Terug naar de
liet leesteli|ke veertig |arigjubileumjaar
2013 van De Koeiestal werd mu/ikaal
Koeiestal
70-80
omkleed met een aantal aanstekelijke
optredens Dit ingegeven door het leit
R E U N I E ! ! ! zaterdag 3 oktober
dat het oude leestgevoel altijd gekoesterd dient te worden en de mooie herinLoeiend gezellig was die tijd.
neringen aan de optredens van destijds
bewaard dienen te blijven Op eerste
Paasdag werd 's avonds natuuilijk eerst
het Holterhoekse paasvuur aangestoken
Daarna speelden de Zwolse f^ockers in
De Koeiestal in een brekkend volle zaal
Dit willen w e samen met de zeventees band
Feest' Op 26 oktober vond een heus juQ-select en alle koeiestalgangers overdoen
bileumoptreden plaats met de gioep, met
Meer weten: H. Overkamp
een voor onze lezers welbekende naam.
0544-461601
Old Ni-js De/e groep is in 2005 opgericht en bestaat uit mu/ikanten die eeiVoorverkoop: f1 1 0 . 0 0
der in illustere bands hebben gespeeld
Aanvang
20 OOuur
lan Manschot (Brekken lan Schampschot, in januari 2014 overleden), Willem Terhorst, Fcrdi lolij en Cicrard de Braconici Behalve nummers van Boh Foi
Toch en Normaal speelden /e ook eigen nummers I ijdens het jubileumojitieden
was het opnieuw leest waardoor de sleer van weleer weer helemaal teiug was Zo
keek men vorig jaar leestelijk terug op wat veertigjaar geleden in de Holterhoekse
dreven begon Menigeen keek terug met een gevoel van trots 'Ik was er toch maar
mooi bij'
Rekken, maart 2014
Met dank aan I ienny van Doorn voor de enthousiaste hulp
Bronnen:
You I ube Wonderland - I lerman Brood en Noimaal (197X)
Archiel Normaal CD 'Kriebel in de Konte'
Fotocollectie Hugo laaisveld Staring instituut
Archief familie Overkamp
Archief On/e dids

Henk Sieben
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Landverhuizers,
Jan en Annie Groot Wassink - Groothornte
Intro
In 197! waagden Jan en Annie (Jrool Wassink - Groothornte de sprong over 'ut
groote göttengat' om zich in Canada te vestigen. In 2012 vierden zij hun veertigjarig huwelijk met familie en oude vrienden in restaurant De Okie Mölle op de
Needse berg. Was de keu/e om hun huwelijksjubileum op hun geboortegrond te
vieren ingegeven door heimwee? Zeker niet. Jan en Annie hebben hun dromen
en ambities in Canada kunnen realiseren en zijn daar helemaal thuis. Bovendien
vindt het echtpaar in West Canada veel overeenkomsten met de Achterhoek: ruimte, natuur, plattelandsgewoonten en gemoedelijkheid.
Op dat huwelijksfeest sprak Jan niet meer over 'emigratie' naar Canada maar over
'verhuizing'. De afstand is gevoelsmatig veel kleiner geworden dan die vroeger
was. In zijn kinderjaren was de wereld nauwelijks groter dan de protestantse enclave aan de llupselseweg, nu Kicfteweg te Eiibergen, waar hij opgroeide. Hij
vertelde daar eerder over in Old Ni-js nr. 62, augustus 2008. De grenzen van de
buurtgemeenschap werden bepaald door de alhankelijkheid van elkaar binnen het
'naoberschap' en door de verzuiling van de Nederlandse samenleving. Nu is niet
alleen de ontzuiling een feit, ook de globalisering. Jan is daar een uitgesproken
voorbeeld van. Vanuit Canada doet hij zaken over de hele wereld.

Jan en Annic ihool Wassink - droolhornk'

lijücns hun vccr/igjang

huwelijksjiilnleinn.

22-

Jan en Annie Groot Wassink - Groothornte komen uit families die diep geworteld
/i)n in respectievelijk Hupsel en Noordijk Wat bewoog hen om de wijde weield
in te trekken, wat was er aan vooral gegaan en hoe verging het hen in Canada^
Voor een meer historisch decor gaan we eerst nog wat verder terug in de tijd
Vanal i 810 kwam de emigratie van Achterhoekers naar Amerika op gang
Hoezo honkvaste Achterhockcrs?
Van oudsher is de Achterhoeker gehecht aan de eigen buurt- ol dorpsgemeenschap, oude gewoontes en tradities Waarom /ou men afwijken van de door het
voorgeslacht betreden paden en wegtiekken uil de oude veitiouwde gemeenschap
naar een on/ekere toekomst elders' Toch /i)n ei in de Achterhoek altijd al mensen
geweest die op zekere dag het leven hiei voor ge/ien hielden en er tijdelijk ot
voorgoed tussenuit trokken, hun geluk in het zoveel welvarender westen van het
land zochten Ooit hield de wereld in het westen bi) de Hollandse duinen op De
cmigiatie van Achteihoekers naar Amerika komt pas in de )aren veertig van de
19" eeuw op gang In de periode 1830-1850 verlieten grote gioepen mensen hun
geboortegrond om zieh te vestigen in de Nieuwe Wereld, die werkelijk in elk opzicht nieuw voor hen was en waarvan men nauwelijks meer dan bi) geruchte had
gehoord CJ H Ligtennk vertelt in zijn boek De Landvelhuizers (1981) over die
eeiste ]aren van de emigratie naar Amerika, voor velen het beloofde land
Het meest doeltieflende piopagandamiddel was met een tot landverhuizing op
wekkende brochuie van ovei heidsinstanties maar de met de hand geschreven biiel
van een lamilielid of goede kennis 1 let piomersbestaan was de eeiste jaren vaak
hard maar de meeste emigranten wilden beslist met terug naar Holland omdat in
Amerika zoveel mogeli|kheden en kansen waren In de brieven van emigianten
worden vrienden en bekenden opgeroepen om ook over te komen en niet langer in
'dat verdrukte land' te blijven
De streekhistoncus 11 W 1 leuvel (1864-1926) schreef aardige verhalen uit het leven van Achterhoekse landverhuizers Die emigratie naar Ameiika was een Irisse
wind, die opgewekt leven en poëzie bracht in het schiei stilstaande bestaan van
Achterhoekse boerenmensen Ze bracht romantische lotgevallen, avonturen, zelfs
dramatische verwikkelingen Wat een sensatie gaf het in een afgelegen buuitschap wanneei een |onge vri|er uit een naburig dorp, de dochtei van een ri|ke boer
schaakte en met haar naai Amerika reisde waar ze met elkaar trouwden Lmigratic was voor menigeen een wedergeboorte Zo kon je een kwestie met justitie
ontlopen en alsnog een braaf en gezeten burger of landbouwer worden Je had er
betere kansen om de maatschappeli|ke ladder te beklimmen Dat nieuwe, pas ontluikende werelddeel was zo veel aantiekkeli]kerdan het oude allakelende I uropa
In de Nieuwe Wereld was 'oneindig veel vruchtbare grond door God zo lang voor
mensen verborgen gehouden', daar lachte de weivaartje toe Ook konden daar bijzondere talenten op het terrein van literatuur, zang en muziek ontwikkeld woiden
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Economische omstandigheden
In de periode 1830-1850 die Ligterink beschrijft waren het in de eerste plaats
economische lactoren die een rol speelden. De bevolkingstoename in Nederland
leidde tot opdelingen en versnippering van boerderijen en tot de vestiging van
'kötters'(keuterboeren) aan de randen van de marke gronden. Die kleine grondgebruikers verwachtten weinig goeds van de al in de jaren dertig aangekondigde verdeling van marke gronden. Van grond die men halfals niemandsland beschouwde
en waar zij een karig bestaan konden hebben, zou dan geen sprake meer zijn.
Daarbij kwam dat arbeiders, dagloners en wevers te kampen hadden met looninflatie als gevolg van de toenemende concurrentie in de textielindustrie en de
sterk stijgende graanprijzen. Hun lonen werden niet aangepast aan de kosten van
het levensonderhoud. Bovendien was er een toenemende belastingdruk van de
overheid. Overwegend indirecte belastingen met alle prijsverhogingen van dien
waardoor vooral de economisch zwakkeren gclrorien werden. Velen vluchtten uit
de armoede en trokken naar het veelbelovende Amerika waar niet voor 'pcnnenlikkers' (belastingambtenaren) gewerkt behoefde te worden,
(jodsdienstige factoren hebben ook een rol gespeeld. Er was in die periode een
toenemend verzet tegen de gangbare kerkleer, de officiële tolerantie van leervrijheid, en het nieuwe Reglement van de I lervormde Kerk dat de machtspositie van
de notabelen (aanzienlijken) in de plaatselijke kerk versterkte. De 'Afgescheidenen', in de volksmond de 'licnen\ versterkten hun uitzonderingspositie door

()cii)cy,iii win ecu Liuillciidc ril. Jan en Aiinic in 1966.
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hun stelling de enig ware voortzetting van de Gereformeerde kerk te vormen.
Zij beriepen zich op eeuwen oude leerregels van kort na de Reformatie. In veel
plaatsen haalden ze zich spot en verachting van plaatsgenoten op de hals. Hoewel
Nederland een zekere mate van godsdienstvrijheid kende had ook het optreden
van de overheid hier schuld aan. In de Achterhoek waren de verhoudingen over
het algemeen minder gespannen dan elders. Toch was sprake van een hoog percentage emigranten uit Aigescheiden kringen.
Emigranten waren destijds vooral arme sloebers en mensen die niet in tel waren.
Zij zochten hun heil in wat zij beschouwden als 'het beloofde land'.
Jan en Annie Groot Wassink waren evenwel landverhuizers in een geheel andere
tijd.
Ambitieus en ondernemend
Na de Tweede Wereldoorlog en de periode van wederopbouw zag de toekomst
in Nederland er rooskleurig uit. Voor brede lagen van de bevolking groeide de
welvaart explosief De generatie die toen opgroeide heeft voornamelijk voorspoed gekend. De bomen groeiden tot in de hemel. Toch was en is voor sommigen Nederland nog steeds een klein en benauwd landje waar ze hun ambities
onvoldoende konden of kunnen realiseren. Neem bijvoorbeeld de familie Griesen, oorspronkelijk van de Könnink op 't Loo, ooit 'ne duftige boerderieje'. Bij
de ruilverkaveling in 1967/6X kon een nieuwe boerderij gebouwd worden aan
de Apedijk. Dat betekende groter en efficiënter boeren. Voor zoon Henk was dat nog niet
voldoende. Hij emigreerde in 2004 met vrouw
en zoon naar Wisconsin in de Verenigde Staten
van Amerika. Daar wordt nu een boerderij gerund met vele honderden koeien. Over ambitie
en ondernemingszin gesproken (Old Ni-js nr.
66, maart 2010).
Ambitieus en ondernemend waren ook Jan en
Annie (Jroot Wassink toen zij in 1971 besloten
zich in Canada te vestigen.

Borduurwerk ter gele}^enheid van
40 jaar huwelijk, 40 jaar Canada,
leeftijd 65 en iiedrijf 25 jaar
Het borduurwerk is }^emaakt door
Jannie Wilbrink-Ciroothornte,
Neede

A't oc wat lik, dan mo'j 't doon
Jan Groot Wassink (1947) is een zoon van Willem (iroot Wassink (1916-1975) en Mientje
(iroot Wassink-te Biesebcek (1917-2004) op
Nieuw Pasop, tegenwoordig beter bekend als
kampeerboerderij De Vlierhol' aan de Kiel'teweg 71 te Hupsel. De landerijen van Nieuw
Pasop waren ooit een onderdeel van erve Bruinink dat al meer dan 600 jaar bestaat. Het oud-
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ste schriftelijke document betrefïende Bruinink dateert uit 1401. In 1X61 was
Bruinink met 200 ha grond het grootste boerenerf van heel lubergen. Op basis
van uitvoerige documentatie van Freek Odink schreel'llcnnie Wesselink in 2004
een interessant artikel over de geschiedenis erve Bruinink (Old Ni-js nr. 50, maart
2004). Daar kunt u onder meer lezen hoe in 1865 Groot Wassink de familienaam
werd op Bruinink.

liet paard hij Pasop had een tweeling gekregen. Die moesl op de Jolo. Jan durfde de veulens wel vast Ie houden.

Het leek vanzelfsprekend dat Jan ook boer zou worden. De belangstelling voor
natuur en landbouw zat in de genen en al heel vroeg hielp hij mee op de boerderij.
Daarbij kwam dat hij bij een test op de lagere school tekortschoot op algemene
ontwikkeling. 'Laat hem maar boer worden', vond de onderwijzer. Toch had Jans
vader andere plannen. Deze was bestuurslid van de 'Bottcrfabrick' en had tijdens
excursies een andere wereld gezien en zijn blik verruimd. 'Ie kunt better leern as
oen breur', zei hij tegen Jan, 'ie mot maor naor de ULO'. 'Gewoon probeern'. Na
de ULO zei vader: 'De HBS ku'j ok wah probeern'. Lnkele jaren later ging vader
met Jan naar een voorlichtingsdag van de Landbouwhogeschool in Wageningen.
'A't oc wat lik, dan mo'j 't doon', zei Willem (iroot Wassink tegen zijn zoon.
Jan weet nog goed hoe neef Endeman reageerde. 'Willem, ie bunt ja gek da'j oen
zön naor Wageningen stuurt. A'j oen kinder kwiet wilt raken dan mo'j ze laoten
leern'.
Jaren later. Jan had de opleiding in Wageningen afgerond en kreeg de gelegenheid
in Canada (Calgary) om een vervolgstudie te doen. Zijn moeder bedolf haar zoon
met vragen over Canada. Vader reageerde: 'Mientje, noe mo'j dee jongen neet zo
volle vraogen want dan bliffe daor ok nog'.
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.lan studeerde levensmiddelen technologie. Hij leverde de afgelopen decennia een
bijdrage aan de ontwikkeling van enzymen voor veevoer waardoor veehouders
hun resultaat kunnen verbeteren. De appel is dus niet zo ver van de boom gevallen. Jan heeft steeds keurig gedaan wat /ijn vader hem voorstelde.
Dan zie ik je nooit meer
De afkomst van Annie Groothornte (1947) heeft overeenkomsten met die van Jan.
De familie Groothornte woont op de boerderij De Hornte aan de Zijdeweg 2 in
Noordijk. De geschiedenis van De 1 lornte gaat ook vele eeuwen terug. Volgens de
lijst met Oudste vermeldingen van loponiemen in de Heerlijkheid Borculo, kerspel
Neede (van Bennie te Vaarwerk c.s.) wordt Hornt in de buurtschap Noordijk vermeld met het jaartal 1397. Op die lijst staat ook een Luttike Hoernt in Markvelde
met het jaartal 1430. Vandaar dat in Noordijk de familienaam Groothornte is.
Annie vertelt dat ze vroeger een bedeesd en stil meisje was. Toch moet /e het verlangen naar een andere en grotere wereld al jong gekend hebben. 1 laar tante was
met haar man 'geëmigreerd' naar de Haarlemmermeer. Om die reden had de familie Groothornte al betrekkelijk vroeg telefoon in huis. Want dan kon grootmoeder
iedere weck met haar dochter telefoneren. Die telefoon werd ook door de buren
gebruikt. Wanneer moeder de buurman aan /ag komen dan moest Annie haar boek
gauw wegstoppen. 'De leu /uit denken da'j niks betters te doon hebt'. Lezen was
in die tijd nog zoiets als je tijd verlummelen. Als opgroeiend kind las Annie graag
en veel. Een boek dat veel indruk op haar maakte was Lawines razen van de
toentertijd /eer bekende kinderboekenschrijister An Rutgers van der Loeff Haar
boeken waren dikwijls gericht op het kweken van begrip voor andere mensen en
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andere culturen Iawines razen werd 011956 bekroond als het Beste Kinderboek
en werd in vele landen veitaald Het gaat over dappere avonturen van jongens, o a
weeskinderen uit een Kinderdoip, toen lawines een Zwitsers bergdorp bedolven
Annie die na de MUI O naar de Vormingsklas in Boiculo ging, hooide daai van
de klasse lerares dat een Needs meisje in Zwitserland in een kindertehuis was
gaan werken Zo kwam het dat Annie op haar achttiende een )aai ging werken in
de Zwitseise lura in een kindertehuis, een groot kasteelachtig huis waar kinderen
uit achterbuurten van grote steden in Engeland, Duitsland en hiankiijk werden
opgevangen
Moeder vond het heel erg dat haar dochter /over van huis ging 'Dan /ie ik je
nooit meer', /ei ze Annie heelt daar in de bergen haar blik ven uimd en haar talen,
Frans, Engels en Duits, leren spreken Vervolgens deed /e haar verpleegkundige
opleiding in Enschede en Wageningen Toen /e later met lan naar Canada emigreerde was die stap voor haai al met meei /o gioot
Hoezo Achterhoekers behoudend?
lan en Annie hebben aanvankelijk in Wageningen gewoond lan studeerde toen
nog aan de Landbouwhogeschool Toen hi| de/e studie had algeiond moest hij
alsnog de militaire dienstplicht veivullen Maar hel liep andeis De dienstplicht
kon hij ontlopen door naar Canada te emigreren Pen aantal nieuwe universiteiten in Canada wieiven studenten dooi leclamc te maken in een wetenschappelijk
weekblad met de slogan 'Kom naai Canada en veriuim |e blik' lan wilde giaag
verder studeren Hij /ou aan de Universiteit van C algaiy een vervolgstudie doen
en Annie zou daar als verpleegkundige de kost veidienen Ze trokken /ich mets
aan van 'de praot dee daorvan kwam'
De keu/e voor Canada weid mede ingegeven dooi de band die /i| al vanal hun
vroege jeugd voelden met dit land De vele indiukwekkende vei halen over het bewonderenswaardige optreden van de Canadese militaiien die in 1945 Nederland
hielpen bevrijden, had hun nieuwsgierigheid geprikkeld
Op 5 december 1971 vertrok het paai vanal Schiphol De Nederlandse regering
vergoedde de leiskosten op de goedkoopst mogelijke maniei Dat betekende een
vliegreis naar het dichtstbijzijnde vliegveld in Canada, Montreal Van daai moest
de reis worden vooitge/el per trein naar de andere kant van Canada, naai C algaiy
De meegebrachte wollen dekens van de destijds vermaarde Leidse rextiellabnek
Zaalberg waren bilterhaid nodig want het was /eer winteis in Canada liet vroor
tot -25 graden Celsius, het sneeuwde onophoudelijk en de treinreis duurde bijna
drie dagen Aangekomen op hel station van Calgary was er enige teleurstelling
Waar waren nu de Rocky Mountains die op loto's /o dichtbi] leken ^
Jan studeerde in Calgary tot /ijn 29^ en verdiende dus nog mets liet kri|gen van
kinderen werd daarom uitgesteld In die tijd was het rapport Grenzen aan de ^roei
van de Club van F^ome heel spraakmakend De/c groep bestaande uit /akenmensen, internationalisten en gelceidcn maakte /ich grote /orgen over het veidere
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lot van de mensheid. Door onder meer de technologische overvloed waren in een periode van
20 jaar grote omwentelingen teweeggebracht
met als gevolg enorme bevolkingsgroei, milieuverontreiniging, uitputting van natuurlijke
hulpbronnen en tal van andere problemen. Om
te kunnen blijven voortbestaan zou de wereld
nog maar een tijdslimiet van 5 of 10 jaar hebben
om oplossingen te vinden.
Deze sombere visie op het voortbestaan van de
mensheid heeft invloed gehad op Jan en Annie.
Zij waren kritische wereldburgers geworden die
dachten dat het misschien beter was om later
eventueel kinderen uit een onderontwikkeld
land te adopteren. Uitstel van de kinderwens
leidde uiteindelijk tot afstel.
Jan en Annie in winters Calgary
Na het beëindigen van de studie in Calgary ging
(Canada).
Jan werken als wetenschappelijke onderzoeker
in de biotechnologie. In 1985 bleek het ondernemersbloed niet verloren. Samen
met een compagnon werd een eigen bedrijf begonnen. GNC Bioferm Inc. onderzoekt, ontwikkelt en vervaardigt enzymen voor de voederindustrie, onder andere
applicaties voor voederproducten bestemt voor speenvarkens en kippen. De firma
is succesvol en doet zaken over de hele wereld. Wanneer Jan voor zaken in bijvoorbeeld Spanje moet zijn, dan is een familiebezoek in Hupsel voor hem om de
hoek.
De wereld is zoveel kleiner geworden
De landverhuizers in vroegere tijden maakten de reis per boot. Heuvel vertelde
over emigranten die een kist met gedroogd brood meenamen om de vele weken durende overtocht te kunnen overleven. In 1971 reisde het echtpaar Groot
Wassink per vliegtuig en trein. De houten bankjes in de trein en de noodzaak om
zich tegen de winterse kou te wapenen met gerenommeerde dekens van Zaalberg doen nog wel herinneren aan voorbije tijden. Maar Canada was toen al een
modern en vooruitstrevend land. De levensstandaard was daar hoger dan Jan en
Annie in de Achterhoek gewend waren. Het appartement dat ze destijds in Calgary huurden was standaard voorzien van telefoon. Wat telefoneren naar Nederland
wel niet zou kosten, wisten ze niet. Jan belde naar Hupsel en riep: 'Hee moo, 't
geet good met ons'. En gelijk gooide hij de hoorn weer op de haak om een dure
telefoonrekening te voorkomen. Bovendien was hij niet gewend aan het voeren
van telefoongesprekken. De telefoon gebruikte je om een boodschap door te geven, niet om gezellig bij te kletsen. Het heeft nog lang geduurd voordat hij gewend
raakte aan praten door de telefoon. In Canada was de mentaliteit ook anders dan
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Defabriek GNC Biofermlnc. in Saskatchewen, Canada (2007).

Jan in Hupsel was bijgebracht. Vrijetijdsbesteding kende hij niet of nauwelijks.
In Canada kon je, in welk milieu dan ook en op de meest afgelegen plekken, piano's en andere muziekinstrumenten aantreffen. Het werd belangrijk gevonden
om elkaar in huiselijke kring te entertainen. Boekenkasten in huis waren ook heel
gewoon. De Nieuwe Wereld was daadwerkelijk nieuw voor Jan en Annie.
'Door de invloed van telefoon, TV, het vliegverkeer en het huidige Internet zijn de
verschillen in de loop van de tijd veel kleiner geworden', zegt Jan.
Die veranderingen hadden zich trouwens al ingezet voordat Jan en Annie emigreerden. Denk bijvoorbeeld aan de moord op de Amerikaanse president John
F. Kennedy op 22 november 1963. De ontzetting daarover was groot, ook in ons
land. Amerika was zoiets als onze grote sterke broer die het goed met ons voorhad
en Kennedy was voor de generatie van na de oorlog een icoon van hun jeugd. Hij,
zijn vrouw Jacky en hun kids belichaamden niet alleen een sprookje maar ook het
verlangen naar een nieuwe en betere wereld. Niet de moord heeft onze wereld
veranderd maar dat we in onze huiskamers op de zwart-wit-tv hebben kunnen zien
wat er aan de andere kant van de wereld gebeurde. Vijftig jaar na dato, 22 november 2013, schreef Bob van Huët hierover een interessant artikel in de Twentsche
Courant Tubantia.
Slot
Jan leest nog graag het weekblad Elsevier om op de hoog te blijven van het reilen
en zeilen in Nederland. Uiteraard leest hij ook graag Old Ni-js uit Eibergen en
omgeving. Hij koestert zijn Hupselse wortels en hij vindt het belangrijk dat de
geschiedenis van zijn geboortestreek wordt vastgelegd. Annie hoeft niet zo nodig
terug te blikken in de tijd. Zij leest ook liever de plaatselijke krant van Cobble
Hill en Victoria op Vancouver Island. Ze is geïnteresseerd in de verhalen van de
mensen daar. Als verpleegster heeft ze de verhalen gehoord van oude mannen
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Wis ie dat?
Wis ie dat Jan op 'n earsten lentedag van 1947 geboarne is, as tweede kind op Nieuw Pasop'
Voloct heet e Jan Willem Derk Hee is vemcumd naor beide opa's
't Was optied ne deugniet Zus Riek had van opoe Holterhook ne taotel mei een paar steultjes
ekiegen, maor Jan sloog /e kot en klem Vcur at e 5 jaor was wol hee neet op de foto, hee
schieewn de kop lei ol Met 6 |aor ging e naor stholc Ne halven dag naor schole von e de
meu|te neet dan bleel e bie Biuinink spollen, met sikkenbok en kaore ol hultenbouwen in 'l
donnebuskc '1 l'atid bic Pasop had ne tweeling ekieegen en dee mosten op de loto, laii doiven
/e wal vaste te hollen
Hee wol al viog hogerop 't Was ne waoghals en hee kiop in de hoogste beume bie| de eksleis
nuste Mangs nam hee de /aage met um 't heugsle topke d'r oei te /agen met nus en al I lee had
's jaors wal 100 oetgeblao/en eksteiseier an 'n touwken hangen boam 't bedde Van va moth e
neet m wilgen en peppels kroepen want doar biekt de lekke van ot Mo /ae allied "lan, lan pas
toch op, ie holt oe toch wal good vaste, ik mag't neet /een "
In 'n roggebouw zat e meestal achterop 'n /ellhinder Dat von e heel mooi en dal kon e ok good
Ton hee H jaoi was ging e al met paerd en wagen naor de coöperatie um /ckke voar Ie haal'n
vcur de varken en mei veur de beeste Ok ging e naor de smid um 'l paeid te laolen beslaon,
Jan wod'n elesl in de 6e klasse en geschikt bevonn veur de landbouwscholc Moai moch de ULO
wal piobeein Al-e oei schole kwam, leain e ears , en doainao vooin hee de kalvei ondeimelk
en brokken
Hec kwamp met goeie cieleis \M-\ de UI O ol Doainao ging e naoi de HBS in Wenterswiek llee
hef 't diploma in 2 jaor ehaald Ut ging um neet allied eavcn gemakkelijk ol, mangs stampen he
't d'r in met de veute tol lale in d'n nach Hee is toch met hoge cielers eslaagd
Ton ging c naor de Landbouw Universiteit in Wageningen Daor was 'n nieuwe studieiichling
levensmiddelen technologie, biochemie Va hel um ne motor ckoch, den oll'n DKW van Herman
loosing Daor kwam e wal es wiekenden met m hoes llee was in de kos biej Spee, hee was daor
kind an hoes Ok was e bie 'n sludenlenvereniging en doai wodd'n e 'onlgioenl', de heuic ging'n
d'r of
Via via kreeg e 'l adies van een dcernl|e dee in /wilseiland stage leep Daor ging e mei an'l
schrieven, hee dee der mangs bleumkes bic in (oei vrouw Spee /lenen luin)
I n /oo IS 't lussen dee beiden begon'n Annie waiken in I nschede in de veipleging I alei bunt
/e saam'n gaon wonnen op ne studcntennal Annie was ion m'l /eekenhoes in Wageningen
an't wark en slaagden veur verpleegster Oeiard, deriil en Deik hebt helpen veihuu/'n met de
keun'kaore van Pasop
Ton Jan 23 jaor was had e Ir veur /len name slaon 1 lee slagen cum laude 1 lee hoven nooil wal
over te doon
De professor hel um cholpcn mei ne sludieplaatse op de Univeisileil in ( algary
In'l veurjaor 1971 bunl /e eliouwd en in december bunt /e naoi C anada vertrokken
lan hel in 5 ]aor hel doctoraal ehaald llee hel nooDi Ir veui/lenen name sloan lleeispiomo
learl mei een scriptie, een heel dik book waorin hee va en mo bedankt hel dal /e um de meugeli|kheden hebl egevcn en um hebt slimuleeil in de studie
Daornoa is hee an'l waik ekommen in Saskatoon, de hoolslad van Saskalchewan, op un onder/oeks laboratorium Onderlussen had hee in hoes ok al een klem laboiatonum in 'n keldei llee
deel daor ok allerlei prcuvn Zo was e ant Irulsein en hel e 'n luk schimmels ontdekt, en dal hel e
in 't veevoor cknooid /oodal de kukens luk hadder grcuen /oll'n en dat is elukl Ton hef e boeten
Saskatoon een labriekske ebouwt um nog meer te produceern van dee schimmels Intussen het
e al veci van dee grote hall'n ebouwt en verkoch e aover de hele waeld van dal spul Dal hel 'm
gin windeier eleg
Zeil bunl /e op 'l Vancouvei eiland gaon wonn, waor ut 's winters neet /oo had vios Ze hebl
daor een mooi stekje mei ne mooi n viever achter 't hoes en ne giool'n tuin
Wie-| hopt dal /e daor nog lange ple/cer an meugl belaeven
lan en Annie, van halte gefilciteeid en goodgaon
üetk
Feestrede van Derk (Irool Wassink Ier gelegenheid

van hel 40-/arig

huwcli/ks/uhileum

I

-31-

Dl' wülcrplas hl/ lid huis van .hm en Aiiiilc In ( 'ohhic HUI. l anajinvr

Island, C 'anucla.

die in de Tweede Wereldoorlog als soldaat gevochten hebben om Nederland te
bevrijden. Jan vindt het jammer dat zijn vader nooit iets heelt vastgelegd over
bijvoorbeeld wat hij in de oorlog heeft meegemaakt. Maar ja, vader Willem (iroot
Wassink leefde in een andere tijd. F.en landbouwer had wel wat beters te doen dan
lezen en schrijven.
Geesteren, december 2013

Bert van der Ziel

Verantwoording:
Interview mei .lan en Annie Ciroot W;issini<-(iroo(iiornle
De auteur was een klasgenoot van .lan Ciroot Wassink op de Willeni Sluiterscliool en later de C'hr.
ULO
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Vertelsels rond smederij Burbank
Eén van de velen
In de vorige eeuw kende het dorp Eibergen zeker negen smederijen. De meesten
daarvan werkten hoofdzakelijk als boerensmid, maar verrichten natuurlijk ook
werk voor mensen in het dorp. Voor de smeden was het hoetl^eslag bij werkpaarden en hoepels leggen om wagenwielen alledaags werk. Van de Eibergsc dorpssmeden die een halve eeuw geleden nog bestonden, is er geen één overgebleven.
Een bekende smederij was die van Bart Bomers op de hoek van de Laagte en de
Grotestraat, waar nu het Zwikkelaarsplein is. Hendrik Odink schreef uitvoerig
over de geschiedenis van deze smederij in Landen Volk van de Achterhoek (Uitgeverij W.G. Witkam Enschede, 1971). De smederij werd rond 1700 gebouwd door
een Berent Bouwmeester. Het bedrijf werd later voortgezet door een Jan Tuinder,
weer later door Garrit Zwikkelaar. Toen deze in 1894 overleed werd de smederij
verhuurd aan Harry Burbank die later iets verderop aan de Grotestraat een nieuwe
smederij bouwde. Daarover straks meer. De oude smederij werd vervolgens verhuurd aan Hendrik Biesebeek en Bart Bomers. Jan ter Woerds was een knecht
die het vak van hoefsmid uitstekend verstond. Bomers overleed in 1955. De oude
smidse werd afgebroken in 1964.
Andere smederijen die verdwenen zijn:
Tone Asschert had een smidsbedrijf aan de Beltrumseweg,
waar nu het installatiebedrijf
I1.J. Techniek is gevestigd.
Derk Hondelink zat aan
de Grotestraat, tussen zaal
Wormmeester ('t Wapen van
Eibergen) en schoenhandel
Baten.
Vader Herman en later zoon
Arnold Kremer hadden de
smederij aan de J.W. Hagemanstraat, tussen Warenhuis
Zion (later Modion en nu
Snackbar Harry) en Garage
lliohan (nu
afgebroken).
Kremer verplaatste later zijn
werkplaats naar de Hemstea,
vlak bij de Gereformeerde
Kerk.
De smederij van Burbank. Later Bloemenhuis
De smederij van Berntsen was
Schepers en nu Bloemenhuis Björn en Marieke.
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aan de Simmelinkstraat. Na
zijn dood werd de winkel
nog jarenlang voortgezet
door zijn vrouw. Weer iater is de zaak overgenomen
door Te Koppele IJzerwaren. Nu staat er de Plus
markt. Nölleke Fentsahm
was de smid aan de Kerkstraat, schuin tegenover koperslager Lammers.
Broer Weeink was de laatste telg aan een smidsge- Smederij van Bart Bomeis, hoek Grolesiruat en De
slacht. Smederij en winkel Laagte
stonden aan de Nieuwstraat, waar nu de Cl000 winkel staat.
Tegenover De Oude Mattheüs aan de Grotestraat, waar nu schoenenzaak Scapino
is gevestigd, was ook een Jan Tuinder die de smidshamer zwaaide. Later werd
G.J. van der Noordaa daar smid. Dat bedrijf ontwikkelde zich lot een garagebedrijf Daarover kunt u meer lezen in Old Ni-js nr. 76 (2013) in het artikel over
Hanna van der Noordaa-Leppink, een weduwe van staal.
Weduwe Koeslag, alias 'de barones'
Het pand aan de Grotestraat 67 waarin Björn en Marieke nu hun bloemenwinkel
hebben was ooit de smederij van Burbank. Opa Henri Evert (Harry) Burbank

Smederij van Berntsen aan de

Simmelinkstraat.
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Dorpsiraal, later.J.U

Ikii^cniansliaul

Ra hls (>/> Je voori^ronJsmederij

Kremer.

bouwde het in 1900 op grond die hij van Johanna Louisa de la Fontaine Verweij
had gekocht. Zij was de weduwe van Engbert Koeslag, de laatste rentmeester van
de Heerlijkheid Mailum. Volgens Herman Schepers werd de weduwe door dorpelingen 'de barones' genoemd. Van adel was de familie De la Fontaine Verweij
niet, maar /e voerde wel een wapenschild. Zij woonde op de hoek GrotestraatLaagte, waar nu Herman Schepers en zijn vrouw wonen. De (kleine) Hagen liep
in die tijd vlak achter de panden van Burbank en de weduwe Koeslag langs. Pas
later is de straat verlegd. Dat gebeurde toen de Burgemeester Smitsstraat verhard
werd. Eerder was dit slechts een verlengstuk van het 'middenpad'. Dit pad liep
vanaf Meijer (Ontink) midden door het bouwland van de Kattenborg, dwars over
de stationsweg tot aan de Laagte. De weduwe Koeslag stemde er maar wat graag
mee in dat de weg niet meer vlak achter haar woning langsliep, maar 50 meter
zuidelijker gelegd werd.
Alle grond langs de Laagte, van de Grotestraat tol aan de Kerkstraat, behoorde
toe aan de weduwe Koeslag. Tot 1909 zou daar nog een zogenaamde eekschuur
hebben gestaan. Eek was de schors van jong eikenhout dat gebruikt werd bij de
leerlooierij. In deze schuur lag de schors opgeslagen. De gebinten van deze schuur
werden nog weer gebruikt voor de nieuwbouw van boerderij De Zaterdag aan de
Oude Borculoseweg. De bewoners van boerderij De Zaterdag waren toen Gerrit
Jan Bouwmeester en Hermina Ezerman.
In het artikel over Meester Koenders van de Sint Jozefschool {Old Ni-j's, nr.70,
2011) kunt u lezen hoe pastoor Van den Hurk in 1903 op slinkse wijze een deel
van het grondgebied, de 'Koeslags bulten', wist te verwerven van de weduwe.
Daar kon hij toen de Sint Jozefschool en de schoolmeesterswoning laten bouwen.
Nadat de weduwe was overleden werd in 1935 haar woning met de resterende
grond geveild. De hoogste bieder handelde in opdracht van bakker Johannes van
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der Ziel. Deze bouwde achter in die tuin een winkel, woning en bakkerij (nu bakkerij Schreuder). De oude woning van de weduwe aan de Grotestraat werd doorverkocht aan de familie Schepers. Op het tussenliggende deel heeft de bloemist
Hendrik Weenink een aantal jaren /ijn tuin gehad. Daar bouwde Gerrit Wansing
in 1951 een slagerij en woonhuis (nu Slagerij De Hoeve).
Smederij annex maalderij

Burbank vormde min of meer een uitzondering op de andere smeden. Op de bovenverdieping van de smederij had hij een maalderij, een molen die aangedreven
werd door een gasmotor. Het pand had zowel aan de voorkant, de Grotestraat, als
de achterkant, de Hagen, dubbele glazen deuren. De boeren konden met hun te
malen graan naar binnen en ook zo weer rechtdoor naar buiten rijden.
Mevrouw Koeslag - de la Fontaine Verweij stoorde zich echter aan het helse kabaal dat de gasmotor van buurman Burbank 's morgens, vaak al vroeg, produceerde. Zij klaagde daarover bij de gemeente. Herman ten Gate, directeur van de
Eibergsche Stoomblekerij, zat in de gemeenteraad en had wel een oplossing. Hij
had tegenover de Kattenborg nog een stuk grond liggen dat Burbank van hem voor
een schappelijke prijs kon kopen om daar, buiten de gemeenschap, zijn gasmotor
vrijuit te laten draaien. Naast het malen bood Burbank ook gelegenheid tot dorsen
voor boeren en burgers in het dorp die wat graan verbouwden voor hun kleinvee.
De gasmotor was ook daar een uitstekende mechanische kracht voor. Maar rond
1920 schaften Hein Poodt en de kromme Wolink de eerste tractors en dorsmolens aan. Daar maakten de boeren al snel gebruik van en Burbank zijn verdienste
was verdwenen. Hij bood de loods en de grond publiek te koop aan. Maar de

fiikl£»»MIUMll.t«Wa^tftMÜ
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verkoper had buiten Ten Cate gerekend, want die kwam met het
vorige koopcontract op de proppen. Daarin stond vermeld dat
bij verkoop van het stuk grond,
het voor het zelfde bedrag als de
aankoop aan de vorige eigenaar
moest worden terugverkocht. Dat
was Burbank niet van zins en er
volgde een gerechtelijke procedure. De uitspraak van de rechter
heeft Herman Schepers nog in
Grotestraal met toegang naai Kleine Hagen
zijn bezit. De rechter hield zich
aan het eerdere contract. Burbank
was er zeer verbolgen over en liet de Kleine Hagen tussen de smederij en zijn
buurman, kapper Ten Vregelaar, door middel van een hek afsluiten. De hangers
(duums) zitten ook nu nog in de muur van de bloemenwinkel. Kadastraal lag het
steegje op grond van Burbank en daaraan ontleende hij recht van afsluiting. Van
het steegje werd veel gebruik gemaakt door arbeiders van Ten Cate. Daags voor
er een hek voor de Kleine Hagen kwam, zei de oude Burbank tegen de mensen
die bij Ten Cate werkten, dat zij wel bij hem door de smederij mochten lopen om
op hun werk te komen en dat de actie niet tegen hen gericht was, maar tegen hun
baas. Toen Mijnheer ten Cate eens polshoogte kwam nemen bleek het steegje voor
hem afgesloten. Vanuit de gemeente kwam toen het voorstel om het steegje tegen
een forse prijs dan maar aan te kopen. Inmiddels kwam Burbank's loods, die aan
de Borculoseweg stond, ongeveer op de plaats waar Ten Cate later arbeiderswoningen liet bouwen, leeg te staan. Het gebouw had een overkapping, maar was van
twee kanten open. Het werd
een overnachtingplaats voor
landlopers, zwervers en
dronkaards. De schoolkinderen die er vanuit Olden
Eibergen langs moesten lopen werden bang van de taal
die het gespuis soms uitbralde. Na enkele jaren heeft de
fabrikant de loods afgebroken en er de zogenaamde
Ten Cate woningen neer
gezet. De arbeiders konden
deze huizen van hun baas
huren, de huur werd dan van Ten Cate woningen aan de Borculoseweg.
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hun loon afgetrokken. In het begin kwamen er meerdere, meestal grote gezinnen,
uit Drenthe te wonen. De mannen hadden vaak eerder als daghuurder bij boeren
gewerkt.
Techneuten en handige knutselaars
De zonen van Eiurbank waren echte techneuten en knutselden graag aan machines
en apparaten. Eduard Burbank (Bart) zou de smederij van zijn vader overnemen
en stond bekend als een virtuoos lasser. Zo was hij één van de weinigen die op
een bepaalde wijze gietijzer aan elkaar kon lassen. Tot in Duitsland stond hij zelfs
bekend als degene die aluminium kon verbinden. De familie Burbank werd door
het waterleidingbedrijf ook gevraagd om de buizen die van het pompstation Olden
Eibergen, naar de watertoren in Mallem werden gelegd, te verbinden met laswerk.
Deze buizen hadden toch minstens een doorsnee van tachtig cm. De Burbanks
klaarden die enorme klus met veel verve. Later deed Eduard ook in auto s, voornamelijk rcvisicwcrk en onderhoud. Zoon Paul was getrouwd met een vrouw uit
Amsterdam. Hij had in Amsterdam veel geld verdiend en bouwde in Eibergen,
schuin tegenover de smederij, een woning met winkel waar later Reith woonde
en zaken deed. Paul verkocht fietsen en elektrische apparatuur. Dochter Emmy
trouwde met .lan Abbink, die baas was van de buitendienst bij de Grocniosc steenfabriek. Zoon Guus zou zich later als slager vestigen aan de Nieuwstraat. Zijn
zoon ook Guus geheten, heeft de slagerij en de winkel nog vele jaren gerund.
Guus Sr. knutselde in zijn jonge jaren in de smederij van zijn vader graag aan
motoren en machines. Guus had dan ook al vlug een motor, waar hij goed mee uit
de voeten kon.
Een dure zondagmiddag
Op een mooie zondagmiddag in het midden
van de jaren twintig van de vorige eeuw, tufte
Guus Burbank, toen een jaar of twintig oud,
met de motor van Eibergen naar Borculo. Hij
was ter hoogte van Groeskamp (Brutveld) in
Oldcn Eibergen toen de band van zijn achterwiel leeg liep. Hij reed nog door tot Saaltink
(De Röbc), stalde daar zijn motor en vroeg
aan de inwonende neef Jan Warfman of hij
een fiets voor hem had, want hij had een afspraak in Borculo. Hij zou op de terugweg
de motor wel weer meenemen naar Eibergen,
hetzij lopend of met een ter plekke herstelde
band. Guus vertrok met de fiets richting HaarDeplaatselijke dienders: H.B.J.
lo. Jan Warfman, geboren in 1899, verloor
Mom. B. Planten en J.H. Kammeyer. als klein ventje zijn moeder en was opgevoed
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door zijn ooms en tante Frits, Jan en
Mientje Saaltink. Jan Warfman was in
die tijd al hengstenhouder en verdiende
de kost als paarden handelaar. Jan zette
de motorfiets van Burbank op de deel
van de boerderij. Een kwartiertje later
kwam de buurjongen Jan ter Agter die
aan de overkant van de Borculoseweg
op Bos woonde. Jan Bos, zoals hij altijd in de buurt genoemd werd, had wel
interesse in de motor die er stond. Hij
had op de openbare lagere school op de
Brink naast Jan Berenpas gezeten. Jan
Berenpas was toen hij in de hoogste
klassen zat al erg gesteld op voertuigen die mechanisch werden aangedreven. Eenmaal volwassen zou Berenpas
aan de Klaashofweg dan ook een auto
garage beginnen. De zaak bestaat nog
steeds en wordt nu, op industrie terrein
De Kiefte, door zijn kleinzoon Eelko
Kruidenier gedreven. Jan Bos kwam in 'Totterm 'met zijn hondje.
1921 als jongen van 13 jaar veel bij zijn
schoolvriend Jan Berenpas en leerde er ook met motorfietsen omgaan. Hij spoorde
Jan Warfman aan om de motor eens aan te trappen en zei hem hoe hij dat moest
doen. Inmiddels bleek het ventielslangetje kapot te zijn, hetgeen gemakkelijk was
te herstellen. De beide Jannen moedigden elkaar aan en durfden een ritje te wagen
op de motor. Zij gingen er een eind mee rijden richting Eibergen. Jan Warfman
aan het stuur en Jan Bos er achter bij op. De beide mannen wisten niets van merk,
type of cilinder inhoud van de motor, voor hen was het een stoomfiets zonder versnellingen. Er werd dus niet geschakeld naar een hogere versnelling wel veel gas
gegeven. De snelheid was dan ook niet groot, maar het geluid aanmerkelijk. Ze
begonnen er lol in te krijgen en de oudste van de twee wilde ook wel eens in het
dorp rijden op de motorfiets. Het was één rechte weg, dus niet zo moeilijk. Maar
vanaf een afstand zagen ze bij Gruwel (nu café De Klok) een paar veldwachters
staan en dat op een zondagmiddag. Dichterbij gekomen zagen ze wel dat het de
rijkspolitieman Planten was en de gemeenteveldwachter Kammeijer (Pleerdöpken). En jawel, Pleerdöpken stak de hand op en riep: Halt. Maar Warfman sloeg
snel rechtsaf, de Laagte in en gaf nog eens extra gas, de beide politiemannen
verbouwereerd achter latend. Toch maar linksaf de Hagen op. Bij Ebeling weer
linksaf de Klungelstraote (Gloepstege) in. Bij Schuurman werd op de rem getrapt
en werd er naar links gekeken of de beide petten nog bij Gruwel stonden, maar die
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Bij cajé Schuurman, tweede huis rechts, kwamen de motorrijders uit de Klungehtraote,
dachten dat de kust veilig was, maar worden even later toch aangehouden.

zagen ze niet meer en ze gingen er van uit dat die hun waren achtervolgd. Maar
net voorbij Timmen, waar Totterus met zijn hondje op de stoep zat, doemden de
beide veldwachters, vanuit de Kleine Hagen, ineens weer voor hun neus op. Nu
ontsprongen ze de dans niet en greep Planten hun in de kraag. Kammeijer sprak
de woorden: " Jullie hebben nog geluk gehad dat ik, toen jullie niet stopten, geen
kogel door het lijf heb gejaagd." De motor moest aan de kant worden gezet, het
boekje kwam voor de dag en de namen werden genoteerd. Het hele verhaal van de
motor met de kapotte band moest verteld worden. Aanvankelijk zou de motorfiets
in beslag worden genomen. Maar na smeekbeden van de beide Jannen werd daar
vanaf gezien. Het was ook niet eerlijk naar Guus Burbank toe, die kon er immers
niks aan doen. Wel werden er drie bekeuringen elk van vijf gulden uitgeschreven.
De eerste was voor het niet stoppen op een politiebevel. De tweede was voor het
rijden zonder een wettige vergunning (rijbewijs). Het derde was voor het rijden op
een motorfiets die ontvreemd was. Joyriding zou men nu zeggen. Met drie bekeuringen op zak keerden de mannen, de motor duwend, terug naar huis. Maar eenmaal uit het zicht van Planten en Kammeijer, net voorbij Burbanks loods, kropen
ze toch stiekem weer op de motor en tuften nu zonder veel gas te geven richting
Olden Eibergen. De mannen spraken af het tegen niemand te zeggen, ook niet tegen de eigenaar van de motorfiets. Guus Burbank kwam na verloop van een paar
uur de fiets ruilen voor zijn motor en de beide Jannen riepen in koor: "Je hoeft niet
te lopen naar Eibergen, want wij hebben er al een ander ventielslangetje ingezet."
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Zij spraken af elk de helft van de boetes te betalen. Jan Warfman schoot het voor,
die had wel wat geld in de knip door zijn handel. Zo gauw als Jan ter Agter de
centen bij elkaar had zou hij zijn helft afdragen. Later werd het hele verhaal nog
regelmatig opgehaald. De bekeuringen werden dan steeds kleiner en de schik die
ze er aan beleefd hadden steeds groter.
Eibergen, mei 2013
Met dank aan
Herman Schepers (ooit de buurman van Eduard Burbank)
Guus Burbank jr.
Bennie Lamers.
Leo en Jansje van Dijk.
Bert van der Ziel
De foto's in dit artikel komen uit het archief van Museum De Scheper.

Henk ter Agter
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Bank der Wijsheid,
geruisloos geplaatst en even geruisloos verdwenen
Even geruisloos als de bank werd geplaatst, even geruisloos verdween ie ook
weer. In het najaar van 1986 verrees op het pleintje voor het voormalige Eibergse
gemeentehuis de Bank der Wijsheid; het was de eerste prijs van de zomerse radioquiz Feitenkennis van Omroep Gelderland. Op de rugleuning van de bank was een
plaatje geschroefd met de namen van het team dat deze trofee voor Eibergen in de
wacht had gesleept. Eeuwige roem is dit illustere viertal echter nooit ten deel gevallen, want het naamplaatje was al binnen de kortste keren gestolen en niet al te
veel later was ook de bank om onnaspeurlijke redenen van het toneel verdwenen.
Aan de quiz, waarin in de maanden juli en augustus door veertien teams verspreid
over de provincie telkens twee naburige gemeenten - liefst met enige onderlinge
rivaliteit - tegen elkaar in het strijdperk traden, werd deelgenomen door het vierkoppige team Albert Bos, Jansje van Dijk-Sijbrandij, Bennie te Vaarwerk en Hennie Wesselink. In de allereerste aflevering van de quiz op maandag 30 juni moest
Eibergen het opnemen in en tegen Neede, dat werd vertegenwoordigd door Gerda
Peddemors, Broer Varenhorst, Henk Klanderman en Henk Hondorp. Het eerste
treffen op een zonovergoten terras van café De Ruif eindigde in een afgetekende
19-6 overwinning voor Eibergen. De vragen van quizleider Wim Gerritsen hadden
betrekking op de plaatselijke en Gelderse historie, maar ook werd een beroep gedaan op de kennis van actuele feiten en gebeurtenissen in binnen- en buitenland.
Twee dagen later op een niet minder zonnig terras van café De Bastille aan de
Grotestraat (tegenover De Oude Mattheüs, na een cafébrand nu braakliggend terrein) werd de return gespeeld. Neede slaagde er niet in zich te revancheren voor
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de nederlaag en na afloop prijkte er
een royale 16-4 uitslag op het scorebord, waarmee het totaal voor Eibergen op 35 punten kwam. Daarna was
het twee maanden afwachten voor de
Eibergenaren, maar na de laatste confrontatie tussen Ulft en Gendringen
was het kwartel zeker van een finaleplaats. In de studio in Arnhem kwam
het op woensdag 20 augustus uit te- Team Eibergen: Albert Bos. Jansje van Dijkgen Eerbeek, dat met dertig punten Sijbrandij, Bennie te Vaarwerk en Hennie
tweede was geworden in het eindklas- Wesselink.
sement.
Pittige vragen
Vergezeld van zo'n vijftien supporters reisde het team af naar Arnhem, in de rubriek Kort Gezegd in Onze Gids van vrijdag 15 augustus nam de redactie al een
voorschotje op de overwinning.'Er is geen twijfel aan dat wij gaan winnen. Niet
dat we willen opscheppen, maar in Eerbeek zit zelfs nog een e meer dan in Neede
en dat zegt genoeg.'
Het goede antwoord op een vraag leverde twee punten op, maar als het fout was,
werd er één punt in mindering gebracht. Er waren pittige vragen als 'wat is de enige plek waar Frankrijk aan Nederland grenst? Eerbeek veronderstelde 'de Noordzee', maar moest een punt inleveren want het juiste antwoord was Sint Maarten.
Eibergen scoorde twee punten met 'Graafschap Zutphen' op de vraag naar de
vroegere naam van de Achterhoek. Bij 6-0 voor Eibergen kwam Eerbeek nog terug tot 6-4, maar toen was het gebeurd. De goede antwoorden rolden als knikkers
uit de Eibergse monden en met een welgemeende felicitatie toonde Eerbeek zich
een sportief verliezer.
De boude voorspelling in Kort Gezegd kwam dus uit, want met de monsterzege
van 22-6 trok Eibergen onbedreigd aan het langste eind. Lachende gezichten,
bloemen en gelukwensen en dus die Bank der Wijsheid. Hij heeft er gestaan, dat
is zeker, maar wie het plaatje met de namen heeft ontvreemd, waarom er geen
enkele aandacht aan besteed is aan de plaatsing en waarom en wanneer hij ongemerkt van het toneel is verdwenen, wie het weet mag het zeggen. Overigens staat
er op vrijwel dezelfde plek nu weer een bank, maar de Bank der Wijsheid, nee,
die is niet meer.
Eibergen, mei 2014

Jansje van Dijk-Sijbrandij

Bronnen:
Onze Gids 1986, 4 juli, 11 juli, 15 augustus en 22 augustus
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Op het hoogste punt van Eibergen staat de watertoren
Op Monumentendag, 13 september 2014, wappert de vlag weer
Voor het eerst sinds 2001 wordt de Eibergse watertoren eenmahg weer opengesteld voor publiek. In de tumultueuze nasleep van de aanslagen van 9 september
2001 op de 'Twin Towers' van het World Trade Center in New York, sloten talloze
gebouwen de deuren en werden bij andere complexen, zoals vliegvelden en openbare nutsbedrijven de veiligheidseisen stevig verzwaard en verscherpt.
Misschien niet dat de Eibergse watertoren nu direct een doelwit van terroristen
zou zijn, maar de algemene paniek en verwarring destijds waren groot en een
verstoorde (drink)watervoorziening van dorpen en steden zou al snel uitmonden
in een forse ramp. inmiddels is het stof wat neergedaald en dat bracht PvdAgemeenteraadslid Hans Pelle ertoe beheerder Vitens te verzoeken de watertoren
tijdens Open Monumentendag 2014 weer toegankelijk te maken voor publiek.
Zijn verzoek werd gehonoreerd en dus kan er weer een kijkje genomen worden in
het interieur van het door architect J.H.J Kording ontworpen Rijksmonument aan
de Haaksbergseweg.
Hoe anders lag de toegankelijkheid van de watertoren in 1982, toen ik bijgaand interview had met de heer A. Groot Kormclink, die samen met de heer F. Graas per
toerbeurt de bezoekers ontving, en de heer De Wolf van het toenmalige waterleidingsbedrijf De watertoren was in juli en augustus zeker zes weken elke werkdag
geopend van twee tot vier uur. Er was zeker belangstelling. Zo werd in 1980 de
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Bij de houw van de watertoren werd gebruik f^emaakt van paard en wagen.

toren bezocht door 1104 personen, keurig uitgesplitstin 583 volwassenen en 521
kinderen. Het teken 'datje erin kon' was een wapperende vlag bij de ingang.
Buiten deze tijden konden groepen van maximaal twintig personen een afspraak
maken voor een bezichtiging. Aan het karakteristieke uiterlijk van het gebouw is
niet veel veranderd, alleen is er een gsm-antcnne op de gevel aangebracht. In het
voorjaar nestelde een paartje slechtvalken in de torenomgang en dat schoot de
duivensporters in het verkeerde keelgat, want de kostbare duiven moesten nogal
eens dienen als voedsel voor het nest jonge slechtvalken.
Inmiddels is de toren al bijna negentig jaar een markante blikvanger en zal dat
hopelijk nog tot in lengte van dagen blijven, maar wie nieuwsgierig is naar het
interieur en het schitterende uitzicht boven in de toren, pakke zijn kans. De vlag
wappert weer!
Een beklimming in 1982
"Och deerne, ie bunt nog jong, gao 't baoven maor es bekieken", zegt de 74-jarige
heer Groot Kormelink tegen me als ik hem vraag of hij me iets over de Eibergse
watertoren kan vertellen. Dus maak ik een lange klim naar boven via een stevige
betonnen trap met een even solide leuning. Boven in de toren is het helder licht
dankzij de vele ramen die een prachtig vergezicht geven op Eibergen en haar omgeving. Op de vensterbanken zijn borden aangebracht met namen van de plaatsen
die men vanuit het betreffende raam kan zien. Het is niet zo'n heldere dag en een
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verrekijkcr heb ik ook niet bij me, maar ais ik goed kijk kan ik toch de TV toren
van Markcio onderscheiden. Vlak onder me loopt de weg naar Enschede en van
boven af ge/ien blijken de maïsplanlen in keurige rechte rijen op het land te staan.
Er staan twee borden boven in de toren. Het ene is van de VVV en bevat enkele
gegevens over de toren. Hier leer ik o.a. dat de watertoren 45 meter hoog is, dat
er 300.000 stenen in verwerkt zijn, 900 m' beton en 150 ton betonijzer en dat het
totale gewicht van de toren bij gevuld reservoir 3.250.000 kg bedraagt. Op het
andere bord staat met krijt geschreven: Streng verboden voor onbevoegden. Dit
bord staat voor een trapje dat onmiddellijk mijn nieuwsgierigheid opwekt maar
aangezien ik onbevoegd ben volsta ik met een blik naar boven waar ik echter niets
zie, alleen duisternis. Op de terugweg tel ik de treden en ik kom tot 120 maar de
heer Groot Kormelink zegt lachend: "Dat heb je dan mooi mis, ja, je bent de enige
niet hoor, maar het zijn er 124, want er zitten vier overloopjes in die elk ook een
trede naar beneden zijn."
De watertoren van Eibergen werd in 1936 gebouwd op hel hoogste punt van Eibergen en controleert sinds die tijd de druk van het drinkwater in de gemeenten Eibergen en Haaksbergen. De heer De Wolf van de Waterleiding Maatschappij Oost
Gelderland (WOG) onthult me het geheim dat schuilt achter het bordje Streng
verboden voor onbevoegden. "Als je dat trapje opgaat", zegt hij, "kom je in een
heel smal gangetje dat helemaal rondom het reservoir boven in de toren loopt. Dat
reservoir is gevuld met 500 m' water. Als de waterspiegel daarvan zakt worden er
een paar contacten gemaakt die deze informatie doorgeven aan het pompstation
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Haaksbergseweg vanaf de walti loicii. iiici links ci \c Roosink

dat dan dadelijk aan het werk gaat om de waterspiegel weer op een hoger niveau
te brengen. Vanaf het pompstation dat in Olden Eibergen staat lopen de waterleidingsbuizen ondergronds naar de watertoren en onderweg doen zich voortdurend
vertakkingen voor die dan naar alle verbruikers lopen. Ja, ik kan er ook niks aan
doen dat het een tamelijk technisch verhaal wordt. In het pompstation wordt het
water opgepompt, dat is zogenaamd ruw water. Dat wordt gezuiverd door een
filter en dan noemen we het rein water, niet te verwarren met Rijnwater, en dat
wordt door het waterleidingnet gepompt. Het Ministerie van Volksgezondheid, afdeling Milieuzaken, heeft wettelijk voorgeschreven hoeveel liter water we maximaal per jaar op mogen pompen en dat heeft dan te maken met het dalen van het
grondwaterpeil waardoor schade aan de gewassen kan ontstaan. Bij uitzonderlijke
droogte, wat overigens zelden voorkomt, kan het zijn dat er meer water gebruikt
wordt - tuinen sproeien enzovoort - dan de pompen naar boven kunnen halen. De
watertoren heeft dan allang het sein 'pompen' gegeven maar het watergebruik is
dan gewoon te groot. We zien dit van te voren al aankomen natuurlijk en zodra dit
gevaar dreigt, gaan we met een geluidswagen de straat op om de mensen te vragen
zuinig te zijn met water. Begin juni hebben we dat in Haaksbergen gedaan en ik
moet zeggen dat het helpt. Anders merkt de consument dat de druk op het water
vermindert en daardoor wordt er automatisch al wat minder gebruikt." De heer De
Wolf vertelt verder dat er tegenwoordig geen watertorens meer gebouwd worden
omdat ondergrondse reservoirs veel goedkoper te bouwen zijn en gemakkelijker
in onderhoud. De sporen van een grote onderhoudsbeurt zijn in de Eibergse watertoren ook goed te zien. Op plaatsen waar het betonijzer ging roesten door het
voortdurend hoge vochtgehalte van de lucht zitten duidelijk zichtbaar herstelde
plekken. "Al zou je het zo niet zeggen", vermeldt de heer De Wolf ten slotte, "het
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groene dak van de toren is bijna zeven meter hoog, het gedeelte waarin zich het
reservoir bevindt een meter of tien en dan zitje bij de kijkgaten op een hoogte van
27 meter. Ik weet nog wel dat er vroeger om de toren heen allemaal roggevelden
waren. Het was een bijzonder leuk gezicht vanuit de toren als de rogge op schoven
stond, dan leken het net allemaal mannetjes."
Nog even terug naar de heer Groot Kormelink die iedere middag de vlag uithangt
bij de watertoren ten teken dat de toren voor bezichtiging geopend is. "Tot nu toe",
zegt hij, "heb ik een kleine tweehonderd bezoekers gehad en nog enkele groepen.
Ik zit hier tot en met 27 augustus van half twee tot vijf uur. Nee, ik ga niet mee
naar boven en ik raad de oudere mensen meestal aan om maar kalm aan te doen.
Als /e niet meer naar beneden durven of plotseling hoogtevrees hebben ga ik ze
halverwege tegemoet en dan /eg ik: Loop maar achter mij aan, dan komt het dik
voor mekaar."

Eibergen, augustus 1982 /juni 2014

Jansje van Dijk-Sijbrandij

De foto's m dit artikel komen uit het archief van Museum De Scheper.
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Archeologische monumenten in Eibergen.
In Old Ni-js is in de loop der jaren zelden of nooit geschreven over de archeologische vindplaatsen van Eibergen. Toch is Eibergen binnen de gemeente BerkcUand
de plaats waar de meeste archeologische vindplaatsen en verwachtingsplaatsen
bekend zijn. Wat is er zoal en wordt dat ook beschermd? Misschien vindt u het
interessant om te weten wat de overheid en met name de gemeente Berkelland
onderneemt om de archeologie in onze gemeente veilig te stellen.
Tot voor enkele tientallen jaren werd er op het gebied van archeologie in de Achterhoek niet veel bijzonders ondernomen. Hier en daar werd een enkele keer toevalligerwijze een vondst gedaan en verder gingen amateurarcheologen, zoals bij
ons bijvoorbeeld Herman Schepers, actief op zoek naar historische vondsten.
In de jaren negentig begon de toenmalige gemeente Eibergen zich nadrukkelijk
bezig te houden met het doen verrichten van onderzoeken en het melden van
vondsten aan ARCHIS (ARCHeologisch Informatie Systeem) van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Dat heeft tot gevolg gehad dat binnen de huidige
gemeente Berkelland de indruk bestaat dat juist rond Eibergen de meeste archeologische vindplaatsen bekend zijn. Dat wil niet automatisch zeggen dat zich hier
ook daadwerkelijk de meeste archeologische zaken in de bodem bevinden. Ze zijn
hier alleen wel opgezocht en geregistreerd.
In 1992 werd op het Italiaanse eiland Malta een Europees verdrag getekend door
een aantal Europese lidstaten. Dit verdrag had betrekking op de bescherming van
het archeologisch erfgoed. Als gevolg daarvan maakte ook de Nederlandse regering een beleid dat gericht is op bescherming van alle archeologische vindplaatsen. De bedoeling is de vondsten niet op te graven, maar zo lang als mogelijk op
hun eigen plaats te handhaven. Zo kunnen die kwetsbare zaken in takt blijven en
behouden blijven voorde toekomst. Het zogeheten archeologisch bodemarchief is
namelijk de grootste bron voor de geschiedenis van Nederland. Belangrijkst doel
van de wetgever is dan ook behoud van dit erfgoed ter plekke (in situ), omdat de
bodem vaak de beste garantie biedt voor een goede conservering van archeologische waarden.
Langzaamaan heeft het rijk steeds meer laken op het gebied van het archeologiebeheer bij de gemeenten neergelegd. Logisch eigenlijk, want de gemeente is het
bestuursorgaan dat het dichtst bij de plaatselijke bodemactiviteiten betrokken is.
Het leidde er toe dat de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten een regionale
archeoloog aanstelden. Bovendien liet elke gemeente een overzichtelijke kaart
ontwerpen waarop te zien is waar zich archeologische monumenten bevinden of
waar de verwachting hoog is om deze monumenten te vinden. Voor wat betreft
de archeologische waardenkaart van Berkelland, deze is te raadplegen op de site
van de gemeente Berkelland. (http://www.gcmecntcberkelland.nl/Digitale Balie/

-49-

Producten/A/Archeologie, tabblad bijzonderheden)
Kaart en beleidsnota geven niet alleen aan waar zaken van archeologische waarden te verwachten zijn, maar ook hoe in de omgeving van die plaatsen met de
grond moet worden omgegaan. Wanneer er in de grond gegraven gaat worden
(bijvoorbeeld voor bouwen, slopen, ontgronden, de aanleg van riolering en leidingen), is een vergunning of een wijziging van een bestemmingsplan verplicht. In
dat geval kan ook archeologisch onderzoek nodig zijn, omdat de archeologie in de
bodem door de graatwerkzaamheden verstoord kan raken.
Door middel van grondboringen en eventueel uit te graven proefsleuvcn kunnen
archeologen dan vaststellen of en onder welke voorwaarden het uitgraven van
de grond toegestaan kan worden. Verbergt het onderhavige grondstuk werkelijk
waardevolle gegevens, en is de bouw op die plaats onvermijdelijk, dan kan het
zijn dat een archeologische opgraving moet plaatsvinden om in rapportage vast te
leggen welke vondsten exact op welke plaats gevonden zijn en hoe die gerelateerd
kunnen worden aan de al bekende gegevens over de historie van dat gebied. Een
kostbare zaak, zo'n onderzoek. Die kosten komen ten laste van de opdrachtgever
die de bouw specifiek op die plek wil laten plaatsvinden. Bij heel bijzondere vondsten, waarvan het onderzoek extreem kostbaar is, zal de overheid ook een deel van
het onderzoek betalen.
Binnen het werkgebied van onze historische kring zijn verschillende archeologische monumenten gevonden, overwegend in de vorm van landweren, grafheuvels
en nederzettingen. In de volgende nummers van OldNi-j's wil ik nader ingaan op
die drie soorten van archeologische monumenten.
Eibergen, juni 2014

Ton Esman

Auteur
Ton Esman was tot 2010 als gemeenteambtenaar bij de gemeente Berkeiland onder andere belast met de beleidsvoorbereiding op het gebied van de cultuurhistorie.
Literatuur
Archeologische Monumentenwacht Nederland, Drs. I.M.J. Velthuis en Drs. R.R.
Datema, De huidige toestand (2009) van de terreinen van (zeer) hoge archeologische waarde in de gemeente Berkeiland.
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Ons zoekplaatje: oplossing Old Ni-js, nr. 77

/. Irma Timmermans, 2. Gerrie Timmerman.s-Rhehergen. 3. Ans Ahiiink?, 4. Beltv Timmermans, 5. Mina Rhehergen-Simens, 6. .Jan Rheliergen, 7. Jo ten Haken-Mengerink,
daarachter zit Rie Rhehergen. 8. Herman Ahhink, 9. .lan Hoe nink/.Jan Mengerink/mocder
van Herman AIjfiink?, M). Gerrit Kupers, II. Jo Hoenink-Mellink, 12. ... Antvelink?, 13.
Mine Ahhink-Rexwinkel, 14. Adrie Wittenhernds (voorzitter Concordia Beltrum), 15. HennieJasink, 16. Trui Mellink-Mellink, 17. Gerrit Mellink, IS. Frederik ten Barge, 19. Rika
Geesink-Stomps, 20. Hendrik Geesink. 21. Hendrik .Stomp of .Stomps, 22. Dina SimensNijenhuis, 23. Bernhard Onstein, 24. Thea Onstein.
In ons vorig nummer gingen we op zoek naar personen die aandachtig zitten te
kijken en te luisteren in een zaal. Volgens de dames Kolthof en TimmcrmansRhebergen is de/e foto gemaakt bij een jubileumconcert van muziekvereniging
Crescendo uit Trekken in zaal Hagens. Dit concert van het 60-jarig bestaan, zal
naar alle waarschijnlijkheid geweest zijn in 1974, want uit een programmaboekje
van een muziekconcours in 1927, ter herdenking van het 12'/2-jarig bestaan, is op
te maken, dat op 1 maart 1913 een zestal jonge mensen tezamen kwam voor de
oprichting van een muziekvereniging in Rekken.
Bij deze bedank ik de dames Kolthof, Timmermans-Rhebergen, Mellink, Rhebergen en de heren Barts, Abbink, Nienhaus, Koldeweij voor hun bijdrage, en ook
diegene die ik vergeten ben te noemen.
Johan Baake
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Ons zoekplaatje: nieuwe opgave

Bovenstaande foto bevindt /lun ai jdicn in hel lolo-aiehiel van museum De Seheper. I let is ons tot op heden niel gelukt om te welen te komen wie dit zijn en of het
wel om een gezelschap uil Eibergen gaat. Op de foto staan 23 mannen, wal zou
kunnen duiden op een mannenkoor, een vereniging of een gilde van werklieden.
Ik denk dat de foto uit de jaren '30 slaml. Wie kan ons helpen?
Wie kent één of meerdere personen?
Waar en wanneer is deze foto gemaakt?
Was dit bij een bijzondere gebeurtenis?
Uw reacties zijn welkom, ook al herkent u slechts één of enkelen, bij:
J. Baake, Nieuwenhuizenstraat 5, 7161 VB Neede.
Email: redaclie@historischekringeibergen.nl
Aanvulling van namen voor het /oekplaatje van nr.75
Voor de oplossing van ons zoekplaatje uil nr.75 ontbraken noeh drie namen. Hel
ging hier om namen van mannen die aan het werk waren in de Piekerfabriek. Van
Gerrit Barls uit Rekken en Jan Schut kreeg ik nog een naam.
nr. 2 Hendrik Jan Ni/land (v/d Bungel), woonde aehler hei zwemliad.
nr. 3 Jan Hendrik Sehiii. woonde destijds Kallenliorg 2.
nr 6 is nog ontiekend.

Aanvulling naam voor het zoekplaatje van nr.76
Mina Rhebergen weet nog dal de buschauffeur (nr. 12) .lohan Schaperclaus heette.
Johan Baake
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En dan ruum ie de knuppeltjes maor weer op.
Rondumme ut kleine boerderiejken was 't één en al buske. Een allerbastende
slechten weg was de enigste wieze um bie 't hoes van Gerrit en Mina te kommen.
Deepe speurs en at had eraegend stonden dee vol met water en drek. D'r was dan
haoste gin beginnen an um met de fletse biej 't hoes te kommen. Um maor neet te
praotcn over 'n auto. Met 'n traktor was 't nog net te doon. At d'n Boerenbond ut
mei kwam brengen dan mos 't er flink gas egeven worden. Den traktor grommen
dan zien beste en den zwatten damp zoeh dan zienen weg deur de beume. Ut water
in de speurs worden veur oet ejag deur de brede bende van den groten blauwen
Ford.
De keerls van 'n Bond pokkelden altied zo'n twintig zak mei in de loze zodat de
beeste de eerste veertien dage genog te vretten hadden. Ut was zwaor wark. Zekke
van vieftig kilo op 'n pokkei en dan ok nog zo'n veertig trad lopen veur dat /e in
't hok wassen. Gaot d'r maor an staon! Maor at ze de wage leug hadden dan had
Mina altied de koffie klaor staon en kregen de mansleu d'r ok nog ne plakke stoete
biej. Veurdat de keerls naor de kokken Iepen kloppen ze bie mekare eerst ut stof
van de ruggc en dan gingen /e der effen good veur zitten.
Ut was daags bluisterig weer en ut was der good an um biej den kachel te zitten.
Manks slogen de hagelstene tegen de ruutjes an van de kokken waor den kachel
geneugelijk brandden. Ut was met reg gin weer um ne hond naor boeten te jagen.
Mina was an 't earpele schellen en Gerrit deed neet volle meer dan van 't holthok
naor de kachel lopen en wccrumme. De kachel worden deur Gerrit good gcngs
eholden. Op de delle was 't ok rustig. De tien kone verdeden de tied met heuj vretten en manks ging der ene staon um met de kop lang de stalvassels te schobben.
Manks kon ie de kleine kcunc heuren schreeuwen at ze vochten um de beste titte
van de motte.
Ut was boeten al schemerig an 't worden. Gerrit most nog naor de mangelkoele,
maor ut leefste bleef hee biej 'n kachel zitten. Net as 'n hond den al van luiigheid
op de rugge achter 'n kachel lag.
"Vooruit Gerrit, scheet noo maor op en zorg dat ie de mangels veur de beeste
kriegt," manen Mina.
Den vos frensken al ton zee Gerrit met 't peerdetuug aan zoog kommen. Ze had
d'r meer lefebrieje an dan Gerrit en was bliej ton de staldeure lös gong. Ok de
melkbeeste wassen blicj ton Gerrit de storkaore achter over sloog en de mangels
over de delle rolden.
Ut deerntje zat op ens rechtop in eur ledikant. Gauw meek ze eur breurkcn wakker
den nog sleep as ne osse. D'r stond der ene boeten op 't slaopkamerraam te kloppen en reep: Willem, Willem!!!
Gerrit was 'r deur de vrouwe op oet estuurd um hulpc te halen. De darde koo in
'n stal stond onrustig hen en weer te zwaaien met 'n stat en kon 't helemaole neet
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vinden Ut beest most melk woiden Manks beurden /e ut dier een betje kneuren
en ddorumme had de vrouwe Gerrit naor Willem estuurd En zo leep Gerrit deui
de boske en de weidens retht op 't hoes an van /lene buuileu Ut was boe/eng
weei Volle wind en de wolken joogen langs de loch as ol /e nao ezetten worden
deur ne tiop hunde Manks scheen de maone tussen de wolken deur zodat Gerrit
nog een betje kon zeen waor hee leep Ton hee veur 't hoes van /lenen naober
stond most hee cers weer effen prakke/eren Was't noo ut eciste ol een tweede
raam ^ Ton ut deerntje eur vaa wakker had emaakt en den de stemme van Gerrit
beurden wist hee dreks wal der loos was
Beide mansleu Iepen de/elfde weg den Gerrit al ne kere lopen had Willem beurden 't verhaal van (jerrit an "De koo stond zo te lallc en de vrouwe had cgezegd
dat Willem most komme"
Oet ervaring wist Willem dat Gerrit der meestal vlot biej was um hulpe te halen
Maor hee wist ok wal dat er veur Gerrit weinig anders op zat at Mina een betje
achter oet 'n hals begon te praoten Manks had hee ok wal een bet|e spiet met
Gerrit
Ton ze den endeure los deden brandden veui op de delle de petrollelampe Gerrit gal Willem vaort de knuppcltjes en de towkes an Met een flauw Icmpken in
de hand leepen ze haeneg 't stalpad op Gerrit vculden /ich dreks al een betje
schuldig ton ze de darde koo uistig zagen liggen nereken Willem ging haeneg op
de hoeke achter de koo zitten en veulen der effen biej "Noh Gerrit, den helt nog
lange neet zo wiet Dat kan nog wal een paar uui doeren" Cjernt dreien een betje
hen en weer en had 't leeftse dat Willem neet naor 't hoes hen ging Ut was kort bie
twee uur en um noo weer op 't hoes an te gaon was eigcnli|k ok vergeefse muite
"Wie gaot der eerst over naor bedde," oppern (jerrit "Wet ie wat ie doot Willem,
ie kunt wal een paar uui naost mien schoonmoo gaon liggen Ze is toch decpe in
'n sidop en markt der toch niks van"
En zo krop Gerrit weer achter zienen Mina en schaol Willem zo stille at hee maor
kon naost 't olde mense onder den dekken Ze sleep inderdaod as ne osse en mar
ken dei niks van dat ci nao viel |aoi wcei ne keerl bie) eur in 't bedde lae Ach |ao,
zo lange was 't al elcden dat Jan oet de tied was en ze alleene naor bedde most
De wind was gaon liggen en ut geraoste van de beume beurden ie haoste neet
meer Manks reren der ne ocle Willem beurden zicnc buurvrouwc rustig aosem
halen en hec most der eigcnli)ke stille een bctjc umme lachen Daor lag hee in
zienen mechestern bokse in 't bedde naost ut olde mense Willem had zich de
knuppcltjes en de towkes op 't nachtkastje legd Hee kon eigenlijk best good liggen Haeneg an zakken zien hcufd wat deeper in 't kussen en ut worden als maor
stil lei um 't hoes van Geriit en Mina
Op de brugge den Gerrit over de gruppe had elegd, lag meer dan zat stro Gerrit
was der neet zuunig an ewest Willem marken dat hee good op dat stio kon zitten
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l'ji ok wal liggen. Jao, at iiee een belje aeliteraover ging /itten dan lag hee /o wat
lang oet achter de koo. Ut was nog behaaglijk ok. Dat was nog us lel'ebiieie um /o
achter de koo te liggen
Manks stokken d'i een paar kleine witte klauwt|es oet 't va/el van de koo en an 1
beest te marken had /e ut noo /o wiet. Ilaeiieg trok Willem de witte sliemerigge
peutjes naor zich too. Behendig knuppen hee de töwkes um de peutjes en an de
knuppeltjes. Willem ging iets verliggen en zetten zienen voot tegen ut achterste
van de koo um ut touw luk strak te holden. Naor gelang hee de töwkes strak liecid
en de koo begon te warken kwam ut snuutje van 't kellken dei al een betje oet.
Now most Willem effen duftig trekken en nogmaols zetten hee zienen voot tegen
de konte van de koo. (ierrit had ut andere knuppelt|e in de hande en now most
gebeuren.
Veuiuit (Jerrit. Trekken!!! Ze mosten der now wal wat an doon andcis kregen ze
ut kalf der neet of Nogmaols zetten Willem zich duflig schrap. Noo met beide
veutc legen de koo. lllTcn knep hee zienc ogen dichte van inspanning. Ut was net
of de konte van de koo begon te kraken. Nog eene kere trekken en daor gleed ut
kelikcn ut stio in.
't Olde menske schrok zich te basten. Wat ne toostand. De matrasse was kats oei
't verband en lag halfop de grond. De spaöne vlogen der of. Gerrit was op ne draf
an kommen lopen En ctTen later stond ok Mina met de petroleumlampe in de slaopkamer van eur moo. Rn allemaole kekken ze naor de achterkante van 't ledikant,
lenmmste, naor wat er nog van aover was. I wee planken waren kats midden deur
e brokken.
Op ens klonk der vanof de dclle un onmundig gebölte. Zo vlot al ze konden leepen de beide mansleu naor den koo-stal en zagen dreks wat er loos was. I ussen ut
stro lag een mooi roodbonl kellken. De koo snaof en kek de kecris nie|skieiig an.
Effen kekken de keerls mekare een betje veraltereerd an. Willem wreef met een
betje stro ut kellken droge en kek effen tussen de achterbene van 't kellken. Een
staikenkall' Lclcbrieje. Kiiegl zo de kiuuwagcn maor (ierrit, dan help ik oe ellen
um 't kalf in 't hok te doon. En dan ruum ie de knuppeltjes maor weer op.

juni 2014

Bertus te Raa
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Prijslijst boeken (juli 2014)
kom
Deel
Deel
Deel

\ cinavoncJmei ic/liali n I IIKI^L II in ooi loi^sli/cJ - I II Wesselmk
I - DeJocJenvcn'oli^mir 1990
2 - De moed de i imu htelozen 1992
^ - lloe de ooi lo^ i\ \ cidw c IK II 199')

De Holtei Veizame/dc i^cduhlcii d Odnik
Boerenwcik - B U M te Vaarwerk en I A van Dijk
Gesihiedenis \iin de Oude SI Mallluiis \ün I iheivien -I II Wesselmk
Koslgangeis van On/e lieve lleei - II Odink en 1 II Wesselmk
'I les k an IK in -\ A van Di|k
Oud Rek k en in beeld - ioh Baake(red)
llendiik Odink, r olklore en Vioomheid 111 Beikelland collectiel
Hol te Vaaiweik en /i|n bewoiieis 11X8-1900 B U M te Vaatwerk
De Zwolse School llaiiy Blanken en Willy delintk
Leven in (jeleende Ti|d, ovci Menno ter Braak Leon Hansscn
In de baan van de windhoos. De Slormramp van I juni 1927 in de
gemeente I ibeigen (hei/iene uitgave) B U M leVaaiwerkea
Boerderij-en Veldnamen 111 I ibeigen I II Wesselmk e a
Ut maeken van R oderIo loop Brens
fe
Bloeniensymphonie, Hel wonder van I ibergen I Baake e a
De Schepel deesje dossink
fe
Kleine Eibergse Historie in lien veihalen I II Wesselmk
Willem Sluyter anno nu. De kleine leeuwei ik A l lleideman
Old Ni'js, losse nummers I t/m 49
50 t/m 77
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Genoemde pri|/en /ijn exclusiefver/endkosten
Boeken kunnen woiden besteld via hel bcslelbil|cl ol lelelonisch via
DickSomsen,Mallumse Molenweg 23, 7152 AF I ibeigen, tel 0545 472517
Alle door de Historische Kring f ibergen uitgegeven publicaties,
ook de met mcci levcibaie, /i|n Ic vinden op de website
www.hlst()rischekiinj;eiberj;cii.iil

-56Historische Kring Eibergen: Bestelbiljet boel<^en
Te sturen aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen (tel:
0545-472517).
Ik heb belangstelling voor de volgende uitgave(n) uit de lijst, vermeld in deze Old
Ni-js:

Mijn naam
Adres
Postcode en plaatsnaam
Handtekening

Historische Kring Eibergen: Ledenwerfactie
Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen (tel.: 0545472517).
Ik geef als nieuw lid van de Historische Kring Eibergen op:
Naam nieuw lid
Adres
Postcode en plaatsnaam
Het nieuwe lid ontvangt als attentie het boek:
J. Baake, e.a. (red.), De Bloemensymfonie. Het wonder van Eibergen, 2008.
Mijn naam
Adres
Postcode en plaatsnaam

De aanbrenger van een nieuw lid ontvangt als attentie het boek:
Leon Hanssen, Leven ingeleende tijd. Over Menno ter Braak, 1992.

Drukkerij Maarse bv

bM

Historisch Archief Eibergen
Openingstijd:
Elke zaterdag van 10.00 -14.00 uur
Locatie:
Bovenverdieping Kulturhus 't Spieker,
Kerkstraat 30, 7151 BW Eibergen
(Er is een lift aanwezig)
JP"

